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Değerli bilim insanları,  

24 - 25 Ekim 2019 tarihleri arasında Mardin Hilton Hotel’de gerçekleştirilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi seçkin kurumlar tarafından destelenen 
2. Uluslararası Mühendislik Ve Teknoloji Yönetimi Kongresi’nde sizlerle buluşmuş olmanın mutluluğunu 
yaşamaktayız. 

Öncelikle 30  sözel bildiri sunumunun yanı sıra 05 poster bildiri ile kongremize katılım sağlayan değerli bilim 
insanının bir araya gelerek bilimsel ve kültürel birçok birikimlerini paylaşmalarına olanak sağlayan bu ortamın 
yaratılmasında emeği geçen Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa Talas’a, Davetli Konuşmacılarımız Prof. Dr. 
Fuat TOPRAK ve Dr. Öğr. Üye. M. Şefik İMAMOĞLU’na, Yürütme ve Düzenleme Kurulu üyelerimize 
ve gerek teknik gerekse işletme açısından her türlü katkı ve desteği sağlayan ORP Danışmanlık’a en içten 
teşekkürlerimizi sunarız. 

“Mühendislik Ve Teknoloji Yönetimi” başlığı altında biyomühendisliğinden elektrik ve elektroniğe, endüstriyel 
tasarımdan iç mimarlık ve sanata, moleküler ve genetikten teknoloji ve ürün geliştirmeye kadar daha birçok 
konuya uzanarak derinlemesine irdeleme fırsatı elde edilen çok çeşitli alt temalarıyla konu bütününü farklı 
yönleriyle ele alabilen geniş bir kapsamda oluşturulması planlanan kongremiz başarı ile yürütülmüş ve 
tamamlanmıştır.  Katılımcılarımıza oldukça verimli bir içerik sunabilmek hedefi ile hazırlamış olduğumuz 
kongre kitabımızın, ileri tarihlerde birçok alanda yapılacak olan araştırmalar için de oldukça önemli bir kaynak 
niteliği taşıdığı düşünülmektedir. Bu gururla kongre kitabımızı sizlerle paylaşmanın sevinci ile kongremizi 
onurlandıran tüm katılımcılarımıza şükranlarımızı sunar, bir sonrakini 2020 yılında gerçekleştirmeyi 
planladığımız 3. Uluslararası Mühendislik Ve Teknoloji Yönetimi Kongresi’nde yeniden bir arada olmak 
temennileriyle sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu güzel günler dileriz. 

Saygılarımızla.

KONGRE DÜZENLEME KURULU 
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Distinguished Scientists, 

We feel the joy of meeting you in the 2nd International Congress on Engineering and Technology Management 
supported by such esteemed institutions as the Ministry of Environment and Urbanization, Ministry of 
Agriculture and Forestry and Ministry of Science, Industry and Technology and held on 24-25 October 2019 
in Mardin Hilton Hotel together with you. 

First, we would like to pay our gratitude to the Head of the Congress Prof. Dr. Mustafa Talas, who has worked 
hard on creation of this environment that enabled esteemed scientists to come together and share their scientific 
and cultural knowledge and experiences with …… verbal presentations and ……. poster presentations, our 
Guest speakers Prof. Dr. Fuat TOPRAK and Dr. Lecturer M. Şefik İMAMOĞLU and to the members of 
Executive, Science and Organizing Committee and to ORP Counselling that have provided both technical and 
operational contribution and support.

Under the title of “Engineering and Technology Management”, our congress planned to be created in a 
wide scope that could provide an opportunity to examine all subjects in depth with its various sub-themes 
by addressing many more topics from bioengineering to electricity and electronics, from industrial design 
to interior architecture and art, from molecular and genetics to technology and product development, was 
successfully held and completed. It is thought that our congress book, which we prepared with the aim of 
providing a very efficient content to our participants, is a very important resource for the researches to be 
conducted in many fields in the future. We would like to express our gratitude to all the participants who 
honored our congress with the joy of sharing our book with you, and wish you all the best in health, happiness 
and success with the hope to be together again at the 3rd International Congress on Engineering and Technology 
Management” which we plan to carry out in 2020.

Regards.

CONGRESS ORGANIZATION BOARD
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KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Mustafa TALAS

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi) 

KONGRE DÜZENLEME KURULU 
Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Prof. Adnan DİKİCİOĞLU
Prof. Dr. Erdem ÜNVER
Prof. Dr. Mustafa TALAS
Prof. Dr. Sevil YÜCEL
Doç. Dr. A. Dilek KIRATLI
Doç. Dr. Attila DÖL
Doç. Dr. Derya KAHRAMAN

SEKRETERYA 
Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
Dr. Öğr. Üyesi. Baki BAĞRIAÇIK
Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS
Dr. Cem ALDAG
Arş. Gör. Merve ÖZYILDIRIM
İsmail YAŞARTÜRK
Yusuf ÇUHADAR

BİLİMSEL KURUL
Prof. Dr. Abdul QADİR - IBA University
Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU - İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ - Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Arvind ATREYA University Of Michigan
Prof. Dr. Ackerman MARK S. - University Of Michigan
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER - Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Barkat Ali BHAYO - IBA University
Prof. Dr. Can KURNAZ Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Elmas ERDOĞAN - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ellen ARDURA - University Of Michigan
Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Erdem ÜNVER - Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Gürol YILDIRIM - Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU - Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Jory HANCOCK - University Of Arizona
Prof. Dr. Osman ASİ - Uşak Üniversitesi
Prof. Dr. Peter CHILDS - Imperial College London
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Prof. Dr. Pete WALKER - University Of Bath
Prof. Dr. Sevil YÜCEL - Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Abney STEVEN - University Of Michigan
Doç. Dr. Graham B. CAMPBELL - Brandeis University
Doç. Dr. İrfan Ahmet RİND -IBA University
Doç. Dr. Hafiz Ahmad JALAL - AİR University
Doç. Dr. Mohammad SHAFİ - AİR University
Doç. Dr. Nikos CHRONIS - University Of Michigan
Doç. Dr. Ömer YILDIRIM - G.O.P. Üniversitesi
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ - Hitit Üniversitesi
Doç. Dr. Tory FAIR - Brandeis University
Dr. Cem ALDAG - Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

**Bilimsel kurul ünvan ve alfabetik isim sıralamasına göre düzenlenmiştir.

HUKUK DANIŞMANLARI
Av. Fevzi PAPAKÇI
Av. İbrahim DURSUN
Av. Mehmet AYDIN
Av. Nazmi ARİF
Av. Onur BAYKAN
Av. Rozerin Seda KİP
Av. Yasemin ÖZ
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KONFERANS PROGRAMI/CONFERENCE PROGRAM
 

AÇILIŞ/OPENING
 

24EKİM/OCTOBER 2019
 

KAYIT/REGISTRATION : 9:30 -17:30
 

09:30 – 09:45
 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı/RespectandNationalAnthem
 

Açılış Konuşması/Opening Speech
 

Prof. Dr. Mustafa TALAS
 

09:45 – 10:00
 

Konferans Başkanı (Chair of Conference)
 

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS
 

10:00 – 12:00
 

OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION: Dr. Öğr. Üye. Mehmet Hayrullah AKYILDIZ 
 

Prof. Dr. Fuat TOPRAK
 

Dr. Öğr. Üyesi M. Şefik İMAMOĞLU
 

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI/LUNCH BREAK
 

12:00 – 13:00
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SÖZEL OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS
  
OTURUM /SESSION : 1 
Tarih ve Saat/Dateand Time : 24.10.2019 – 13:00 – 14:15 
Salon A/Saloon A                             
Oturum Başkanı(Head of Session) Prof. Dr. Osman Nuri AĞDAĞ
 

Aydemir AKYÜREK, Osman 
Nuri AĞDAĞ, Gülbin 
ERDEN

KIRSAL KESİMDE OLUŞAN ATIKSULARIN YAPAY SULAK 
ALANLAR KULLANILARAK DOĞAL ARITIMI: DENİZLİ ÖRNEĞİ

Aydemir AKYÜREK, Osman 
Nuri AĞDAĞ, Gülbin 
ERDEN

KIRSAL KESİMDE OLUŞAN ATIKSULARIN YAPAY SULAK 
ALANLAR KULLANILARAK DOĞAL ARITIMI: DENİZLİ ÖRNEĞİ

Bilal ASLAN, Hüseyin 
BENLİ

ŞIRNAK İLİNDE DAĞILIŞ GÖSTEREN MEŞE AĞACININ 
(QUERCUS) BAZI KISIMLARINDAN BİYOYAKIT ÜRETİMİ VE 
YAKITIN KALİTE KONTROLÜ

Burcu KULELİ PAK, Gönenç 
EKER, Cüneyt TOKER, 
Güneş ATEŞOK

ULUSLARARASI KOMBİNE (MULTİ-MODAL) TAŞIMACILIK 
İÇİN WEB TABANLI PLATFORM ÖNERİSİ

Davut LAÇİN, Oğur 
TOPÇUOĞLU, Ayşe Zehra 
AROĞUZ

HALLOYSİTE-KİTOSAN KULLANILARAK SULU 
ÇÖZELTİLERİNDEN KRESOL KIRMIZISININ GİDERİLMESİ: 
ADSORPSİYON KİNETİĞİ

Davut LAÇİN, Oğur 
TOPÇUOĞLU, Ayşe Zehra 
AROĞUZ

DOĞAL MALZEMELER KULLANILARAK SULU 
ÇÖZELTİLERİNDEN KRESOL KIRMIZISININ GİDERİLMESİNDE 
SICAKLIĞIN ETKİSİ: TERMODİNAMİK ÇALIŞMALAR

Ali AVCI, Ayşegül 
AKDOĞAN EKER

ALKALİ İYİLEŞTİRMENİN KETEN LİFİNİN MORFOLOJİSİNE 
ETKİSİ
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OTURUM /SESSION : 2 
Saat ve Tarih/Dateand Time   : 24.10.2019 – 13:00 – 15:15 
Salon B/Saloon B                             
Oturum Başkanı (Head of Session) Müh. Dilek GÖKTÜRK
 

 Bekir YILDIRIM, Gökhan 
YAŞAR, Berrin ŞAHİN

ADAPTIVE LOCAL THRESHOLDING FOR PILL SEGMENTATION

Çağdaş BADAY, Kerem TAŞ, 
Mehmet UÇAR

DEFINING OPTIMUM GEOMETRY FOR PRESSED DESIGN OF 
PASSENGER CAR OUTER TIE ROD

Dilek GÖKTÜRK, Meryem 
Damla ÖZDEMİR

INVESTIGATION OF THE CYTOTOXIC EFFECT OF JUNIPERUS 
DRUPACEA ON GLIOBLASTOMA CELL LINE

Emrah YAYLI ANALYSIS OF DATA INTERRUPTION TIME AND CALL SETUP 
TIME IN AN LTE WITH COMPARISON OF PS REDIRECTION AND 
PS HANDOVER

Begüm ÖZTEKİN SPİRULİNA PLATENSİS İLAVESİYLE FONKSİYONEL ÇİKOLATA 
ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ(POSTER)

Görkem ÜRERLER, Diğdem 
GİRAY AYTAÇ

SICAK PRES TEKNOLOJİSINDEKI PARAMETRE 
FARKLILIKLARININ KARAKTERIZASYONU VE KAYNAK 
PROSESI SONRASI PARÇA KALITESINE ETKISI(POSTER)

Muhammed Emre KAYMAK, 
Oğuzhan KIZILTAN, Mustafa 
AKCAOT, Bahadır KUDAY

EKSANTRİK BLANKING PRES MAKINESINDE KALIP 
KAYNAKLI TITREŞIM PROBLEMININ GIDERILMESI VE 
PARAMETRELERININ İNCELENMESI(POSTER)

Murat ONAT, Muharrem E. 
BOĞOÇLU, Enes KORKUT, 
Ortaç AKDİKMEN

SİSTEM TİTREŞİMLERİNİN DAİRESEL ARK KAYNAK 
KALİTESİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ(POSTER)

Omar ALMAMURE GÖZLÜK ÇERÇEVESİNİN PARÇALARINI BİR ARAYA GETİREN 
APARATIN TASARLAMASI VE İMALATI(POSTER)
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OTURUM /SESSION : 3 
Saat ve Tarih/Dateand Time : 24.10.2019 – 13:00 – 14:15 
Salon C/Saloon C                              
Oturum Başkanı (Head of Session) MD. Seyit Ali YILDIRIM
 

Elif Aslı OYMAK, Ali 
KARCI

ÖRNEK VERİLERLE İNANÇ AĞLARININ İNŞA EDİLMESİ

Erkut YİĞİT, A.Erdem 
ÖNER, Orçun YÖNTEM

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE AKILLI FABRİKA MİMARİSİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMALARI

Esra TURGUT, Sümeyra 
GÜNDÜZ, Hayrunnisa 
NADAROĞLU, Azize 
ALAYLI

KİTOSAN AYÇİÇEĞİ VE KİTOSAN AYÇİÇEĞİ NANODEMİR 
İLE ATIK SULARDAN METİL ORANJ BOYASININ 
UZAKLAŞTIRILMASI

Seyit Ali YILDIRIM, 
Cüneyt EZER, Hüseyin 
TANRISEVEN

ASFALT KARIŞIMLARDA GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ, 
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Metin ALTINIŞIK, Selçuk 
Murat YALÇINKAYA, Taner 
ŞENYURT

TELEKOMUNİKASYON SEKTÖRÜ İÇİN WEB TABANLI 
PLATFORM ÖNERİSİ

Yusuf MAZLUM, Halim 
Ferit BAYATA, Osman 
Ünsal BAYRAK, Hüseyin 
PEHLİVAN 

OTOPARK PROBLEMLERİNİN KENT MERKEZİ BAZINDA 
ETÜDÜ VE ÇÖZÜMSEL YAKLAŞIMI (ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ)
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OTURUM /SESSION : 4 
Saat ve Tarih/Dateand Time  : 24.10.2019 – 13:00 – 14:15 
Salon D/Saloon D                             
Oturum Başkanı (Head of Session) Doç. Dr. Zafer ERBAY
 

Pelin SALUM, Zafer ERBAY PEYNİRLERİN OLGUNLAŞMA SÜRECİNDE GERÇEKLEŞEN 
BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER

Figen GÜL, Muhammet 
ARICI

EKŞİ HAMUR KULLANIMI İLE KEK ÜRETİMİ

Zafer ERBAY GIDA KURUTMA SİSTEMLERİNİN EKSERJİ AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Sümeyra GÜNDÜZ, Esra 
TURGUT, Azize ALAYLI, 
Hayrunnisa NADAROĞLU

NANOBİYOMALZEME KULANILARAK FENTON REAKSİYONU 
İLE METİL ORANJIN SULARDAN GİDERİMİ

Usame AZİZİ ALTI SERBESTLİK DERECELİ ROBOT KOLU TASARIM, 
MODELLEME VE İMALATI

İbrahim UZUN, Ferhat 
AKKUŞ

EGZOZ GAZLARI KULLANILARAK TASARLANAN HELİS AÇILI 
DEĞİŞTİRİCİLERDE SAYISAL İNCELEME
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OTURUM /SESSION : 4 
Saat ve Tarih/Dateand Time : 24.10.2019 – 15:30 – 17:15 
Salon A/Saloon A                             
Oturum Başkanı (Head of Session) Prof. Dr. Mustafa TALAS
 

Gemini DE FRIMONET OPTIMIZATION OF OPERATIONS IN DESIGN OF EXPERIMENTS 
AND SIMULATION SCENARIOS

Ashutosh UPANDHYE STUDY ON FREIGHT TRANSPORT MODES BETWEEN LAND 
AND MARINE TRANSPORTATION

Ammaar EL-FARAG RECOMMENDED COLLISION AVOIDANCE SYSTEM IN 
AUTONOMOUS CARS

Ben FOURIE CHEMICAL ANALYSIS OF SELECTED CARBON STEEL 
ARTEFACTS FROM BENIN CITY AND IMPLICATIONS FOR 
PRESERVATION

Sharya SARDAR ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS FOR ERGONOMIC 
DESING OF STUDENTS’ FURNITURE IN INDIA

Ravil CAMRANOV DEEP NEURAL NETWORK MODEL FOR GROUP ACTIVITY 
RECOGNITION USING CONTEXTUAL RELATIONSHIP 

Timour TAHIREV NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF IRREGULAR 
SHAPED BIOMASS PARTICLE MOVEMENTS IN TURBULENT 
FLOWS 
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SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

EKSANTRİK BLANKİNG PRES MAKİNESİNDE KALIP KAYNAKLI TİTREŞİM PROBLEMİNİN 
GİDERİLMESİ VE PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ 

*M. Emre KAYMAK1, Oğuzhan KIZILTAN1, Mustafa AKCAOT1, Bahadır KUDAY1

1Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş., Toyotetsu Ar-Ge Merkezi, Kocaeli / Türkiye

Öz: Sac şekillendirme otomotiv sektöründe yan sanayi fabrikalarının parça üretiminde sıklıkla kullanılan bir 
şekillendirme yöntemidir. Günümüz otomotiv sanayisinde sac şekillendirme yapmak üzere kullanılan maki-
nelerin büyük çoğunluğu elektrik motorundan alınan dönme hareketini mekanik enerjiye çevirmekte ve bu 
enerjiyi kullanarak iş yapmaktadır. Hassas bir şekilde üretimi gerçekleştirilen makineler sanayide kullanım 
esnasında çalışma koşullarına bağlı olarak bir takım etkilere maruz kalmaktadır. Sac şekillendirme amaçlı 
kullanılan preslerin çalışmasını etkileyen en önemli parametre; kalıp kaynaklı oluşan titreşimlerdir. Bu tit-
reşimler kaynak bağlantılarında ve bağlantı elemanlarında hasar oluşumu, kesme aşınmalarının artması, ma-
kine üst bölgesi, gövde ve merdivenlerde çatlak oluşumu gibi problemlere sebebiyet vererek güvensiz ve 
ergonomik olmayan bir çalışma ortamı oluşturmaktadır. Bu çalışmada; dakikada oluşan vuruş sayısı yüksek 
olan eksantrik blanking pres makinesinde kalıp kaynaklı titreşimin oluşturabileceği hasarların ve oluşan ek 
bakım maliyetlerinin önüne geçmek için kalıp titreşim değerlerinin incelenmesi, makineye zarar verebilecek 
kalıpların belirlenmesiyle birlikte iyileştirmelerin yapılması amaçlanmıştır. Titreşim analizi yapmak amacıyla 
pres üzerine en doğru veriyi alabilecek ve bu veriyi elektriksel sinyale çevirecek sensörler ile birlikte; oluşan 
sinyali algılayacak, sinyal işleme özelliğine sahip bir cihaz monte edilmiştir. Elde edilen veriler standardizas-
yon çalışmalarında kullanılmış ve bu çalışmaların yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Bu çalışmanın sonucu ile 
birlikte pres makinelerinin çalışma koşulları iyileştirilmiş ve parçaların kalitesine etki eden faktörlerde en iyi 
seviyelere ulaşılmış olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Eksantrik Blanking Pres Makinesi, Kalıp, Titreşim Analizi, Makina Arıza Kaynaklarının 
Belirlenmesi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Otomotiv sanayisinde sac şekillendirme uygulamalarında mekanik sistemler çalışırken titreşim oluşturur ve 
hareketin olduğu her yerde titreşimle ilgili sorunlarla karşılaşılması olasıdır. Makinalarda titreşim olması ge-
nelde istenmez. “Çünkü makinanın çalışması esnasında işini zorlaştıracak hatta kimi zaman makinayı rezonan-
sa sokarak tahrip olmasına sebep olacaktır. Titreşimler, hareketli parçalara sahip makinaların ve bu makinalara 
bağlı yapıların içerisindeki dinamik kuvvetlerin etkisi sonucu oluşur. İyi tasarlanmış bir makinada dahi az da 
olsa bir titreşim vardır. Makinalar çalıştıkça aşınır ve bazı parçaları küçükte olsa şekil değişimlerine uğrarlar 
ve dinamik özelliklerinde değişmeler meydana gelir. Parçalar arasındaki boşluklar artarak eksen kaçıklıkları ve 
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dengesizlikler meydana gelir. Bütün bu etkenler titreşim enerjisinde artışa sebep olurlar. Artan titreşim enerjisi 
makinadaki titreşim genliklerinin artmasına yol açar.” (Yıldırım,2014:1)

“Eksantrik presler imalat sanayisinde geniş bir alanda kullanılmaktadır. Kullanım kolaylığı ve kaliteli imalat 
yapabilmek için eksantrik presin doğru şekilde çalışması gerekmektedir. Bu çalışma sırasında istenmeyen 
titreşim ve gürültünün operatöre ve üretilen iş parçasına zarar vermemesi için eksantrik presin” kalıp bazlı 
titreşimlerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. (Gürsoy, 2008: 1)

Makinalar belli bir hasara maruz kaldıklarında, bu hasarlara yönelik uyarı sinyalleri verir. En iyi uyarı sinya-
lini de titreşim verir. Titreşim analizi yaparken dikkate alınan iki bileşen vardır. Bunlar; frekans ve genliktir. 
Titreşimin gerçekleştiği frekans, hasarın ya da hatanın tipini gösterir. Yani belli başlı hatalar, belli frekanslarda 
gerçekleşir. Titreşim sinyalinin genliği ise, hatanın ya da arızanın şiddeti hakkında bilgi verir. Genlik ne kadar 
yüksekse arıza da o kadar fazladır.(Kalyoncu, 2006: 28-29 ) Titreşim ölçümü analizinde kullanılan donanım 
ise titreşimi elektriksel sinyale çeviren bir sensör, bu sinyali algılayacak sinyal işleme özelliğine sahip bir cihaz 
gereklidir. Analiz için, cihaz üzerinde FFT hızlı Fourier çevrim özelliği bulunmalıdır. (Köse, 2003: 24  ) 

Şekil 1. Sinyal Çevrim Akışı (Köse, 2003: 25)

Titreşim ölçümü sensörleri olarak proximity tipi, sismik hız sensörleri, akselerometreler kullanılmaktadır. Ak-
selerometreler; ivme birimli ölçüm alınır [g’s]. Günümüzün en gelişmiş ve yaygın kullanılan titreşim ölçme 
sensörüdür. Titreşim hareketinin ivmesi elektrik sinyaline dönüştürülür. Patenti PCB firmasına ait ICP (Integ-
rated Circut Piezotronics) metodu ile voltaj çıkış verebilmesi, kablo hareketinden oluşabilecek tribo elektrik-
ten etkilenmemesini sağlar. Sensör içindeki piezo kristalin kesme kuvveti sonucu oluşturduğu tepki izlenerek 
titreşim modellenir. (Köse, 2003: 26) Bu çalışmada eksantrik bir sac şekillendirme blanking presini sistematik 
konstrüksiyon adımlarını kullanarak kalıp kaynaklı titreşimin oluşturabileceği durumlar incelenmiştir. Mev-
cutta oluşan olumsuz problemler şu şekildedir. 
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Şekil 2. Mevcut Pres Hattındaki Karşılaşılan Problemler

AMAÇ

Eksantrik blanking pres makinesinde kalıp kaynaklı titreşimin oluşturabileceği hasarların ve oluşan ek bakım 
maliyetlerinin önüne geçmek için kalıp titreşim değerlerinin incelenmesi, makineye zarar verebilecek kalıpla-
rın belirlenmesiyle birlikte iyileştirmelerin yapılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda parçaların kalitesine etki 
eden faktörlerin en iyi seviyelere ulaşılması hedeflenmiştir. Aynı zamanda insanın (operatörün) titreşimin etki-
sinde kalma süreleri de azalması, güvenli ve ergonomik çalışma ortamı, verimli çalışma ve sağlık için zararlı 
sınırlar iyiye getirilmesi hedeflenmiştir.

KAPSAM

Bu çalışma Kocaeli iline bağlı Çayırova ilçesinde bulunan Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.’de 
gerçekleştirilmiştir. Fabrika genel olarak; sıcak ve soğuk pres hatları, lazer kesim hatları, robotik kaynak hat-
ları ve kalıp imalatı yapılan CNC hatlarından oluşmaktadır. Titreşim analizi çalışmaları için 1 adet 800 ton 
blanking pres hattı seçilmiştir. Prototip olarak çalışma bu hatta tamamlandıktan sonra edinilen tecrübe ile tüm 
fabrika geneline yaygınlaştırma çalışmalarına başlanacaktır.

YÖNTEM

İlk aşamada titreşim ölçümü gerçekleştirilebilmesi için titreşim sensörü, modülü ve konumları hakkında ça-
lışma yapılmıştır. Titreşim ölçümü için kullanılan sensör VSP0011 ivme ölçer vibrasyon sensör kullanılmıştır. 
Titreşim sensörü için teşhis elektroniği olarak VSE1532 modeli kullanılmıştır.

1  https://www.ifm.com/tr/tr/product/VSP001
2  https://www.ifm.com/tr/tr/product/VSE153
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Şekil 3. Titreşim ölçümü için kullanılan ivme ölçer ve 
montaj aparatı

Şekil 4. VSE153 teşhis elektroniği 

Bu ürünlerin seçilmesinde en büyük etken; ivmemetrelerde kullanılan sismik kütlelerin küçük olması dolayısı 
ile titreşimi ölçülecek cisimlere monte edilmeleri kolay ve uygun olması, (Kıral, 2016: 100) sürekli veriyi alıp 
zirveyi hafızada tutması ve modbus üzerinden veri alınabilmesi önceliklerimiz arasında olmuştur. VES004 
arayüz tabanı ile alınan verilerin doğru ve hızlı bir şekilde alınıp verilerin kolayca takip edilebilir olması di-
ğer tercihlerimiz arasında yer almaktadır. G kuvvetinin hesaplanmasında kullanılan VES004 yazılımına sahip 
cihazdan elde edilen veriler 4 adet sensörden gelmektedir. Sensörlerden gelen veriler arasında maksimum 
değerler alınarak G kuvvetleri elde edilmiştir.         

Şekil 5. VES004 arayüz ile alınan G değerleri
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Şekil 6. Blanking pres makinesinde sensörlerin konumları

İkinci aşamada kullanılacak sensörlerin doğru veriyi alabilmesi adına pres makinesi üzerinde konumlanma-
sıdır. Bir eksantrik blanking pres makinesinde veriyi en doğru almak adına 4 kolon üzerine monte edilmiştir. 
Kullanılan sensörler bir modül aracılığı ile pres makinesine monte edilen farklı bir ekran üzerine verilerin 
taşınması sağlanmış ve yazılım üzerinden bu verilerin değerleri takip edilmiştir.

Son aşamada ise pres makinesinde oluşan titreşimin daha iyi seviyelere çekebilmek adına kalıp bazlı iyileştir-
mede yapılacak yöntemler irdelenmiştir. 

1) Üretim sırasında kesmeler kontrol edilerek, kalıp yüksekliği kaldırılarak titreşim kontrol edilmesi

Pres makinesinde sac metal şekillendirmenin ve kesme yapmanın en önemli parametresi olan kalıp yüksekliği, 
parçanın kalitesel ölçüsündeki en büyük etkendir ve aynı zamanda makinedeki titreşiminin oluşmasına sebe-
biyet vermektedir. Mevcuttaki kesme kalıpların her biri için kesmeler ve parça kalitesi kontrol edilerek kalıp 
yükseklikleri elde edilen G kuvvetlerince minimalize edilmesi sağlanmıştır.
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Kalıp yüksekliği 

Kalıp 

Şekil 7. Eksantrik Pres Makinesi

2) Üst ve alt kalıplarda aşırı vuruntular kontrol edilerek anormal vuruntuların düzeltilmesi

 

Şekil 8. Kesme kalıbı ve sınırlayıcı bloklar

Sac şekillendirme için kullanılan kalıplarda sınırlayıcı bloklar bulunmaktadır. İstenilen nihai ürün doğrultu-
sunda sac malzemenin kalıp içinde kesme çelikleri kullanılarak kesilmesi sağlanmaktadır. Bu kesim esnasında 
aşırı vuruntular oluşabilmektedir. Aşırı vuruntuların sınırlayıcı bloklar altına shim (ince sac levha) kullanılarak 
giderilmesi sağlanmıştır.  

3) Kalıplarda kesme zamanlarının değiştirilmesi sağlanarak titreşim kontrol edilmesi
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Şekil 9. Sac malzeme kesim düzeni 

Blanking pres kesme kalıplarında son ürünü elde etmek için kalıp içinde sac malzeme adım adım ilerleyerek, 
her adımda farklı noktadaki kesim noktası kesilerek oluşmaktadır. Kesim esnasında farklı adımlarda oluşan 
kesme zamanlaması farklılıkları titreşim değerini artırabilmektedir. Bunu önlemek adına kesme zamanlarının 
değiştirilmesi sağlanmıştır. Zamanlamayı ayarlamak adına kesme çeliklerinin altına shim (ince sac levhalar) 
beslemesi veya alınması ile birlikte kesim zamanlamasının ayarlanması sağlanmıştır.

4) Uygun kesme proseslerinde makaslama yöntemi denemesi yapılması

Makaslama yönteminde ise aynı düzlem üzerinde olan kesmelerde oluşan zaman farklılıklarını titreşim değe-
rinin en aza indirgemesi için kesme çeliklerine shim eklemesi veya çıkarılması sağlanmıştır. 

 

0 mm 
Shim 

2 mm 
shim 

Makas kesme için, çeliklerin 
altına bir önceki shimden 

0,5mm fazla olacak şekilde 
ince shim konulmuştur 

 Kesme Blokları İlk Hal Yapılacak İyileştirme Sonrası 

İlk Blok 
Sabit

Şekil 10. Makaslama yöntemi 

BULGULAR

Coil beslemeli blanking pres makinesinde üretim şekli itibari ile yüksek hızda çalışabilmektedir. Mevcutta 
dakikada 80 parça üretim gerçekleştirilebilmektedir. Mevcut durumda yüksek hızda üretim esnasında elde edi-
len G değerleri incelenmiştir. Bununla birlikte tüm kalıplardaki G değerlerinin geometrik ortalaması alınarak 
ortaya çıkan sonuç sonrası ortalamanın altına indirilmesi esas alınmıştır. 
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Aritmetik 
ortalama 17.5 

Şekil 11. Mevcut Durum Kalıp Bazlı Titreşim Verileri 

Elde edilen ölçümler sonucunda yüksek hızda çalışan makinenin rezonansa girdiği ve G değerlerinin çok 
yüksek olduğu görülmektedir. En yüksek G değerine sahip olan kalıp ile ilgili çalışmadan alınan verileri ince-
lediğimizde;

Mevcut durumda  yaklaşık 50G değerlerine kadar çıkmaktadır.

    Şekil 12. VES004 ile mevcut durum zamana bağlı G değer ölçümü ölçümü  
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   Şekil 13. Kalıp yüksekliği iyileştirmesi zamana bağlı G değer ölçümü  

Kalıp yüksekliği iyileştirme sonrası aldığımız ölçüm değerleri;

Şekil 14. Aşırı vuruntu ve kesmelerde zamanlama iyileştirme zamana bağlı G değer ölçümü 

Anormal vuruntu ve kesme zamanlamaları iyileştirme sonrası ölçüm sonrası;
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SONUÇ

Bu çalışmada titreşim analizi ile kalıp kaynaklı titreşim problemlerinin giderilmesi incelenmiştir. Elde edilen 
titreşim ölçümleri kaydedilmiş ve bu titreşim hareketi analiz edilmiştir. Tamamen gerçek bir sistem ele alınmış 
ve bu şartlar altında pres makinesinde oluşan kalıp kaynaklı hasarların titreşim davranışı incelenmiştir. Kalıp 
bazlı yapılan iyileştirmeler sonucu titreşim değerinin gözle görülür düşüşler gerçekleşmiştir. Bu sayede maki-
nenin ömrü uzamış ve insanın (operatörün) titreşimin etkisinde kalma süreleri de azalmıştır. Bu çalışmalar tüm 
kalıplarda devam edilecek olması bir sonraki projelere doğru veri akışı sağlayacaktır. Bundan sonraki süreç-
lerde titreşim verileri ile birlikte kestirimci bakıma destek olması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmalar 
ile birlikte daha güvenli ve ergonomik çalışma ortamı, verimli çalışma ve sağlık için zararlı sınırlar iyi hale 
getirilmiştir.

KAYNAKÇA 

Dokumacı, E., Ergüven H.N., (1994). Makine Mühendisliği El Kitabı, Cilt:1 Yayın No:169, Ankara.

Ergür, A.İ., (2007). Kestirimci Bakımda Titreşim Analizi, Mühendis ve Makine Dergisi, Cilt:48 Sayı:570.

Gürsoy, D.D., (2008). Bir Eksantrik Presin Pasif Titreşim Kontrolü Yöntemleri İle Titreşim İzolasyonu, Yük-
sek Lisans Tezi, İstanbul.

Kalyoncu M., (2016). Titreşim Analizi İle Makine Elemanları Arızalarının Belirlenmesi, Mühendis ve Makina 
Dergisi, Cilt:47 Sayı:552.

Köse, R.K., (2003). Makina Arızalarının Belirlenmesinde Titreşim Analizi, Mühendis ve Makina Dergisi, 
Cilt:45, Sayı:538. 

Kıral, Z., (2016). MAK4041 Mekanik Titreşimler Ders Notları.

Yıldırım, E., (2014). Makinelerde Titreşim Analizi İle Kestirimci Bakım, Yüksek Lisans Tezi, Manisa.

İNTERNET KAYNAKLARI

https://www.ifm.com/tr/tr/product/VSP001 (E.T. 10.10.2019)

https://www.ifm.com/tr/tr/product/VSE153 (E.T. 10.10.2019)



12

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Spirulina platensis İLAVESİYLE FONKSİYONEL ÇİKOLATA ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Begüm ÖZTEKİN

Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş., Gaziantep / Türkiye

Öz: Günümüzde gelişen teknoloji, kentleşme ve beslenme alışkanlıkları; tüketicileri beslenmeye daha az za-
man ayırmaya ve ayakta atıştırmaya yönlendirmektedir. Artan sağlıklı ve fonksiyonel gıda tüketimi isteği, gün-
lük diyeti zenginleştirecek yeni besin arayışlarını hızlandırmakta; hastalıkların tedavisinde alternatif ve doğal 
yöntemler geliştirmeye olanak sağlamaktadır. Ar-Ge çalışması kapsamında bir mikroalg çeşidi olan Spirulina 
platensis ilavesiyle fonksiyonel beyaz çikolata ürünü çalışılmıştır. Mikroalgler, farklı kimyasal ve biyolojik 
bileşikleri üretme özelliği nedeniyle önemli organizmalardır. Vitamin, pigment, protein, mineral, lipid ve poli-
sakkaritler alglerden elde edilen başlıca ürünlerdir. Ulusal pazarda çikolata ürünlerine Spirulina platensis ilave 
edilmesi ile ilgili endüstriyel üretime geçilmiş bir çalışma yoktur. Uluslararası pazarda ise çok fazla ürün ile 
karşılaşılmamıştır.

Anahtar Kelimeler: S. Platensis, Beyaz Çikolata, Mikroalgler

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Spirulina platensis besin içeriği yüksek biyokimyasal bileşenler içeren bir mavi-yeşil algtir. S. platensis kuru 
kütle ağırlığının % 50-70’ i oranında protein içermektedir. S. platensis biyokütlesi % 6-13 yağ oranına sahip 
olup doymamış yağ asitleri oranı bakımından oldukça zengindir. S. platensis kuru ağırlığının % 1’i kadar GLA 
(gama linoleik asit) içerir. Zengin tiamin, niasin, riboflavin, demir, kalsiyum ve beta karoten içeriğinin yanı sıra 
bitkisel vitamin B12 kaynağıdır. Bu nedenlerden dolayı üretilecek olan S. plantesis içeren fonksiyonel çikola-
tanın biyokimyasal içeriğinin belirlenmesi önem arz etmektedir (Fox, 1997). S. platensis zengin biyokimyasal 
içeriğinden dolayı birçok hastalığın tedavisinde ve diyet yiyeceği olarak kullanılabilmekte, ayrıca geleceğin 
besini ve süper besin olarak da adlandırılmaktadır.
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Mikroalg Spirulina (Siyanobakteriler) mikroskobik görünümü3

Firmamız, dünyanın en büyük şekerleme şirketlerinin listelerinden biri olan Candy İndustry Top 100’ de 48. sı-
rada yer almaktadır. 6 tesis ve 2000 üzerinde çalışanımızla önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilk 20’ye girip, bölgesel 
marka çıkarmayı hedeflenmektedir. Üretilmesi planlanan bu fonksiyonel gıdalar, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli 
tüketicilere farklı seçeneklerle ulaşma imkânı sağlayacaktır. Projede hedeflenen kitle olan Obezite, Parkinson, 
Alzheimer ve Kanser gibi çağımızda oldukça yaygın görülen hastalıkların yanı sıra, çocuklar için gıda tak-
viyesi adı altında, sağlıklı fonksiyonel atıştırmalıklar üretilmesi planlanmaktadır. Bu katma değer, ülkemizin 
ekonomik kazanımı açısında oldukça önemlidir.

Dünya nüfusu arttıkça; obezite, diyabet, parkinson, alzheimer, kardiyovasküler gibi hastalıklar da artmakta-
dır. Dolayısıyla, besinlerin içeriklerinin güçlendirilmesi ile birlikte hastaların tüketebileceği ürünler üretilmesi 
önem arz etmektedir. Beslenme şekli ve tercihi bu önleyici tedbirlerin en başında gelmektedir (Anonim, 2004).

AMAÇ

Çikolata sektöründe; protein, aminoasit, vitamin ve mineral bakımından zenginleştirilmiş sağlık açısından 
fayda sağlayacak, bağışıklık sistemi kuvvetlendirici fonksiyonel gıdalar elde etmektir.

3  1http://cdn.intechopen.com/pdfs/28916/InTechEarth_food_spirulina_arthrospira_production_and_q uality_standarts.pdf
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KAPSAM

Hedeflenen ürüne yönelik farklı oranlarda eklenen S. platensis’li çikolata reçetesi ve projeye ait standart çi-
kolata reçetesi belirlemek için çalışmalar yapılmıştır. Sütlü, bitter ve beyaz çikolata reçete denemelerinden, 
beyaz çikolata reçetesine karar verilmiştir. Beyaz çikolatada S.platensis hammaddesi farklı oranlarda eklen-
diğinde, hammaddenin çikolata içerisinde çözünmediği benekli bir yapı sağladığı gözlemlenmiştir. Alternatif 
denemeler ve farklı oranlarda S.platensis hammaddesi kullanılarak bu çözünmemenin aşılamadığı gözlenerek, 
S.platensis hammaddesinin kendine has yeşil rengi ve çikolata içerisindeki benekli yapısı doğal görsel şölen 
sağladığı ve ticarileşmesine engel bir durum olmadığı düşünülüp projeye bu şekli ile çalışılmaya devam edil-
miştir.

YÖNTEM

Standart beyaz çikolata reçetesi çalışılarak ardından S. platensis hammaddesi farklı oranlarda eklenen çikolata 
denemeleri Ar-Ge Merkezi laboratuvarında yapılmıştır. Karar verilen %0,25 oranında S. platensis hammaddesi 
eklenen beyaz çikolata analizleri için dış laboratuvar desteği alınmıştır.

Firmamız, dünyanın en büyük şekerleme şirketlerinin listelerinden biri olan Candy İndustry Top 100' 
de 48. sırada yer almaktadır. 6 tesis ve 2000 üzerinde çalışanımızla önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilk 
20'ye girip, bölgesel marka çıkarmayı hedeflenmektedir. Üretilmesi planlanan bu fonksiyonel gıdalar, 
yurtiçi ve yurtdışında çeşitli tüketicilere farklı seçeneklerle ulaşma imkânı sağlayacaktır. Projede 
hedeflenen kitle olan Obezite, Parkinson, Alzheimer ve Kanser gibi çağımızda oldukça yaygın görülen 
hastalıkların yanı sıra, çocuklar için gıda takviyesi adı altında, sağlıklı fonksiyonel atıştırmalıklar 
üretilmesi planlanmaktadır. Bu katma değer, ülkemizin ekonomik kazanımı açısında oldukça 
önemlidir. 

 
Dünya nüfusu arttıkça; obezite, diyabet, parkinson, alzheimer, kardiyovasküler gibi hastalıklar da 
artmaktadır. Dolayısıyla, besinlerin içeriklerinin güçlendirilmesi ile birlikte hastaların tüketebileceği 
ürünler üretilmesi önem arz etmektedir. Beslenme şekli ve tercihi bu önleyici tedbirlerin en başında 
gelmektedir (Anonim, 2004). 

 
AMAÇ 

 
Çikolata sektöründe; protein, aminoasit, vitamin ve mineral bakımından zenginleştirilmiş sağlık 
açısından fayda sağlayacak, bağışıklık sistemi kuvvetlendirici fonksiyonel gıdalar elde etmektir. 

 
KAPSAM 

 
Hedeflenen ürüne yönelik farklı oranlarda eklenen S. platensis’li çikolata reçetesi ve projeye ait 
standart çikolata reçetesi belirlemek için çalışmalar yapılmıştır. Sütlü, bitter ve beyaz çikolata reçete 
denemelerinden, beyaz çikolata reçetesine karar verilmiştir. Beyaz çikolatada S.platensis 
hammaddesi farklı oranlarda eklendiğinde, hammaddenin çikolata içerisinde çözünmediği benekli bir 
yapı sağladığı gözlemlenmiştir. Alternatif denemeler ve farklı oranlarda S.platensis hammaddesi 
kullanılarak bu çözünmemenin aşılamadığı gözlenerek, S.platensis hammaddesinin kendine has yeşil 
rengi ve çikolata içerisindeki benekli yapısı doğal görsel şölen sağladığı ve ticarileşmesine engel bir 
durum olmadığı düşünülüp projeye bu şekli ile çalışılmaya devam edilmiştir. 

YÖNTEM 
 

Standart beyaz çikolata reçetesi çalışılarak ardından S. platensis hammaddesi farklı oranlarda eklenen 
çikolata denemeleri Ar-Ge Merkezi laboratuvarında yapılmıştır. Karar verilen %0,25 oranında S. 
platensis hammaddesi eklenen beyaz çikolata analizleri için dış laboratuvar desteği alınmıştır. 

 
Kakao yağı;  28- 

29kg 
 
 

Yağlı süt tozu; 
28-38kg 

Yağsız süt tozu; 
2-5kg 

Emülgatör; 0,1- 
0,4kg 

 
Kristal toz şeker; 

42-52kg 

 
S.platensis ; 
0,01-0,1kg 

Aroma verici; 
0,05-0,2kg 

BULGULAR

%0,25 Spirulina platensis eklenerek yapılan beyaz çikolata ve standart beyaz çikolata; karşılaştırmalı olarak 
dış laboratuvara gönderilmiş olup protein tayini analiz sonucu oranında %1,16 artış; mineral analiz sonuçların-
da Potasyum (K) tayininde %1,12, Sodyum (Na) tayininde %1,4, Fosfor (P) tayininde

% 1,1 artış sağlanmıştır. Toplam aminoasit analizi sonucunda ise S. platensis hammaddesi eklenmiş olan beyaz 
çikolatada analiz sonuçlarına göre farklı oranlarda artışlar görülmüştür. 18 eğitimli panalist tarafından yapılan 
duyusal analiz sonuçlarına göre S.platensis eklenerek yapılan beyaz çikolata için olumlu yorumlar yapılmıştır.
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BULGULAR 
 

%0,25 Spirulina platensis eklenerek yapılan beyaz çikolata ve standart beyaz çikolata; karşılaştırmalı 
olarak dış laboratuvara gönderilmiş olup protein tayini analiz sonucu oranında %1,16 artış; mineral 
analiz sonuçlarında Potasyum (K) tayininde %1,12, Sodyum (Na) tayininde %1,4, Fosfor (P) tayininde 
% 1,1 artış sağlanmıştır. Toplam aminoasit analizi sonucunda ise S. platensis hammaddesi eklenmiş 
olan beyaz çikolatada analiz sonuçlarına göre farklı oranlarda artışlar görülmüştür. 18 eğitimli panalist 
tarafından yapılan duyusal analiz sonuçlarına göre S.platensis eklenerek yapılan beyaz çikolata için 
olumlu yorumlar yapılmıştır. 
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SONUÇ 

 
S. platensis ilavesi ile vitamin, mineral, aminoasit ve protein bakımından zenginleştirilen ve geliştirilen 
fonksiyonel beyaz çikolata; hem çocuklar için hem de obezite, diyabet, parkinson gibi hastalıklara 
sahip insanlar için standart çikolataya oranla daha öncelikli tercih edilebilir. Ulusal pazarda benzeri 
olmayan bu fonksiyonel gıdanın üretiminin firmamıza katma değer sağlayacağı ve çikolata 
sektöründeki rekabet gücünü arttıracağı düşünülmektedir. 

SONUÇ

S. platensis ilavesi ile vitamin, mineral, aminoasit ve protein bakımından zenginleştirilen ve geliştirilen fonk-

siyonel beyaz çikolata; hem çocuklar için hem de obezite, diyabet, parkinson gibi hastalıklara sahip insanlar 

için standart çikolataya oranla daha öncelikli tercih edilebilir. Ulusal pazarda benzeri olmayan bu fonksiyonel 

gıdanın üretiminin firmamıza katma değer sağlayacağı ve çikolata sektöründeki rekabet gücünü arttıracağı 

düşünülmektedir.
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ÖRNEK VERİLERLE İNANÇ AĞLARININ İNŞA EDİLMESİ

Elif Aslı OYMAK1 , Ali KARCI2

1-2İnönü Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, Malatya / Türkiye

Öz: Teknolojinin ilerlemesi ve internetin gelişmesi ile birlikte bir çok sektörde veriye duyulan ihtiyaç artmak-
tadır. Veriler sağlık, bankacılık ,eğitim ,teknoloji ve askeri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Artık günümüz 
dünyasında her kurum ve kuruluşta gerek kişilerin gerek nesnelerin sahip olduğu nitelikler kayıt altına alın-
maktadır ve de depolanmaktadır . Bunun sonucunda özellikle yakın tarihte veri miktarında ivmelenerek çoğa-
lan bir artış söz konusu olmuştur. Dolayısıyla bu veri kümelerini değerlendirmek gereklilik haline gelmiştir. 
Böylelikle geçerli konular hakkında birtakım değerlendirmeler , veri üzerinden öğrenme işlemleri ,sonuçlar-
dan çıkarımlar yapılabilmektedir. Verilerin değeri onları anlamlandırarak ortaya çıkmaktadır. Bir veri setinin 
anlamlandırılmasıyla sisteme veri setindeki niteliklerden birtakım öğrenme, tahmin işlemleri uygulanabilmek-
tedir. Anlamlandırma aşaması için ise birtakım teknik ve yöntemler uygulamak gerekmektedir. Bu çalışmada 
gerekli teknik ve yöntemler açıklanacak, verilerin birbiriyle olan ilişkilerinin olasılıkları tepe tırmanma algo-
ritması ile hesaplanacak ve oluşturduğu Bayes ağı graf şeklinde gösterilecektir. Matematiksel hesaplamalar 
içeren bu teknik ve yöntemler RStudio ortamında R diliyle yazılmış kod parçaları ile gösterilmektedir . Yine 
oluşturulacak graf RStudio kütüphanesindeki kod parçasıyla gösterilmektedir. Böylelikle verilerin birbiriyle 
ilişkileri hem sayısal olarak hem de görsel olarak gösterilecektir. Her bir niteliğin koşullu olasılıkları çizelgeler 
halinde gösterilecektir yani bir özelliğin bağlı olduğu özelliğe göre gerçekleşme olasılığı hesaplanmıştır ve bu 
sınıf dediğimiz niteliğe göre bulunmuştur. Daha sonra niteliklerin birbiriyle olan koşullu olasılıkları hesaplan-
mış ve sonuçları gösterilmiştir. Sonuç olarak örnek verilerle derin inanç ağlarının inşa edilmesi bulgularıyla 
birlikte anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Derin İnanç Ağları, Bayes Ağları, Tepe Tırmanma Algoritması

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

İnternet kullanıcılarının Dünya nüfusunun yarısını aştığı günümüzde zamandan ve yoldan tasarruf etmek, ba-
zen de eğlenmek, öğrenmek amacıyla birçok uygulama, mail hesabı ve sistem kullanılmaktadır. Bu noktada iş-
lemlerin doğru bir şekilde yapılabilmesi için kullanıcılardan birçok veri toplanılmaktadır ve bu veriler kullanı-
cıları ayırt etmek amacıyla saklanmaktadır. Bu sebeple de verilerin artışı yoğun bir biçimde devam etmektedir.

Teknolojinin de gelişmesiyle günümüzde verilerin işlenmesi, anlamlandırılması artık büyük veri adında bir 
teknoloji sektörünü oluşturmaktadır. Böylece toplanan her tür veri kullanıcılar veya nesneler hakkında çıka-
rımlar yapabilecektir. Bunun için de birçok teknik ve yöntem geliştirilmiştir ve geliştirilmeye devam edilmek-
tedir.
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Bu çalışmada örnek verilerle inanç ağları inşa edilecek olup veriler arasındaki koşullu olasılıklar hesaplana-
caktır. Bu hesaplama işlemi için sezgisel bir algoritma olan tepe tırmanma algoritması ve Naive Bayes metodu 
kullanılacaktır. Sonuç olarak elimizdeki veriler için geçerli Bayes ağlarının yapısı öğrenilmiş olacaktır. Kulla-
nılacak kavramlar aşağıda açıklanmaktadır.

Derin inanç ağı, çizge modelinde ayrıtların yönlü olması ve her ayrıtın olasılık değerinin hesaplanması ile 
elde edilirler. Denetimsiz örnek veriler üzerinde eğitildiğinde ayrıtların olasılıkları tekrar ayarlanabilmektedir. 
Katmanlar daha sonra özellik dedektörleri gibi davranırlar. Bu öğrenme aşamasından sonra, sınıflandırma veya 
kümele yapmak için bir derin inanç ağı daha fazla denetimle eğitilebilir (Devhunter, 2018) .

Bayes ağları ise, koşullu bağımsızlık özelliklerin yapısını tanımlayan Yönlü Çizgelerdir. Bayes ağ, değişken-
ler ve değişkenler arası yönlü kenarların kümesinden oluşur. Her bir değişken karşılıklı bağımsız durumların 
sonlu bir kümesine sahiptir. Her köşe rasgele değişkenler ile gösterilir. Kenarlar, değişkenler arası olasılık 
bağımlılıkları gösterir. Bu bağımlılıklar koşullu olasılıkların kümesinden oluşur. Her bir değişkenin ebeveyn-
leri verildiğinde değişkenin koşullu olasılığı belirlenir. Bir köşenin ebeveynleri olmadığı zaman, bir değişken 
koşulsuz bir olasılığa sahiptir. Köşenin ebeveynleri üzerinde koşullandırılma yapılarak, her düğüm için koşullu 
olasılıklar hesaplanır (Zhong, 2000 : 198-201).

Son kavram olan tepe tırmanma algoritması ise, bilgisayar bilimlerinde kullanılan arama algoritmalarından 
birisidir. Arama işleminin yapıldığı grafikteki tepelerden ismini alır. Basitçe bir grafikte bulunan en düşük nok-
tanın aranması sırasında grafikte yapılan hareketin aslında tepe tırmanmaya benzemesinden ismini almaktadır 
(Tabatabaei, Ravadanegh, Bizon, 2018: 184).

AMAÇ

Çalışmada yapılan araştırmanın amacı; depolanmış veri kümelerinin işlenerek nesnelerin birbiriyle olan ilişki-
lerini incelemek, hesaplamak ve çizge çizimi ile bu ilişkilerin bağlantılarını göstermektir.

KAPSAM

Veri setleri varlıkların sahip olduğu özelliklerin satır ve sütunlar halinde yazılıp depolanmış̧ halidir ve işlenme-
mişlerdir. Veri  setlerini anketler sonucu oluşturulabilir veya hazır olarak temin edilebilir. Bu çalışmada, UCI 
makine öğrenme deposundaki Car Evolution Data Set kullanılmıştır.

Bu veri setinde toplam örnek sayısı 1728 olup 6 özellikten oluşmaktadır. Bu özellikler Buying, Maint, Doors, 
Persons, Lug_boot ve Safety’den oluşmaktadır.

Buying(vhigh, high, med, low) özelliği alış̧ fiyatını, Maint(vhigh, high, med, low) özelliği bakım fiyatını, 
Doors(2, 3, 4, 5more) özelliği kapı sayısını, Persons(2, 4, more) özelliği taşınacak kişi açısından kapasitesini, 
Lug_boot(small, med, big) özelliği bagajın boyutunu ve Safety(low, med, high) özelliği arabanın tahmini gü-
venliğini temsil etmektedir.
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Son olarak bu 6 özelliğe göre arabanın hangi sınıfta olduğu veri setinde görülebilmektedir. Bu sınıflar Class 
diye adlandırılmaktadır ve unacc , acc , good , vgood olmak üzere 4 sınıf mevcuttur (Bohanec, 1997) .

Çizelge 1. Sınıf dağılımları

Sınıf N N(%)

unacc 1210 (70.023 %)

acc 384 (22.222 %)

good 69 (3.993 %)

vgood 65 (3.762 %)

Çizelge 2. Örnek veri seti

Buying Maint Doors Persons Lug_boot Safety Class

Vhigh Vhigh 2 4 Small High Unacc

Vhigh Vhigh 2 4 Med Low Unacc

Vhigh Vhigh 2 4 Med Med Unacc

High Low 2 2 Med Med Unacc

Med High 2 More Big Med Acc

Med High 2 More Big High Acc

Med High 3 2 Small Low Unacc

Low Med 4 4 Med Med Good

low Med 4 4 Med High Vgood

YÖNTEM

Hesaplamaları yapmak üzere RStudio bir ücretsiz ve açık kaynak entegre geliştirme ortamı olan (IDE) R, ista-
tistiki hesaplamaları ve grafikleri oluşturmak amacıyla kullanılmıştır (Anonim,2019).
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Bu çalışmada, veri seti öncelikle excel formatına dönüştürüldü, daha sonra ise csv uzantılı hale getirildi. Böy-
lece veri seti uygulamada kullanabilecek şekle getirilmektedir. 6 sütun ve 1728 satırdan oluşan tabii gerekli 
kütüphaneler kurularak işleme konulmuş̧ ve çizgeler ile koşullu olasılık sonuçları elde edilmiştir.

BnLearn, Bayesian ağlarının grafik yapısını öğrenmek, parametrelerini tahmin etmek ve bazı yararlı çıkarım-
lar yapmak için kullanılan bir R paketidir(Salvan, 2011: 21). İlk kez 2007 yılında piyasaya sürüldü, 10 yıldan 
fazla bir süredir sürekli gelişim içindedir(Anonim, 2019).

RStudio konsolda install.packages(“bnlearn”) kodu ile BnLearn kütüphanesi yüklenmektedir. Daha sonra tepe 
tırmanma algoritması fonksiyonu ile Bayes ağının yapısı inşa edilmektedir.

BULGULAR

Çalışma sonucunda 6 özellik için tepe tırmanma fonksiyonu uygulanarak koşullu olasılıklar elde edilmiştir.
Yani bir özelliğin bağlı olduğu özelliğe göre gerçekleşme olasılığı hesaplanmıştır ve sonuçlar aşağıdaki tablo-
larda gösterilmiştir.

Çizelge 3. Buying özelliği için koşullu olasılık tablosu

Buying acc good unacc vgood

1 0 0 0 0

High 0 0.2812500 0.0 0.2677686 0.0

Low 0 0.2317708 0.6666667 0.2132231 0.0

Med 0 0.2994792 0.3333333 0.2214876 0.0

vhigh 0 0.1875000 0.0 0.2975207 0.0

Çizelge 4. Maint özelliği için koşullu olasılık tablosu

Maint acc good unacc vgood

1 0 0 0 0

High 0 0.2734375 0.0 0.2595041 0.20

Low 0 0.2395833 0.6666667 0.2214876 0.40

Med 0 0.2994792 0.3333333 0.2214876 0.40

vhigh 0 0.1875000 0.0 0.2975207 0.0
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Çizelge 5. Persons özelliği için koşullu olasılık tablosu

Persons acc good unacc vgood

1 0 0 0 0

2 0 0.0 0.0 0.4760331 0.0

4 0 0.5156250 0.5217391 0.2578512 0.4615385

more 0 0.4843750 0.4782609 0.2661157 0.5384615

Çizelge 6. Lug_boot özelliği için koşullu olasılık tablosu

Lug_boot acc good unacc vgood

1 0 0 0 0

big 0 0.3750000 0.3478261 0.3041322 0.6153846

med 0 0.3515625 0.3478261 0.3239669 0.3846154

small 0 0.2734375 0.3043478 0.3719008 0.0000000

Çizelge 7. Safety özelliği için koşullu olasılık tablosu

Safety acc good unacc vgood

1 0 0 0 0

high 0 0.3333333 0.3333333 0.3333333 0.3333333

low 0 0.3333333 0.3333333 0.3333333 0.3333333

med 0 0.3333333 0.3333333 0.3333333 0.3333333

Uygulamada aynı zamanda özellikler arasındaki ilişki de görülebilmektedir. Bunun için çizge çizimi yapıla-
bilmekte olup Bayes ağı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

P(Lug_boot=big|Class=acc)=0.3750000 P(Lug_boot=small|Class=good)=0.304347

Class
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Lug_ boot

 
P(Lug_boot=big|Class=acc)=0.3750000 
P(Lug_boot=small|Class=good)=0.304347 

 
 
Class 

 
 
 

Lug_ 
boot 

 
 

Persons 
 
 
 
 

P(Persons=2|Class=unacc)=0.4760331 
P(Persons=4|Class=acc)=0.5156250 

 
 
 

Buying 
Safety 

 

P(Buying=high| 
Class=acc)=0.2812500 

 
P(Buying=low| 
Class=good)=0.3333333 

 
 

P(Safety=high|Class=acc)=0.3333333 
P(Safety=low|Class=good)=0.3333333 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maint 
 
 

P(Maint=high|Class=acc)=0.2734375 
P(Maint=low|Class=good)=0.6666667 

 
 

Doors 
 
 

P(Safety=med|Doors=2)=0.3478798 
P(Safety=med|Doors=4)=0.3332033 

 
 
 

Şekil 1. Bayes Ağı Graf Gösterimi 
Şekil 1. Bayes Ağı Graf Gösterimi
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Ayrıca, eğer özelliklerden bulmak istenilen daha detaylı hesaplamalar yapmak istenirse “cpquery” kodu kul-
lanılabilir. Bu uygulamada da bazı özellikler için sonuçlar aşağıda gösterilmektedir.

• cpquery(fittedbn, event = (Buying==”high”), evidence = ( Class==”acc”) ) ——> 0.2727273 Buying 
özelliğinin high olma durumunda, sonucun acc olma ihtimali hesaplanmaktadır.

• cpquery(fittedbn, event = (Maint==”vhigh”),evidence = (Class==“good”)) ——> 0 Maint özelliğinin 
vhigh olma durumunda, sonucun good olma ihtimali hesaplanmaktadır.

• cpquery(fittedbn, event = (Maint==”med”), evidence = ( Doors==”2”) ) ——> 0.2504119 Maint özelli-
ğinin med olma durumunda, Doors özelliğinin 2 olma ihtimali hesaplanmaktadır.

• cpquery(fittedbn, event = (Maint==”med”), evidence = ( Persons==”2”) ) ——> 0.2145034 Maint özel-
liğinin med olma durumunda, Persons özelliğinin 2 olma ihtimali hesaplanmaktadır.

• cpquery(fittedbn, event = (Persons==”more”), evidence = ( Class==”vgood”) ) ——> 0.5107527

 Persons özelliğinin more olma durumunda, sonucun vgood olma ihtimali hesaplanmaktadır.

• cpquery(fittedbn, event = (Safety==”med”), evidence = ( Doors==”2”) ) ——> 0.3478798 Safety özelli-
ğinin med olma durumunda, Doors özelliğinin 2 olma ihtimali hesaplanmaktadır.

SONUÇ

Kısaca, bu çalışmada bazı tanımlardan sonra verilerin depolanması, verilerin depolanmasının ardından da 
depolanan verilerin nasıl değerlendirileceği, günlük hayatta hangi alanlarda kullanılabileceği gösterilmek-
tedir. Bunun için gerekli işlem, basamak ve hesaplamalar anlatılmıştır. Hesaplamalar sonucu UCI veri seti 
depolama sitesinden seçilen araba değerlendirme veri setinde 1728 veri ile 6 özellik arasındaki ilişki RStudio 
ortamı kullanılarak Bayes Ağı algoritmalarından tepe tırmanma algoritması ile çizge çizdirilerek gösterilmiş-
tir. Koşullu olasılıklar tüm özellikler için hesaplanmıştır ve ağdan sonuç çıkarılmıştır.
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OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE AKILLI FABRİKA MİMARİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE 
UYGULAMALARI

Erkut YİĞİT1, Ahmet Erdem ÖNER1, Orçun YÖNTEM1

1Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. AR-GE Merkezi, Kocaeli / Türkiye

Öz: 4. sanayi devrimini ifade eden “Endüstri 4.0” terimi, üretim sektöründe bulunan fabrikalar için verimli-
lik, kalite, esneklik ve pazara çıkış hızı gibi bir çok rekabet avantajını beraberinde getirmektedir. Karmaşık 
üretim süreçlerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde yönetiminin sağlanması ve kaliteli ürün beklentisi yazılım ve 
bilgisayar destekli olan akıllı fabrikalara ihtiyaç doğurmaktadır. Akıllı fabrika sistemi, üretim sürecinin kontrol 
edilebilirliğini arttırmayı, üretim hatlarına elle müdahaleyi azaltmayı, izlenecek verileri gerçek zamanlı olarak 
doğru bir şekilde toplamayı ve üretim planlamayı formüle etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, otomotiv 
endüstrisi için Endüstri 4.0 temelli yeni bir akıllı fabrika konseptinin araştırılması ve geliştirilmesinden bahse-
dilecektir. Sac metal şekillendirme makinelerinden, robotik kaynak hatlarından ve CNC makinelerinden kritik 
performans metriklerinin toplanarak; üretim takibi, analiz ve raporlama  yapabilen akıllı izleme ve veri işleme 
sistemi geliştirilmiştir. Çalışmada ilk olarak Endüstri 4.0 uygulamalarının otomotiv ve otomotiv yan sanayi 
sektörleri için ne gibi faydalar sunabileceği araştırılmış ve sektördeki firmalarla görüşülmüştür. Edinilen bilgi-
ler doğrultusunda fabrikanın otomasyon, haberleşme ve yazılım altyapısı incelenerek akıllı fabrika sistemine 
geçiş için nelere ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Üretim hatlarından hangi verilerin toplanacağı analiz edilmiştir. 
Devam eden süreçte üretim takibi, analiz ve raporlama  sistemleri ve genel sistem mimarisi tasarımları gerçek-
leştirilmiştir. Tasarımı yapılan sistem için üretim hatlarına gerekli donanımların  kurulumu yapılarak, yazılım 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Son olarak geliştirilen sistemin gerçek koşullarda çalışabilirliği test edilmiş ve 
değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Otomotiv Endüstrisi, Endüstri 4.0, Akıllı Fabrika, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Artan rekabet koşulları ile birlikte modern pazarın taleplerini karşılamak için, fabrika konsepti değişmeye 
başlamıştır. Geleneksel fabrikalar, yerini akıllı dijital fabrikalara bırakmaktadır (Bysko ve diğerleri, 2018:1). 
Bilişim teknolojisinin ve üretim endüstrisinin derinlemesine birleşimi ile fabrika konseptinde gelişmeler ya-
şanmaktadır. Her ne kadar aynı kavramları paylaşmasalar da, makineler ve üst yazılım sistemleri arasındaki 
bağlantılar, temel bir gereklilik haline gelmiştir. Çalışan makinelerden gerçek zamanlı olarak bilgi edinme, 
iletme, analiz etme ve kullanma ve ardından talimatların makinelere geri bildirimi son yıllarda önem kazan-
mıştır (Liu ve diğerleri, 2020:1). Akıllı fabrika sistemi, üretim sürecinin kontrol edilebilirliğini arttırmayı, üre-
tim hatlarına elle müdahaleyi azaltmayı, izlenecek verileri gerçek zamanlı olarak doğru bir şekilde toplamayı 
ve üretim planlamayı formüle etmeyi amaçlamaktadır (Lee ve diğerleri, 2018:2). “Endüstri 4.0” kavramıyla 
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birlikte sunulan; Nesnelerin İnterneti (IoT), Bulut Bilişim (Cloud), Büyük Veri (Big Data) ve Yapay Zeka (Ar-
tificial Intelligence) gibi teknolojilerdeki hızlı gelişmeler yeni nesil dijital akıllı fabrikaların uygulanabilirliğini 
mümkün hale getirmiştir. Endüstri 4.0’ı uygulamak için aşağıdaki üç ana özellik göz önünde bulundurulma-
lıdır (Jian ve diğerleri, 2016:3): (1) katma değerli ağlar aracılığıyla yatay entegrasyon; (2) dikey entegrasyon 
ve ağ bağlantılı üretim sistemleri; (3) tüm değer zinciri boyunca mühendisliğin uçtan uca dijital entegrasyonu. 

Bu makalede, otomotiv endüstrisinde uygulanan akıllı fabrika sisteminin aşamalarından ve çıktılarından bah-
sedilmektedir. 

AMAÇ

Fabrika sahasındaki üretim hatlarından verilerin toplanması, üretim verimliliği ve performans değerlerinin he-
saplanması, makinelerin arıza zamanlarının kayıt altına alınması manuel olarak kişilere bağlı sürdürülmekte-
dir. Üretimde insan müdahalesinin fazla oluşu; üretim kapasitesi ve kalitesini olumsuz etkilemektedir. Üretim 
esnasında oluşan anormal durumlar tüm hatlarda gerçek zamanlı olarak gözlenemediğinden dolayı, sorunların 
temel nedenleri anlaşılamamakta bu da verimliliğin düşmesine neden olmaktadır. Kaliteli ürün beklentisi, üre-
tim yönetiminin kolaylıkla ve sağlıklı yapılabilmesi için yazılım ve bilgisayar destekli olan akıllı fabrikalara 
ihtiyaç doğmuştur.

Bu çalışmada: Sac metal şekillendirme makinelerinden (Pres), robotik kaynak hatlarından ve CNC (Computer 
Numerical Control) makinelerinden kritik performans metriklerinin (KPI-Key Performance Indicator) topla-
narak; üretim takibi, analiz ve raporlama yapabilen, üretim verimliliği ve performans değerlerini hesaplayabi-
lecek, akıllı izleme ve veri işleme sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Bu çalışma Kocaeli iline bağlı Çayırova ilçesinde bulunan Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.’de 
gerçekleştirilmiştir. Fabrika makine ağı genel olarak; sıcak ve soğuk pres hatları, lazer kesim hatları, robotik 
kaynak hatları ve kalıp imalatı yapılan CNC hatlarından oluşmaktadır. Akıllı fabrika çalışmaları için 1 adet 
2500 ton transfer pres hattı, 4 adet robotik punta kaynak hattı ve 6 adet CNC hattı seçilmiştir. Prototip olarak 
çalışmalar bu hatlarda tamamlandıktan sonra edinilen tecrübe ile tüm fabrika geneline yaygınlaştırma çalışma-
larına başlanacaktır.

YÖNTEM

Analiz

Akıllı fabrika çalışmasında uygulanacak yöntemler: Analiz, tasarım, uygulama geliştirme ve test çalışmaları 
olarak dört başlıkta incelenmiştir.

Analiz aşamasında fabrikanın otomasyon, haberleşme ve yazılım altyapısı incelenerek akıllı fabrika sistemine 
geçiş için nelere ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Ayrıca üretim hatlarından hangi verilerin toplanacağı analiz 
edilmiştir. Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) alt yapısının oluşturulması için bilgi teknolojileri kapsa-
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mında sunucu, kablolu ve kablosuz bağlantı ihtiyaçları olduğu görülmüştür. Bağlantı ve sunucu problemleri 
nedeniyle veri kayıplarının yaşanmaması için yedekli sunucuların kullanılması, verilerin hızlı ve doğru topla-
nabilmesi için fiber optik ve özel data kablolarının kullanılması; oluşturulacak Büyük Veri (Big Data) için çok 
önemlidir. Verilerin yerel sunucu ile birlikte Bulut (Cloud) sistemine de aktarılması veri kayıplarını azaltmakta 
ve uzaktan erişimleri mümkün kılmaktadır. Siber yapının güvenliğinin ve sorunsuz çalışmasının sağlanabil-
mesi için gerekli yazılım ve ekipmanlar temin edilerek önlemler alınmalıdır. Üretim hatlarında kullanılan PLC 
(Programlanabilir Kontrol Cihazı), HMI (Operatör Panel) gibi cihazlar uzaktan veri toplamaya izin verebilecek 
yapıda olmalıdır. OPC (OLE for Process Control), Ethernet/IP, Modbus TCP/IP gibi haberleşme protokolleri 
üzerinden sahadaki cihazlara erişim sağlanabilmektedir. 6 gün 3 vardiya çalışan bir fabrikada sistem uygulan-
dığından, donanım ve yazılımların entegrasyonu esnasında üretimi durdurmamak için önlemler alınmalıdır. 

Tasarım

Tasarım aşamasında üretim takibi, analiz ve raporlama  sistemleri ve genel sistem mimarisi tasarımları ger-
çekleştirilmiştir. Tasarımı yapılan sistem için üretim hatlarına gerekli donanımların  kurulumu yapılmıştır. 
Fabrika sahasından üretim verilerinin toplanması için makineler ve yerel sunucu kabinleri arasında ethernet 
kablolaması, kabinler ve sunucu odası arasında da fiber optik kablolama yapılmıştır. Yerel sunucuda verilerin 
toplanacağı sanal veritabanı tasarımı yapılmıştır. Hatlarda çalışan operatör bilgilerini de alabilmek için her bir 
hatta kart okuyucu monte edilmiştir. Üretim hatlarından da akıllı fabrika verilerini takip edebilmek, veri giriş-
leri yapabilmek için endüstriyel bilgisayar ve televizyon montajları yapılmıştır. (Şekil 1, Şekil 2).

Şekil 1. Robotik Kaynak Hatları Altyapısı
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Şekil 2. Transfer Pres Hattı ve CNC Hatları Altyapısı

Uygulama Geliştirme

Uygulama geliştirme aşamasında üretim hatlarından toplanan veriler ile aşağıda belirtilen yazılım geliştirme-
leri yapılmıştır.

• Üretim takibi gerçek zamanlı yapılabilecek, üretilen parça ve adet bilgileri her bir hat için uzaktan izle-
nebilecektir.

• Makinelerin ve operatörlerin çevrim süresi (cycle time) gerçek zamanlı olarak parça bazlı izlenebilecek, 
bu sürelerde değişim olduğunda sistem uyarı verecek ve e-posta gönderecektir.

• Gerçek verilerle otomatik olarak üretim ve verimlilik raporları oluşturulacaktır.

• Transfer pres hattında gerçek zamanlı SPM (dakikadaki vuruş sayısı) takibi yapılarak hedef SPM ve ger-
çekleşen SPM değerleri analiz edilerek raporlanacaktır.

• Üretim hatlarındaki arıza, planlı ve plansız duruş takibi yapılabilecektir.

• Hat performans oranı, makine kullanılabilirlik oranı, kalite oranı gerçek zamanlı ölçülerek verimlilik he-
saplamaları için toplam ekipman etkinliği (OEE) anlık izlenebilecektir. Ayrıca vardiyalık, aylık ve yıllık 
olarak raporlanabilecektir.

• Tek bir üretim hattında birden fazla parça üretilip, aynı vardiyada ve farklı zamanlarda birden fazla ope-
ratör çalışabildiğinden verimlilik değerleri ve raporlamalar parça bazında ve operatör bazında değişebilir 
yapıda olacaktır.
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• Geçmişe dönük istenilen zaman aralığındaki veriler izlenebilecektir.

• Vardiyalık, günlük ve aylık üretim raporları ile anormal durum ve bilgilendirme mesajları otomatik olarak 
ilgili kişilere e-posta yoluyla gönderilecektir.

• Üretim hatlarına yerleştirilen bilgisayarlar sayesinde üretimdeki hurda miktarı girişleri yapılacak, gerçek 
zamanlı takip edilecek ve raporlanacaktır. 

Test Çalışmaları

Test çalışmaları aşamasında Akıllı Fabrika yazılımındaki verilerin doğru bir şekilde toplanarak işlendiği analiz 
edilmiştir. Dijital olarak toplanan veriler ile manuel toplanan veriler karşılaştırılmıştır. Süreç boyunca, seri 
üretim hatlarının yeni kurulan akıllı fabrika sistemi nedeniyle arızaya geçip geçmediği, verilerin toplanma hızı, 
veri kesintileri, tasarlanan rapor şablonlarının işlevselliği kontrol edilmiştir. 

Akıllı fabrika genel sistem mimarisi makine katmanı, MES (Üretim Yürütme Sistemi) katmanı ve ERP (Ku-
rumsal Kaynak Planlama) katmanından oluşmaktadır. (Şekil 3)

BULGULAR

Akıllı Fabrika sisteminin uzaktan izleme, otonom olarak veri toplama, analiz ve raporlama gibi çıktıları ol-
muştur. Üretimde insan müdahalesini olabildiğince aza indirerek üretim, kapasite ve kalitesinin artırılmasını 
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amaçlayan bu sistem sayesinde üretim akışının her aşamasında kontrolün ve gerekli önlemlerin yerinde ve 
anında yapılabilmesi için çalışmalara başlanmıştır.

Şekil 4. Robotik Kaynak Hatları ve CNC Makineleri Anlık Üretim Durumu

Her bir robotik kaynak hattında gerçek zamanlı olarak 100.000 (yüz bin) adet parçanın üretim zamanı ölçüle-
rek, 1 parçanın hedef üretim zamanı belirlenmiştir. Belirlenen değer ile manuel ölçümler alınarak belirlenen 
değerler karşılaştırılmış ve farklılıklar olduğu görülmüştür. Üretim hatları 3 vardiya 6 gün boyunca çalıştığın-
dan, vardiyalar arası ve operatörler arası hedef üretim zamanlarında farklılıklar olmaktadır. Üretim planlaması 
yapılırken her bir hat için belirlenen iş gücü tekrar gözden geçirilerek ortalama yüzde %7,5 civarında zaman 
kazancı sağlanmıştır. Ayrıca bu hatlarda planlı ve plansız duruşlar da incelenmiştir. Akıllı fabrika sistemi ve-
rileri ile kişilerin kağıtlara yazdığı veriler arasında 3 aylık inceleme yapıldığında plansız duruşların %60’ının 
kağıtlara yazıldığı, geri kalan %40’lık kısmının kayıt altına alınmadığı sistem sayesinde görülmüştür. Hatlarda 
kısa zamanlı duruşa sebep olan sensör problemlerinin ve hava kaçaklarının manuel olarak ölçülememesi, akıllı 
fabrika sistemi sayesinde ölçülebilmesi, bu duruşlar üzerinde verimlilik arttırma çalışmalarını tetiklemiştir.

Şekil 5. Robotik Kaynak Hatları Raporları
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2500 ton transfer pres hattındaki gerçek verimlilik değeri, manuel olarak hesaplanan değerden %7 daha az 
olduğu görülmüştür. Ayrıca pres’in aylık ortalama SPM (dakikadaki vuruş sayısı) gerçek değerinin, manuel 
olarak hesaplanan değerden %5 daha az olduğu görülmüştür. Pres’in vardiyada ortalama 7000 kez vuruş işlemi 
yaptığı düşünülürse, yapılan hesaplardaki %5’lik SPM farkı yapılacak üretim planlaması için çok önemlidir.

Şekil 
6. 2500 Ton Transfer Pres Hattı SPM Değerleri

CNC makinelerinde planlı ve plansız duruşlar incelenmiştir. Akıllı fabrika sistemi verileri ile 3 aylık incele-
me yapıldığında 6 adet CNC makinesinde vardiyalık çalışma süresinin %12’si kadar günlük bakım ve CAM 
(Computer Aided Manufacturing) verisi bekleme kaynaklı duruş olduğu görülmüştür. CNC’ler fabrikada 2 
vardiya üretim yaptığından gece vardiyasında CNC’ler kapatılmakta ve sabah tekrar açılmaktadır. Üretime 
daha erken başlayabilmek adına saat 8:00’de başlayan vardiya için daha erken CNC’ler çalıştırılarak ısınma, 
yağ basma gibi bakım işlemleri öne alınmıştır. Bu sayede günlük CNC başına %6 ‘lık kayıp zamanın önüne 
geçilmiş ve CNC’lerin daha verimli kullanılması sağlanmıştır.

SONUÇ

Akıllı fabrika çalışmaları ile üretim hatlarının gerçek zamanlı olarak izlenmesi, duruşların, hataların ve arıza-
ların daha detaylı analiz edilmesini sağlamıştır. Bu sayede sistemin verimlilik, kalite artışı ve maliyet azaltımı 
gibi çıktıları olmuştur.

Akıllı fabrikanın uygulanması için bir çok alanda işbirliği gerektiğinden, bazı teknik zorluklarla karşı karşıya 
olsa da, mevcut teknolojileri eşzamanlı olarak uygulayarak ve teknik ilerlemeleri teşvik ederek çalışmalara 
devam etmekteyiz. Prototip hatlar seçerek uyguladığımız bu projeyi fabrika geneline yaygınlaştırmak için 
çalışmalara devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte yapay zeka teknolojilerini fabrikada uygulayarak kestirimci 
bakım çalışmaları yapacağız. Makine öğrenmesi algoritmaları sayesinde, makineler arızalanmadan önce arıza 
tespiti yaparak duruşları ve maliyetleri azaltmayı hedefliyoruz. Yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri 
ve bulut bilişim gibi gelişen bilgi teknolojileri ile Endüstri 4.0’ın akıllı fabrikasının hayata geçirilebileceğine 
inanıyoruz.
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TELEKOMUNİKASYON SEKTÖRÜ İÇİN WEB TABANLI PLATFORM ÖNERİSİ

Metin ALTINIŞIK1, Selçuk Murat YALÇINKAYA2, Taner ŞENYURT3

1-2-3Turkcell Teknoloji, İstanbul / Türkiye

Öz: Özellikle sabit hizmet (Fiber, ADSL, TV vb.) sunan telekomunikasyon firmalarının müşteri ilişkileri yö-
netimlerini uçtan uca merkezi bir platform üzerinden yapan mevcut piyasadaki çözümler hem yetersiz olmakta 
hem de oldukça maliyetli olmaktadır. Özellikle yabancı firmalarının çözümlerinin kur farkı maliyeti nedeni ile 
maliyeti oldukça yüksek olmaktadır. Bu maliyet hem ilk yazılımın satın alınmasında hem de sonrasında bakım 
amaçlı istekler ile ciddi miktarda artmaktadır. Bu amaçla sabit telekomunikasyon hizmeti veren Turkcell Supe-
ronline firması için Turkcell Teknoloji Ar-Ge bünyesinde web tabanlı bir platform geliştirilmiştir. Bu platform 
ile Turkcell Superonline’ın4 tüm müşteri operasyonları (yeni satış, fesih, devir, nakil vb.) tek bir çatı altında 
toplanmış ve uçtan uca bir çözüm sunulmuştur. Aynı zamanda mevcut müşterilerin tüm abonelikleri yine bu 
platforma veri kaybı olmadan taşınmıştır. Uygulamanın veri yapısı uluslararası bir standart olan TM FORUM’un 
eTOM modeline uygun olarak yapılmıştır. Sistem en son yazılım standartlarına uygun olarak en son teknolojiler 
ile geliştirilmiştir. Sipariş yönetimi SOA standartlarına uygun oluşturulmuştur. Geliştirilen platform, bağımsız 
güvenlik birimleri tarafından test edilmiş, aynı zamanda tüm Türkiye’deki bayi ve Turkcell’in tüm müşterilerine 
online işlem ekranlarından kullanıma açılmıştır. Sistemin yüksek performansta çalışması için fonksiyonel testle-
rin yanında yük testleri de başarılı olarak yapılmıştır. Sistemin tamamen yerli ve iç kaynaklarla yapılması ile yeni 
istekler önceki çalışma yöntemlerine göre daha hızlı yapılabilmektedir. Bu sayede pazarın hızla değişen dinamik-
lerine çok hızlı bir reaksiyon verebilme kabiliyeti kazanılmıştır. Bu hem müşteri memnuniyeti ve hem de rekabet 
gücünün arttırılması ile ciddi verimlilik artışı sağlaması beklenmektedir. Veri madenciliği alt yapıları geliştirilmiş 
olup böylelikle müşteri davranışlarını analiz yapma olanağı oluşmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yazılım Mühendisliği, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Kurumsal Yazılım, Telekomunikasyon

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Günümüz dünyasında arkasında güçlü bir yazılım olmadan herhangi bir şirketin hayatta kalması neredeyse 
imkansızdır. Son yıllarda, dünyadaki en büyük şirketlerin sıralamasında en üst sırada en büyük teknoloji şirket-
leri yer almaktadır. Şirketler günümüzde son sürat iş süreçlerini digitalleştirmekte [1,2,3] ve tüm iş akışlarını 
digital ortama aktarmaktadırlar. Bu şekilde neredeyse manuel iş akışlarını tamamen ortadan kaldırmaktadırlar. 
Özellikle, şirketler pazarda hızlı bir şekilde rekabet edebilmek ve artan müşteri ihtiyaçlarına çok hızlı bir şekil-
de cevap verebilmek için yazılımlarını hem ucuz hem de kaliteli hale getirmek zorundalar. Bu nedenle, birçok 
şirket klasik yazılım metodolojilerinden vazgeçip, onları çevik metodolojiler ile değiştirmektedirler [4,5,6]. Bu 

4  https://www.superonline.net/ 
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sayede hem kalite hem de hız dengesini daha iyi koruma şansına sahip olmaktadırlar. Yazılımın kalitesi yalnız-
ca müşterinin taleplerine doğru ve tutarlı bir şekilde cevap vermekle kalmamalı, aynı zamanda tüm kanallarda 
(internet, bayi, çağrı merkezi vb.) aynı deneyimi sağlamalıdır. Aynı zamanda, bu yazılımlar en son güvenlik 
standartlarını karşılamalı ve aynı anda çok hızlı bir şekilde binlerce işlemi gerçekleştirmelidir.

Bu karmaşık yazılım dünyasında, yazılımda yapılan hatalar hem şirketlerin verimliliğini azaltmakta hem de 
ciddi müşteri şikayetlerine neden olmaktadır. Özellikle yönetmeliklere tabi telekom şirketlerinde, müşteriye 
karşı yapılan faturalama hataları, şirketin geliri üzerinde çok ciddi finansal yaptırımlara ve hatta lisansların 
iptali gibi ciddi sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca, günümüz dünyasında sosyal medyada aktif olan müşteriler 
yapılan hataların farkındalar ve aynı anda binlerce müşteriyi kaybetme riski bulunmaktadır.

Özetle şirketler tüm bu faktörler düşüldüğünde kalite, hız ve maliyet dengesini iyi tutturmak zorundadırlar. 
Bu amaçla sabit telekomunikasyon hizmeti veren Turkcell Superonline firması için Turkcell Teknoloji Ar-Ge 
bünyesinde web tabanlı bir platform geliştirilmiştir. Bu platform ile Turkcell Superonline’nın tüm müşteri ope-
rasyonları (yeni satış, fesih, devir, nakil vb.) tek bir çatı altında toplanmış ve uçtan uca bir çözüm sunulmuştur.

AMAÇ 

Turkcell Superonline son yıllarda sabit ürün pazarının genişlemişiyle çok ciddi ürün ve müşteri sayısına ulaş-
mış olup mevcutta kullandığı yazılım hem kapasite hem de yetenek açısında mevcut ihtiyaca cevap veremez 
duruma gelmiştir. Mevcutta kullanılan yazılım 3. parti bir firmanın geliştirdiği ürün olduğu için hem maliyet 
yönünden çok ciddi şirkete yük olmaktaydı hem de yazılımın tamamen bu dış firmada olması nedeni ile müş-
terilerin ihtiyacına zamanında kaliteli cevap verememekteydi.  Bunun yanında mevcut yazılımda çok fazla 
miktarda problem bulunmakta ve bu problemler çok ciddi sayıda müşteri şikayetine neden olmaktaydı. Bu 
amaçlarla bir dönüşüm programı başlatılarak tüm sabit müşteri süreçlerini içeren yeni bir sistem tasarlanma 
ihtiyacı doğdu. Bu amaçla kademeli olarak artırılarak yaklaşık 250 kişinin oluştuğu 24 projeden oluşan bir 
program başlatıldı. 

KAPSAM

Proje Türkiye’nin en büyük gsm operatörü olan ve 1994 yılından itibaren hizmet veren Turkcell’in 2019 yılı en 
büyük CRM dönüşüm projesidir. Proje esasen 24 alt projeden oluşan bir program olarak olarak gerçekleştiril-
miştir. Programın içinde Fiber, TV, ADSL gibi önemli ürün projelerinin yanında süreçler, müşteri, kampanya 
gibi yatayda projelerden oluşmaktadır. Programda aynı zamanda veri ambarı ve analitiği için ayrı yatay bir 
proje ile veri madenciliği alt yapıları geliştirilmiş olup böylelikle müşteri davranışlarını analiz yapma olanağı 
oluşmuştur. Programda eski sistemdeki yaklaşık 15 milyon müşteri yeni sisteme başarılı bir şekilde aktarılmış 
bu sayede mevcut müşterilerin aldıkları hizmetlerde devamlılık sağlanmıştır. Projede yaklaşık 250 developer, 
analist, test mühendisi ve proje yöneticisi yer almıştır. Proje yaklaşık 2 yıl sürmüş ve tamamen bir yerli üretim 
olarak gerçekleşmiştir. Proje tüm güvenlik testlerinden başarılı bir biçimde geçmiş ve öncelikle 2 pilot bölgede 
olmak üzere tüm Türkiye’deki bayi ve çağrı merkezlerinden %100 devreye girmiştir. Programda 40 client ile 
53 farklı sistem entegre edilmiş olup, toplamda 15 süreç ile 40’ın üstünde ana ürün geliştirilmiştir. 
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YÖNTEM

Bu projelerin geliştirilmesi, Turkcell’in Ar-Ge şirketi olarak hizmet veren Turkcell Teknoloji tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Uygulama yaklaşık 10.000 kullanıcıya ve 35 milyon müşteriye hizmet vermektedir. Projede 
TM FORUM’un eTom modeline uygun bir veri modeli tasarlanmıştır. Aynı zamanda, uygulama 3 aşamalı mi-
mari ve yazılım endüstrisindeki en son trend teknolojileri kullanılarak geliştirilmiştir (Spring Framework, De-
vops gibi). Şekil-1’de kullanılan teknolojlerle ilgili bir kesit paylaşılmıştır. Sipariş yönetimi SOA mimarisine 
uygun olarak tasarlanmış olup, 320 Oracle SOA paketi, 763.037 satır BPEL kodu içermektedir. Aynı şekilde, 
toplamda 7.788 java sınıfı ve 693.574 satır java kodu bulunmaktadır. Proje son trend olan çevik prensiplere 
uygun olarak geliştirilmiş bu çaptaki bir proje açısından 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanmıştır. Bu süreye pro-
jenin fizibilite, analiz, geliştirme, uçtan uca test ve canlı ortama yayma aşamaları dahildir.

Şekil-1

BULGULAR

Proje tamamlandıktan sonra ilk kullanım esnasında kullanıcıların alışma dönemi atlatıldıktan sonra yapılan 
ölçümlerde, eskide 15 dakikada yapılan bir ürünler arası geçiş işleminin yaklaşık 1 dakikaya düştüğü gözlen-
miştir. Ayrıca müşteri şikayetleri %80 oranında azaldığı ölçülmüştür [11,12,13]. Maliyet olarak Turkcell’in ta-
mamen iç kaynakları ile yapıldığı için lisans ücretleri ortadan kalkmıştır. Bunun yanında yazılımda çok önemli 
bir kavram olan bakım yapılabilirlik (maintibility)  metriği [9,10] çok ciddi oranda artmış bu sayede müşteri 
isteklerine cevap verme yaklaşık %300 oranında artmıştır. Özellikle acil olarak talep edilebilen müşteri ve 
regülasyon isteklerinde bu oran çok kritik öneme sahiptir. Son trend teknolojiler ve teknikler kullanıldığından 
geliştirilen kodun canlı ortama alınma hızı artmış, devops pratikleri ile neredeyse canlı ortama yeni istek ve 
değişikliklerin sorunsuz alınmasına olanak sağlanmıştır [14,15,16]. Canlı ortama kodun gönderilmesinde kul-
lanılan teknoloji ve araçların bir kesiti şekil-2’de paylaşılmıştır.
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Şekil-2

SONUÇ

Sabit hizmet (Fiber, ADSL, TV vb.) sunan Turkcell Superonline için müşteri ilişkileri yönetimlerini uçtan uca 
merkezi bir platform üzerinden yapan Turkcell Teknoloji Ar-Ge bünyesinde web tabanlı bir platform gelişti-
rilmiştir. Sistem en son yazılım standartlarına uygun olarak en son teknolojiler geliştirilmiş bu platform saye-
sinde Turkcell Superonline’ın tüm müşteri operasyonları tek bir çatı altında toplanmıştır. Sistemin tamamen 
yerli ve iç kaynaklarla yapılması ile geliştiricilerin sitem üzerinden bilgi birikimi %100 ulaşmış ve bu sayede 
yeni istekler önceki çalışma yöntemlerine göre %300’e varan oranda daha hızlı yapılabilmektedir. Bu sayede 
pazarın hızla değişen dinamiklerine çok hızlı bir reaksiyon verebilme kabiliyeti kazanılmıştır. Aynı zamanda 
önceki sisteme göre problem sayısında %80 iyileşme sağlanarak hem müşteri memnuniyeti ve hem de rekabet 
gücünün arttırılması ile ciddi verimlilik artışı sağlanmıştır. Aynı zamanda veri madenciliği alt yapıları gelişti-
rilmiş olup böylelikle müşteri davranışlarını analiz yapma olanağı oluşmuştur. 
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GIDA KURUTMA SİSTEMLERİNİN EKSERJİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Zafer ERBAY

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,  
Gıda Mühendisliği Bölümü, Adana / Türkiye

Öz: Enerji, günümüz dünyasında ekonomik, politik ve teknolojik olarak yaşamsal önem taşıyan bir kavram, 
konu ve metadır. Yakın gelecekte karşılaşılması muhtemel bir sorun olarak enerji kıtlığı tehlikesi, enerji üre-
tim/kullanım süreçlerine bağlı olarak gelişen/değerlendirilen çevresel sorunlar ve enerji üretim/kullanım mali-
yetleri güncel konu başlıkları olarak öne çıkmaktadır. Var olan enerji kaynaklarına ait rezervlerin arttırılması, 
enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, çeşitlendirilmiş enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, bu 
yaygınlaşmanın önündeki teknolojik sorunların çözülmesi gibi pek çok temel başlıkta çalışmalar yapılmak-
tadır. Bu sayılan konulardaki gelişmeler enerji sorununa/çözümüne dair yeni seçenekler oluşturabilecektir. 
Ancak, halen en önemli konu enerji kullanımında etkin çözümlerin geliştirilmesi ve kullanımda olan sistem-
lerin verimliliklerinin yükseltilmesidir. Enerji verimliliğinin yükseltilmesi için verimsizliklerin konumunun, 
boyutunun ve niteliğinin tespit edilmesi belirleyicidir ve bu konuda ekserji analizi etkin bir analiz yöntemi ola-
rak öne çıkmaktadır. Dünyada enerji tüketiminin sektörel dağılımında en büyük pay sanayi sektörüne aittir ve 
bu sektördeki enerji tüketim verileri açısından en dikkat çekici temel işlemlerden birisi kurutmadır. Gelişmiş 
ülkelerin sanayi  sektörlerindeki toplam enerji tüketiminde kurutma işleminin payı %10-25 aralığında değiş-
mektedir. Kurutma işleminde, kurutucu ortam olarak genellikle sıcak hava kullanılmakta ve havanın ısıtılma-
sındaki enerji tüketim yoğunluğu, işlemin doğası gereği yüksek olmaktadır. Aynı zamanda yüksek buharlaşma 
ısısının da etkisiyle kurutma, destillasyon ile birlikte enerji tüketiminin en yoğun olduğu temel işlem olarak 
kabul edilmektedir. Bu çalışmada enerji sorununun günümüzdeki boyutuna ve kurutmanın enerji tüketimi 
açısından önemine değinilmiş, ekserji analizinin temel kavramları ve parametreleri açıklanmış, gıda kurutma 
işlemlerindeki uygulamaları verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kurutma, Enerji verimliliği, Ekserji

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Enerji, günümüz dünyasında zenginliğin temeli olarak gösterilen ve sahip olunması için çeşitli politik mü-
cadelelere, çatışmalara neden olan çok önemli bir metadır. İnsanlığın artan ihtiyaçları doğrultusunda enerji 
ihtiyacı da artmakta ancak enerji kaynaklarındaki sınırlar araştırmacıları göreve çağırmaktadır. Var olan enerji 
kaynaklarının kullanımının çeşitlendirilmesi ile yeni enerji kaynaklarının kullanılabilir hale getirilmesi için 
teknolojik sorunların giderilmesi ve enerji kullanımında etkin çözümlerin geliştirilmesi ile enerji verimliliği-
nin yükseltilmesi, günümüz bilim dünyasının pek çok disiplininde, mühendislik disiplinlerinin ise tamamında 
merkezi önemde başlıklardır.



39

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Günümüzde enerji üretiminde kullanılan başlıca kaynak fosil yakıtlardır ve dünyada tüketilen birincil enerjinin 
dağılımı incelendiğinde bu durum çok açık şekilde görülmektedir. Dünyada tüketilen birincil enerjinin %81.1’i 
fosil yakıtlara dayanmaktadır (IEA, 2018). Enerji üretiminde fosil yakıtlara bağımlılık sürerken, fosil yakıt 
rezervlerinin sınırlılığı dünyamız için enerji kıtlığı tehdidini gündeme getirmektedir. Bugünkü eğilimlerin sür-
mesi durumunda var olan fosil yakıt kaynaklarının 100 yıla kalmadan tükenmesi beklenmektedir (Türkyılmaz, 
2007).

Günümüzde tartışılan ve çözüm geliştirilmesi için çeşitli önlemler düşünülen bir diğer önemli sorun ise çevre 
kirliliğidir, ancak enerjinin üretimi-dönüşümü-tüketimi kaynaklı yani enerji temelli kirlenme çevre sorunla-
rının merkezinde yer almaktadır. Özellikle ozon tabakasının delinmesi, asit yağmurları, fotokimyasal bulut 
oluşumu gibi hava kirliliği temelli sorunlar, uzun karbon zincirli olan fosil yakıtların yanması sonucu oluşan 
kirletici gazlar ve uçucu kül emisyonundan kaynaklanmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Dünyadaki enerji temelli CO2 emisyonlarının oluşum kaynakları (IEA, 2018).

Türkiye’de ise enerji tüketiminde fosil yakıtların ağırlığı dünyadaki genel eğilimden farklı olmamakla birlikte 
(Çizelge 1)1, enerji üretim-dönüşüm-tüketim süreçlerinde verimlilik açısından daha ağır sorunlarla yüz yüze-
dir. Hem ülkenin enerji kaynaklarındaki dışa bağımlılık sorunu sürmekte, hem de enerjinin kullanımındaki 
verimsizlik son yıllardaki ilerlemelere rağmen OECD ülkelerinin ortalamasının üzerinde seyretmektedir (Çi-
zelge 2) (IEA, 2018). Gelişmiş ülkelerle Türkiye karşılaştırıldığında, Türkiye’nin “az enerji” tükettiği görül-
mektedir. Hatta “kişi başına tüketilen enerji oranı” açısından ülkemiz dünya ortalamasının dahi altındadır. Bu-
nunla birlikte, bu oran gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde düşme eğilimindeyken Türkiye’de 
artmaktadır. Önemli bir enerji indikatörü olarak kabul edilen enerji yoğunluğuna göre ise, Türkiye son yıllarda 
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gelişme kaydederek dünya ortalamasını aşmış, ancak halen OECD ortalamasının altında kalmıştır. Bu istatis-
tikler incelendiğinde, Türkiye’nin temel sorununun “enerjinin tüketilmesi değil, verimsiz tüketilmesi” olduğu 
açıkça görülmektedir.

Çizelge 1. Seçilmiş enerji indikatörleri (IEA, 2018).

TBET* (Mtoe) TBET/Nüfus (toe/capita) TPET/GSYH** (toe/USD 1000)

2009 2014 2016 2009 2014 2016 2009 2014 2016

Dünya 12267 13541 13761 1.83 1.90 1.85 0.30 0.24 0.18

OECD 5422 5300 5275 4.56 4.20 4.11 0.18 0.13 0.11

ABD 2283.7 2188.4 2166.6 7.50 6.91 6.70 0.19 0.15 0.13

Japonya 495.8 454.7 425.6 3.88 3.57 3.35 0.10 0.10 0.07

Almanya 335.3 317.7 310.1 4.08 3.87 3.77 0.16 0.10 0.08

Meksika 180.6 191.3 185.2 1.69 1.62 1.51 0.23 0.18 0.15

Türkiye 98.5 116.5 136.7 1.39 1.54 1.75 0.26 0.18 0.12

Polonya 97.9 97.6 99.3 2.57 2.53 2.58 0.41 0.23 0.17

* TBET: Toplam birincil enerji temini.     ** GSYH: Gayri safi yurtiçi hasıla.

Ülkemizdeki enerji tüketiminin 3’de 1’inin sanayi sektöründe gerçekleştiği bilinmektedir5. Türkiye’de konu 
ile ilgili istatistik bulunmasa da dünyadaki sanayi sektörü ile ilgili çalışmalar, sanayideki enerji tüketimin-
deki en önemli payın kurutma işlemine ait olduğunu göstermektedir. Kurutma işleminde tüketilen enerjinin, 
toplam enerji tüketimindeki oranı ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Fransa’da %10-15 iken, Danimarka ve 
Almanya’da bu oran %20-25’e kadar yükselmektedir (Mujumdar, 2006). Kurutma işleminde, kurutucu ortam 
olarak genellikle sıcak hava kullanılır ve havanın ısıtılmasındaki enerji tüketimi doğası gereği yüksektir. Aynı 
zamanda yüksek buharlaşma ısısının da etkisiyle kurutma, destillasyon ile birlikte enerji tüketiminin en yoğun 
olduğu temel işlemdir (Mujumdar, 2006).

Enerji-çevre sorunlarına dair çözüm olarak, alternatif enerji kaynaklarının kullanımına dair teknolojik çalış-
malar “enerji kaynağı” sorunsalına kalıcı çözüm açısından oldukça önemlidir. Ancak enerji tüketimimizdeki 
verimsizliğin giderilmesi için kurutma gibi enerji yoğun sektör ve işlemlerden başlayarak tüm enerji sistemle-
rinin gözden geçirilmesi, kayıpların belirlenerek basit ve düşük maliyetli çözümlerle verimliliğin yükseltilmesi 
gerekmektedir.

5 https://www.iea.org/statistics/?country=TURKEY&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESbySource&mode=
chart&dataTable=BALANCES
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Bu çalışmada, enerji sistemlerinin analizinde son yıllarda kullanımı yaygınlaşan bir metot olan ekserji analizi 
ele alınacak, ekserji analizinin gıda kurutma işlemlerindeki uygulamalarının literatürdeki örneklerinden bah-
sedilecektir.

EKSERJİ ANALİZİ ve TEMEL KAVRAMLAR 

Termodinamik bakış açısıyla ekserji; bir referans çevreyle denge haline gelirken, bir sistem, madde veya enerji 
akışıyla üretilebilecek maksimum miktardaki iştir. Yani ekserji, referans çevreye göre tamamen kararlı den-
gede olmamanın sonucu olarak, değişime neden olan akış ya da sistemin potansiyelinin ölçüsüdür (Hepbasli 
ve Ozalp, 2003).  Bir başka tarifle ekserji, belirli haldeki sistemin yapabileceği en çok iştir (Çengel ve Boles, 
2014). Ekserji analizinin enerji analizinden temel farklılığı, termodinamiğin sadece birinci yasasını değil, ent-
ropi kavramını da göz önüne alarak ikinci yasasını da içermesidir. Bundan dolayı ekserji analizi, işlemlerin, 
ekipmanların ve sistemlerin verimsizliklerinin belirlenmesinde, düzeltilme olanaklarının ortaya çıkarılmasın-
da önemli avantajlar sağlayarak, tasarım ve optimizasyonda başarılı şekilde kullanılabilmektedir (Dincer ve 
Sahin, 2004). Ekserji analizinin etkin kullanılabilmesi için bazı temel kavramların ve performans parametrele-
rinin ise açıklığa kavuşturulması gerekir.

Ekserjetik Yıkım ve Kayıp

Ekserji analizindeki temel amaç verimsizliklerin konumunu, boyutunu ve niteliğini belirlemektir. Termo-
dinamik açıdan bir sistemdeki verimsizlikler iki ana bileşende ifade edilebilir: i. sistem içerisinde entropi 
oluşumundan kaynaklanan tersinmezlikler, ii. sistemden ortama gerçekleşen ekserji transferleri. Verimsizlik 
bileşenlerinden birincisi ekserji analizinde ekserjetik yıkım yada ekserjetik yok oluş (  ) olarak isimlendi-
rilirken, ikincisi ekserjetik kayıp ( ) olarak adlandırılır (Tsatsaronis, 2007).

Ekserjetik Verimlilik

Sistem, ekipman veya işlemlerin ekserjetik performansının belirlenmesinde literatürde çok çeşitli kavramlar 
ortaya atılmıştır (Kotas, 1995; Van Gool, 1997; Xiang ve ark., 2004). Bu kavramlardan en önemlisi ve genel 
kabul göreni ise ekserjetik verimliliktir.

(1)

Burada  olarak denklemde belirtilen “net ekserji çıkışı” veya “ekserjetik fayda” veya “ekserjetik ürün” 

(  olarak da ifade edilebilir);  olarak belirtilen ise “net ekserji girişi” veya “ekserjetik yakıt”tır (  ola-
rak da ifade edilebilir). Bu tanımlar her sistem veya işlem için ayrı olarak değerlendirilir. Örneğin, kurutma 
işleminde ekserjetik verimlilik hesaplanırken, kurutma işleminin amacı olan üründen suyun uzaklaştırılması, 

yani evaporasyon ekserjisi  yani “ekserjetik ürün” olarak; kurutma işleminin gerçekleştirilmesi için sis-
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teme verilen ekserji (genellikle kurutma havası) ise  yani “ekserjetik yakıt” olarak tanımlanır (Dincer 
ve Sahin, 2004).

Diğer Performans Parametreleri

Ekserjetik verimlilik dışında başka bazı parametreler de ekserji analizinde kullanılmaktadır. Bunlardan en yay-
gın kullanılanları ise “geliştirme potansiyeli akımı ( )”, “yakıt tüketim oranı” veya “ekserjetik yıkım oranı 
(δ)”, “göreli tersinmezlik (RI)”, “üretkenlik kaybı (ξ)” ve “ekserjetik faktör (f)” kavramlarıdır:

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

Bu parametrelerden “geliştirme potansiyeli akımı”, analizin uygulandığı işlem veya sistemdeki geliştirme 
olanaklarının boyutunun belirlenmesinde kullanılmaktadır. Diğer parametreler ise sistem içerisindeki tek tek 
parçaların analizinde kullanılır. “Ekserjetik faktör” ilgili sistem parçasının tükettiği yakıtın toplam yakıt içeri-
sindeki payını, “yakıt tüketim/ekserjetik yıkım oranı” tersinmezliklerin giderilmesi durumunda toplam tüke-
tilen yakıta oranla ne kadar yakıtın geri kazanılabileceğini, “üretkenlik kaybı” tersinmezliklerin giderilmesi 
durumunda toplam ekserjetik ürüne oranla ne kadar ürün kazanılabileceğine dair birer gösterge iken, “göreli 
tersinmezlik” ilgili ekipmanın tersinmezliğinin toplam tersinmezlikler içerisindeki oranını belirten ve bu şe-
kilde sistemdeki verimsizliklerin belirlenmesinde kullanılan önemli bir araçtır (Van Gool, 1997; Xiang ve ark., 
2004; Erbay, 2008).
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EKSERJİ ANALİZİ ve GIDA İŞLEMLERİNDEKİ UYGULAMALARI

Literatürde, ekserji analizi ile ilgili çok farklı sektörlerde, çok çeşitli uygulamalar bulunmaktadır, ancak bun-
ların çok azı gıda işlem ve ekipmanları ile ilgilidir. Literatürdeki gıda sektörü ile ilgili ekserji analizi uygula-
malarını temel olarak üç başlıkta toplamak mümkündür: i. Prosesteki özgün bir cihazın analizi, ii. Tüm proses/
işletme analizi, iii. Tarladan sofraya tüm süreç analizi.

Çizelge 2. Gıda işlemlerinde ekipman temelli ekserji analizi çalışmaları

Ekipman İşlenen Ürün Kaynak

Evaporatör Domates püresi Sogut ve ark., 2010

Akışkan yataklı kurutucu Patates, havuç, pirinç, 
soya, nane

Syahrul ve ark., 2002; Nazghelichi ve ark., 
2010; Ranjbaran ve Zare, 2013; Sarker ve 
ark., 2015; Ceylan ve Gürel, 2016; Beigi 
ve ark., 2017; Azadbakht ve ark., 2017

Püskürtmeli kurutucu Süt tozu, peynir 
tozu, balık yağı 
mikroenkapsülasyonu

Erbay ve Koca, 2012; Aghbashlo ve ark., 
2012; Yildirim ve Genc, 2017

Dondurarak kurutma Sığır eti Liu ve ark., 2007

Isı pompalı sistemler Rezene, ebegümeci, 
kekik, nane, zeytin 
yaprağı, havuç

Colak ve ark., 2008; Erbay ve Icier, 2009; 
Gungor ve ark., 2011; Aktaş ve ark., 2017

Güneş kollektörlü sistemler Kırmızı biber, fıstık, 
zencefil deniz yosunu, 
nane, muz

Midilli ve Kucuk, 2003; Celma ve 
Cuadros, 2009; Boulemtafes-Boukadoum 
ve Benzaoui, 2011; Fudholi ve ark., 2014; 
Rabha ve ark., 2017; Maia ve ark., 2017

Bir gıda işleme sürecinde, enerji tüketimi/verimliliği açısından özel önem taşıyan kimi işlemlerin ekserjetik 
açıdan değerlendirildiği çeşitli çalışmalar yapılmıştır ve bunların bir kısmı Çizelge 2’de listelenmiştir. Bu ça-
lışmaların hemen hemen tamamı kurutucu sistemlere odaklanmış analiz çalışmalarıdır.

İkinci grupta ise belirli ürünlerin gıda fabrikalarında geçirdiği sürecin bütününü değerlendiren çalışmalar bu-
lunmaktadır (Çizelge 3). Bu kapsamdaki çalışmalar son 4 yılda gerçekleştirilmeye başlanmıştır ve hem sayı, 
hem de çeşitlilik açısından azdır.
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Çizelge 3. Gıdanın işletmede geçirdiği tüm süreci değerlendiren ekserji çalışmaları

Üretim Hattı Kaynak

Şarap üretimi Genc ve ark., 2017

Dondurma üretimi Dowlati ve ark., 2017

Ultrafiltre peynir üretimi Nasiri ve ark., 2017

Yoğurt üretimi Jokandan ve ark., 2015

UHT süt üretimi Soufiyan ve ark., 2015

Ayran üretimi Soufiyan ve Aghbashlo, 2017

Domates salçası üretimi Soufiyan ve ark., 2016

Son grupta ise “tarladan sofraya tüm süreç analizi” olarak çeşitli ürünlerin ekserjetik değerlendirmesi yapıl-
mıştır (Çizelge 4). Bu çalışmalarda, hammaddenin üretim süreçlerinden, gıdanın işlenmesine ve depolama/
transfer süreçlerine kadar bütünlüklü birer değerlendirme gerçekleştirilebilmiştir. Bu yöntemin uygulamaları 
da literatürde çok yenidir ve çalışma sayısı oldukça azdır.

Çizelge 4. Tarladan sofraya tüm süreç analizini içeren ekserji çalışmaları

Üretim Süreci Kaynak

Yoğurt üretimi Sorgüven ve Özilgen, 2012

Ekmek üretimi Degerli ve ark., 2015

Bitkisel yağ üretimi Özilgen ve Sorgüven, 2011

SONUÇ

Enerji sistemlerinin analizinde ekserji analizinin kullanımı son yıllarda artmıştır. Ancak bu yöntemin gıda 
işlemedeki uygulamaları oldukça sınırlıdır. Özellikle hammaddenin tarımsal sürecinden, gıdanın işlenerek tü-
keticiye ulaşana kadar geçirdiği tüm aşamalardaki enerji tüketimlerini ve aşamalardaki verimlilikleri saptamak 
önemlidir. Bu konudaki çalışmalar oldukça sınırlı miktardadır. Araştırmacıların bu alana yönelerek yapacağı 
çalışmalarla, ülkemizdeki gıda işleme süreçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunulabilecektir.
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SİSTEM TİTREŞİMLERİNİN DAİRESEL ARK KAYNAK KALİTESİNE OLAN  
ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Murat ONAT1 -2, Muharrem E. BOĞOÇLU1, Enes KORKUT2, Ortaç AKDİKMEN2

1 Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği, Konstrüksiyon Programı, Yıldız Teknik Üniversitesi,  
İstanbul / Türkiye

2Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş., Kocaeli / Türkiye

Öz: Otomotiv sanayisinde sıklıkla kullanılan gazaltı ark kaynağı, karbondioksit ve argon gazı yardımıyla 
eriyen elektrodun iki metali birleştirdiği kaynak metodudur. Bu metot ile yapılan kaynak uygulamalarında 
kaynak kalitesini etkileyen pek çok etken mevcuttur. Sistemin hızı ve kaynak sırasında yarattığı titreşimler, bu 
unsurları oluşturan mekanik davranışlardır. Bu projede, kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan mekanik davra-
nışların dairesel ark kaynağına olan etkileri incelenmiştir. Bu sebeple sabit torç ve servo motor tahrikli döner 
fikstür yapısı ile endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılan ark robotu karşılaştırılmıştır. Servo motor tahrikli 
döner fikstürün çalışması sırasında ortaya çıkan titreşimler, arduino MPU6050 sensörü ile ölçülmüştür. Siste-
min sahip olduğu titreşim genliği ve frekansı üzerinde analizler yapılmıştır. Bu bilgiler ışığında, servo motor 
hızının, redüktörde kullanılan yağlayıcının ve mekanik bağlantı elemanlarının titreşim üzerindeki etkileri ya-
pılan testler ile irdelenmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda titreşimin kaynak kalitesine olan etkisini 
araştırmak için dairesel kaynağa sahip parça üzerinde denemeler yapılmıştır. Bu bağlamda, kaynak kalitesini 
doğrudan etkileyecek olan, kaynak hızı, torch açısı ve kaynak gazı gibi etkenler değiştirilmeden, dairesel kay-
nak işlemi ark robotu üzerinde tekrarlanmıştır. MPU6050 sensörü robot torcuna bağlanmış, robot eksenlerinin 
hareketi sırasında torç ucunda meydana gelen titreşimler analiz edilmiştir. Farklı mekanik titreşimlere sahip 
iki yapı üzerinde üretilen parçaların kaynak kalitesi incelenmiş, kaynak dikişleri üzerinde mikro yapı analizleri 
yapılmıştır. Yapılan çalışmalar ile birlikte, parça kalitesini etkileyecek optimal titreşim frekansı irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gazaltı Ark Kaynağı, Titreşim, Mikro Yapı, Kaynak Kalitesi, Fikstür

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kaynak işlemi, iki veya daha fazla metalin birbirine birleşmesini sağlayan ve üretim sanayisinde sıklıkla kulla-
nılan bir prosestir. Bu proses sayesinde parçaların birbirleriyle homojen bir şekilde birleşmesi sağlanmaktadır. 
Pek çok çeşidi bulunan ark kaynak prosesi uçak, uzay ve otomotiv endüstrisinde geniş bir kullanıma sahip 
önemli bir mühendislik alanı olmaktadır. (Ghazvinloo HR v.d., 2010:1-7)  Özellikle Otomotiv sanayisinde 
sıkılıkla tercih edilen gazaltı ark kaynağı, kaynak torcunun içinde bulunan elektrodun eriyerek iki metali bir-
leştirmesi işleminden oluşmaktadır. Yapılan kaynak işlemi sırasında metal parçalar, erime noktasına yakın 
bir sıcaklığa gelmekte ve ardından ani bir şekilde oda sıcaklığına ulaşmaya çalışmaktadır. Metal parçalarda 



49

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

meydana gelen bu sıcaklık değişimleri parça üstündeki artık gerilmeleri artırmaktadır. (Ashwe Abugh, 2013:8) 
Özellikle kaynağın sahip olduğu mikro yapının ve tanecik boyutunun, mekanik titreşim etkisiyle farklılaşabil-
diği ve artık gerilmeleri etkiledi görülmüştür. Yapılan araştırmalarla ince tanecikli mikro yapıya sahip kaynağın 
mekanik özelliklerinin daha iyi olduğu ve kaynak işlemi sırasında meydana gelen sıcak çatlama hassasiyetini 
düşürdüğü bilinmektedir. (Wu W., 2000:661-65) Pek çok araştırmacı, meydana gelen artık gerilmelerin etkisini 
azaltmak, kaynak kalitesini ve parçaların mekanik dayanımını iyileştirmek için; manyetik alan ve ultrasonik 
titreşim metotları kullanmaktadır.( Pravin Kumar Singh v.d., 2016:1)  Titreşimin kaynak kalitesine olan etkileri 
incelenmesine rağmen, endüstriyel alanda kullanılan ark robotlarının ve otomatik kaynak fikstürlerinin meka-
nik titreşimleri ve bu titreşimlerin kaynağa olan etkilerine dair literatürde yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu 
makalede, servo motor tahrikli fikstürde ve ark robotlarındaki eksenlerin otomatik çalışması sırasında oluşan 
titreşimin  incelemesi yapılmış ve robot programlaması sırasında kaynak kalitesinde oluşabilecek problemlere 
çözüm önerileri sunulmuştur.

AMAÇ

Bu makalede, otomotiv sanayisinde geniş kullanım alanı bulunan ark kaynak metodunun uygulandığı iki farklı 
sistemin, mekanik titreşimleri kıyaslanarak bu titreşimlerin kaynak kalitesi üzerindeki etkilerinin bulunması 
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, aynı örnek parça ve kaynak parametreleri kullanılarak ark robotu ve servo mo-
tor tahrikli döner fikstür üzerinde deney düzenekleri oluşturulmuş, farklı mekanik titreşimler altında üretilen 
parçalar üzerinde mikro yapı ve kaynak kesiti analizleri yapılarak, titreşimlerin kaynak kalitesini artırıcı yönde 
etki etmesini sağlayacak sistem cevabının bulunması hedeflenmektedir.

KAPSAM

Araştırma, Yıldız Teknik Üniversitesi makine mühendisliği yüksek lisans tezi kapsamında, Kocaeli iline bağlı 
Çayırova ilçesinde bulunan Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. (TTTI) ’de gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma kapsamında TTTI’da üretilen dairesel kaynağa sahip parçalarda, üretim yöntemine göre değişen 
titreşimlerin ve robotlu üretimde otomatik programlamanın kaynak kalitesine olan etkileri analiz edilmiştir.

YÖNTEM

Otomotiv sektöründe, özellikle dairesel ark kaynakları için endüstriyel ark robotları kullanılmaktadır. Yapılan 
çalışmalar servo motor ile tahrik edilen sabit torç yapısına sahip fikstür ile de dairesel ark kaynağının yapılabi-
leceğini göstermiştir. Bu çalışmalar neticesinde robot kaynaklı üretim maliyetleri azaltılmış, alternatif bir üretim 
sistemi, gelişen yeni kontrol mekanizmalarının sisteme entegre edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada daire-
sel ark kaynağına sahip parçanın, robotlu sisteme alternatif olarak kullanılan servo motor tahrikli fikstür üzerinde 
üretimi yapılmıştır. Kaynak kalitesini etkileyen değişkenlerin iki sistem için de mekanik titreşime indirgenebil-
mesi için üretimi yapılan parçada sistemdeki tel sürme hızı, kaynak akımı, voltajı, ve kullanılan gaz karışım oran-
ları sabit tutulmuştur. Üretilen parçalar üzerinde kaynak kesiti ve mikro yapı analizleri yapılmıştır. Elde edilen 
veriler doğrultusunda  yapılan çalışma, dairesel kaynağa sahip farklı malzeme üzerinde robotlu üretim yöntemiy-
le tekrar edilerek, robot programlamasının ulaşılan bulgular üzerindeki etkisi kontrol edilmiştir.
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BULGULAR

Dairesel ark kaynağının endüstriyel uygulamalarında, titreşimlerin kaynak kalitesine olan etkisi, hedef kaynak 
kalitesine ulaşma sürecinde çok fazla göz önüne alınmamaktadır. Bu sebeple literatürde, titreşimin endüstriyel 
ortam koşullarında ark kaynağına olan etkileriyle ilgili yeterli çalışmalar yer almamaktadır. Yapılan bu çalışma 
ile birlikte, seri üretim koşullarında uygulanan ark kaynağı üzerinde, titreşim kaynaklı etkiler ele alınarak bu 
etkilere ilişkin mekanik çözüm önerileri getirilecektir. Araştırma kapsamında, mekanik analizlerin yapılacağı 
iki sistem incelenmiştir.

                                                                

Şekil 1. Servo motor tahrikli döner fikstürü ve sabit torç sistemi

Şekil 1’de servo motor tahrikli döner fikstürü yapısı ve kaynak fikstürü gösterilmiştir. Kaynak fikstürü, re-
düktör ile servo motora bağlıdır. Bu sistem, kutu profillerin oluşturduğu kolonlar ile birlikte yere civatalarla 
bağlanmıştır. Sistem, kaynak operatörünün ilgili parçayı fikstüre set ettikten sonra klemplerin kapanmasıyla 
çalışmaya başlamaktadır. Başlangıç konumunda yüksek bir konumda bulunan torç, bağlı olduğu pnömatik 
silindir sayesinde tek eksenli bir hareket gerçekleştirerek ilgili kaynak bölgesine silindir stroğu kadar hareket 
edip konumunu sabitlemektedir. Bu noktada servo motor harekete geçmekte ve torç sabit iken dönen parçaya 
ark kaynağı yapılmaktadır. Motor çalışması sırasında fikstür üzerinde meydana gelen titreşimlere, motorun 
mekanik yapısının, redüktör dişlileri arasında kullanılan yağlayacının, sistem taşıyıcısı olarak işlev gören kons-
trüksiyonun ve diğer bağlantı elemanlarının birlikte oluşturduğu mekanik davranışlar etkili olmaktadır. Bu 
çalışmanın başlangıcında, her bir unsur tek başına ele alınmadan, mevcut sistem bütün olarak kabul edilmiş, 
sistem titreşimleri incelenmiştir.

 

Şekil 2. Ark robotu ve sabit fikstür sistemi
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Şekil 2 de endüstriyel alanda otomotiv sanayisinde sıklıkla kullanılan ark robotu ve sabit fikstür sistemi görül-
mektedir. Kaynak operatörün ilgili parçayı fikstür üzerine set ettikten sonra klemplerin kapanmasıyla beraber 
robot çalışmaya başlamaktadır. Ancak robot kaynağını, servo motorlu fikstür kaynağından ayıran en önemli 
fark, robot hareketlerinin önceden satırlar halinde sisteme tanıtılması gerektiğidir. Sisteme bağlı bir kumanda 
aracılığıyla gerçekleştirilen sistemde, robotun kaynak sırasında izlemesi gereken yol tanıtılmaktadır.

Şekil 3. Robot kontrol kumandası ve hareket komutları

Endüstriyel ark robotunun sahip olduğu 6 eksenin, kaynak işlemi sırasında ayrı ayrı hareket ediyor ve prog-
ramlanabiliyor oluşu, Şekil 3’te gösterilen programlama işlemini, bu çalışmada yapılan deneylere doğrudan 
etki ettiği için önemli bir değişken haline getirmiştir. Robotun kaynak işlemi sırasında eksenlerinde meydana 
gelen servo hareketleri deney aşamasının ikinci kısmında irdelenmiş, robotun hareket satırları ve eksen hare-
ketleri kaynak açısı ve diğer değişkenler sabit tutularak değiştirilmiş ve torcun ucunda oluşan mekanik titre-
şimler analiz edilmiştir. 

Deney aşamasının birinci kısmını 270Mpa dayanıma sahip malzeme ile burcun dairesel ark kaynağı ile birleş-
tirilmesi işlemi oluşturmaktadır. Bu işlemler, şekil 1 ve şekil 2 de gösterilen iki ayrı sistem üzerinde gerçek-
leştirilmiştir. 

 

50mm 

Şekil 4. Dairesel ark kaynağına sahip parça

Deneylerde kullanılan kaynak parametreleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Şekil 4’te gösterilen parça, servo motor 
tahrikli döner fikstürde ve sabit fikstüre sahip ark robotunda üretilmiştir. 
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Akım 
(A)

Voltaj(V) Tel sürme 
hızı (cm/dk)

Ön Gaz 
çıkışı (sn)

Kaynak hızı 
(mm/sn)

Torç 
Açısı (ᵒ)

200 23 80 0,3 sn        7 45

Tablo 1. Kaynak parametreleri

Döner fikstür üzerinde ve robot torcunda meydana gelen titreşimleri algılayabilmek için arduino bağlantılı 
MPU6050 sensör kullanılmıştır. Sistemlerin çalışması sırasında elde edilen eş zamanlı veriler grafiğe dökül-
müş, titreşim grafikleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 2. Servo motor tahrikli döner fikstür titreşim grafiği

Tablo 2’de, MPU6050 sensörünün fikstür üzerine bağlanmasıyla elde edilen titreşim değerleri yer almaktadır. 
Tablanın dönmesi sırasında titreşim genliğinin 0-0,77 o/sn aralığında değiştiği görülmüştür. Sonuçlar maksi-
mum titreşim seviyesinin 0,0021389 Hz olduğunu göstermektedir.  

Tablo 3. Ark robotu titreşim grafiği

Tablo 3’te, MPU6050 sensörünün robot torcuna bağlanmasıyla elde edilen titreşim değerleri yer almaktadır. 
Robotun titreşim genliğinde meydana gelen değişimler  Tablo 4’te gösterilmiş, bu değerler A,B ve C bölgeleri 
olarak adlandırılmıştır.
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 Genlik  Değerleri o/sn

A
0-2                
sn 

B
2-4,2             
sn

C
4,2-7,1           
sn

X 0-25 Artan 11,43-20 7,33-14,3

Y 0-10,4 
Artan

3,36-5,49 0-4,21

Tablo 4. Ark Robotu Genlik Değerleri

Titreşimlerin, kaynak süresi içinde değişken özellik göstermesi, kaynak dikişi üzerinde yapılan analizleri de üç 
bölgeye ayırmıştır. A, B ve C bölgeleri olarak kaynak dikişi ayrılmış, kaynak başlangıcı ve bitişini temsil eden 
bu üç bölge için mikro yapı analizleri ayrı ayrı yapılmıştır.

T 1,32 - 1,95
P2 0,20 -
L2 1,48 - 6,54
L1 1,48 -
P1 0,20 - 0,89

CROSS-SECTION OF THIS MONTH Point  Min. Max Value

Weld Name Döner Fikstür Conformity OK

  

-

T 1,32 - 2,05
P2 0,20
L2 1,48 - 6,49

0,20 - 0,84

L1 1,48 -

 Min. Max Value

P1

ARK Robotu Conformity OK

CROSS-SECTION OF THIS MONTH Point

Weld Name

Şekil 5. Döner fikstür ve Ark robotu kaynak kesit analizi

Şekil 6. Parça mikro yapı analizleri

 Şekil 5’teki sonuçlar incelendiğinde, farklı yöntemler ve farklı mekanik titreşimler altında üretilen parçaların 
kaynak kesitlerinde, kaynak kalitesine etki edebilecek bir fark bulunmadığı görülmüştür. Aynı parçalar üzerin-
de yapılan ve şekil 6’da gösterilen mikro yapı analizlerinde ise her parça için üç ayrı bölgeden sonuçlar alın-
mıştır. Ark robotunda farklı titreşim düzeylerine sahip A, B ve C bölgeleri, döner fikstürde üretilen parçanın 
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aynı bölgeleriyle kıyaslanmıştır. Kaynak başlangıcı, ortası ve kaynak bitişini temsil eden bu bölgeler (A,B ve 
C) arasında mikro yapısal olarak bir farka rastlanmamıştır.

Yukarıdaki deneyde elde edilen robot titreşim değerlerinin, kontrollü deney ortamında doğal yöntemlerle ar-
tırılabilecek olması, deneyin farklı koşullarda tekrarlanabilirliğini sağlamıştır. Bu bağlamda, robot torcunda 
oluşan titreşimleri otomatik kontrol yöntemiyle maksimum seviyeye çıkartarak sistem sınırları genişletilmiş, 
deneyler şekil 7’de gösterilen  25mm daha küçük çapa sahip 440Mpa dayanımlı başka bir parça üzerinde tek-
rarlanmıştır. 

Robotun otomatik kontrol komutları oluşturulurken, herbir deneyde eksenlerin farklı şekilde hareket etmesi 
sağlanarak  endüstriyel ark robotunun ulaşabileceği maksimum titreşim değerlerine ulaşması hedeflenmiştir. 
Herbir numune üzerindeki ark kaynağı kalitesel kontrol için üç bölgeye ayrılmış, kesme testi ve mikro yapı 
analizleri bu üç bölge üstünde gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 7. Farklı komut satırlarıyla üretilmiş numune parçalar

  

Şekil 8. Deneme numuneleri titreşim grafiği
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Şekil 8’de üç numunenin kaynağı sırasında torç üzerinde oluşan titreşim değerleri tek bir grafiğe indirgenmiş-
tir. Dairesel ark kaynağı üzerinde oluşan titreşimler A, B ve C bölgesi olarak üç bölgeye ayrılmış, şekil 9’da 
üretilen parçalara ait mikro yapı analizleri gösterilmiştir.

Şekil 9. Deneme numunelerine ait mikro yapılar

    

Şekil 10. Deneme numunelerine ait  kaynak kesitleri

Şekil 10’da deneme numunelerinin C bölgesinden elde edilen kaynak kesit analizleri yer almaktadır. Elde 
edilen sonuçlar, şekil 9’da gösterilen mikro yapılarda herhangi bir farklılık olmadığını, buna karşın kaynak nü-
fuziyetlerinin titreşime bağlı olarak değiştiğini göstermiştir. Özellikle kaynağın ilgili parçalara penetrasyonunu 
ifade eden ölçümlerinde, P1’de 0,97mm, P2’de ise 0,57 mm kadar fark oluştuğu gözlemlenmiştir. 

SONUÇ

Yapılan deneyler 0,02Hz-0,17Hz değer aralığında gerçekleşmiştir. Bu seviyelerdeki titreşimin, kaynağın mik-
ro yapısında herhangi bir farklılığa yol açmadığı ancak kaynak hızına bağlı olarak nüfuziyeti etkileyebileceği 
göstermiştir. 1.Deneydeki numuneler arasında 24 o/sn’lik fark kaynak penetrasyonunda önemli bir fark yarat-
mazken, 2.deney numunelerinde 22 o/sn’lik farkın penetrasyonu etkilemiş olması, kaynak kalitesini oluşturan 
unsurların belirli değer aralıklarında birbirinden bağımsız olarak tek başına ele alınamayacağını göstermiştir. 
Robot programlamasının titreşime doğrudan etki ettiği görülmekle birlikte özellikle endüstriyel alanda ark 
robotlarıyla üretilen ve  kaynak kalitesi belirli bir seviyede olan parçalarda kaynak kalitesinin, robotta hareket 
komutları üzerinde değişiklikler yapılarak iyileştirilebileceği görülmüştür.
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HALLOYSİTE-KİTOSAN KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERİNDEN KRESOL 
KIRMIZISININ GİDERİLMESİ: ADSORPSİYON KİNETİĞİ 

Davut LAÇİN1, OgurTOPÇUOĞLU2,  Ayse Z. AROGUZ2

1 İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji  Bölümü, İstanbul / Türkiye

2 İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Doğal Materyallerin ve kompozitlerin bazı boyar maddelerin sulu çözeltilerinden giderilmesi amacıyla 
kullanılması son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Özellikle kil/polimer kompozitlerinin adsorpsiyon pro-
seslerinde adsorbent olarak kullanımı tercih edilmektedir.  Halloysit çeşitli amaçlar için kullanımı olan doğal 
bir mineraldir. Bu çalışmada halloysit kili doğal bir polimer olan kitosan ile birleştirilerek adsorpsiyon kapa-
sitesi arttırılmış ve kresol kırmızısının sulu çözeltilerinden giderilmesinde adsorbent olarak kullanım kapasi-
tesi incelenmiştir. Adsorpsiyon kapasitesindeki artışı kıyaslamak amacıyla kresol kırmızısının doğal halloysit 
tarafından adsorpsiyon çalışması da ayrıca yapılmıştır. Deneysel çalışmalarda, krezol kırmızısı boyar mad-
desinin adsorpsiyon yüzdesi halloysit/kitosan kompoziti üzerindeki adsorpsiyonunda %95’e kadar çıkarken, 
saf halloysit üzerindeki adsorpsiyon yüzdesinin maksimum %45 oranında kaldığını göstermiştir. Adsorpsiyon 
sürecini analiz etmek amacıyla Freundlich ve Langmuir izoterm modelleri kullanılmıştır. Deneysel çalışmadan 
elde edilen verilerin Freundlich modeline daha çok uygun olduğu görülmüştür. Maksimum adsorpsiyon kapa-
siteleri sırasıyla halloysit ve halloysit/kitosan  kompositleri için 45 mg/g ve 80 mg/g olarak bulunmuştur. Elde 
edilen veriler üzerinde adsorpsiyon kinetik çalışmaları yapılmıştır. Birinci ve ikinci derece kinetik modelleri 
uygulandığında Haloysite/kitosan üzerinde kullanılan boyar madde adsorpsiyonun birinci derece kinetik mo-
del ile açıklanabileceği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Halloysit, Kitosan, Adsorpsiyon, Krezol Kırmızı, Kinetik

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Temiz su kaynaklarının dünya nüfüsundaki artışa paralel olarak azalması ve teknolojideki ilerlemeler, sularda 
kirliliğin artışı geleceğin önemli bir sorunlardan biri olarak görülmektedir. Özellikle teknolojide artan çeşitlilik 
ve yeni malzemelerin oluşturulması yeni atıkları da beraberinde getirmekte ve bu su kirliliğini önemi ölçüde 
etkilemektedir [1]. Günümüzde ve gelecekte dünyamızı ve eko sistemi tehdit eden bu kirleticilerin sulu or-
tamdan giderilmesi gerekmektedir. Su kaynaklarımızı korumanın en önemli yolu bu kirli ve atık suların temiz 
kaynağa ulaşmasına engel olmak ya da  doğaya vermeden once arıtmak gerekmektedir. Bilim insanları atık 
suların arıtılması ve su kaynaklarının temizlenmesi üzerinde çok sayıda araştırma yapmaktadırlar [2,3]. Sulu 
ortama salınan diğer kirleticilerin yanında özellikle boyar maddeler suya fiziksel ve kimyasal kirlilik yanında 
görüntü olarak da zarar vermektedirler. Ayrıca güneş ışığının su ortamına nüfuz etmesine engel olarak suda 



58

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

yaşayan bazı canlıların fotosentez yapmasına olanak vermemektedir. Bu da sudaki yaşam zincirini hızlı bir 
şekilde tüketmekte ve sucul canlılara zarar vermektedir.

Kirli suların arıtılması çok çeşitli teknikler kullanılmaktadır [4]. Bu tekniklerden bazıları koagülasyon ve çök-
türme [5], ters osmoz [6], biyolojik arıtma [7,8], filtrasyon - ultrafiltrasyon [9], iyon değişimi [10], adsorpsiyon 
[4,11,12] gibi yöntemlerdir. Boyar madde kirliliğinde çok tercih edilen yöntem adsorpsiyondur. Adsorpsiyon 
çalışmalarında bilim insanları doğa dostu doğal malzemelerin kullanılmasını tercih etmektedirler. Özellikle 
killer ve aktif karbon haline getirilmiş doğal maddeler tercih edilmektedir. Bu çalışmada, halloysit kili işlem 
görmeden önce ve kitosan ile işlem gördükten sonra adsorbent olarak kullanılmıştır ve hazırlanan adsobentler 
kresol kırmızısı boyar maddenin adsorpsiyonunda kullanılmıştır. Her iki adsorbentin adsorplama yüzdeleri 
karşılaştırılmıştır.

AMAÇ 

Bu çalışmada amaç, doğal kil olan halloysit minerali ve halloysit/kitosan adsorbenti kullanılarak atık sulardan 
kresol kırmızısı boyar maddeyi adsorpsiyon tekniği ile uzaklaştırmak ve adsorpsiyon kapasitelerini deneysel 
olarak incelemektir. Bu amaçla adsorpsiyonun zaman ile değişimi araştırılmış ve adsorpsiyon dengesi incele-
nerek, adsorpsiyon izotermleri oluşturulmuştur. 

KAPSAM

Bu çalışma kapsamında kresol kırmızısı boyar maddeyi sulu ortamdan adsorplamak için önce halloysit mine-
rali adsorbent olarak kullanılmıştır. Deneysel çalışmalardan düşük adsorpsiyon yüzdesi elde edilince, adsorp-
siyon verimini arttırmak için halloysit/kitosan olarak yeni bir adsorbent hazırlanmıştır. Bu çalışma kapsamında 
adsorpsiyon kapasitesi, adsorpsiyon kinetiği ve adsorpsiyon izotermleri incelenmiştir.

YÖNTEM

Haloysit kitosan adsorbent hazırlama :Kresol kırmızısı (Merck) boyar maddenin 3 farklı derişimde (0,25 gr/L; 
0,50 gr/L; 0,75 gr/L) çözeltileri 1,0 g/L stok çözeltiden seyreltme ile hazırlanmıştır. Hazırlanan bu örneklerin 
25 ml hacimdeki çözeltilerin adsorpsiyonu 0,25g haloysite/kitosan (10/1)(g/g) adsorbent üzerinde zamana 
bağlı olarak izlenmiştir. Çözeltilerin konsantrasyonlarındaki değişim UV-spektrofotometrede l=540 nm dalga 
boyunda oda koşullarında kesikli proses ile takip edilmiştir.

Belirli derişimlerde hazırlanan boyar maddelerin adsorbans değerlerinden standart eğri grafiği oluşturulmuş-
tur. Daha sonra standart eğri grafiğinden yararlanılarak boyar maddenin adsorpsiyon yüzdesi ve adsorpsiyon 
hızı bulunmuştur. Kresol kırmızısının adsorpsiyon yüzdesini zamana bağlı olarak hesaplamak için aşağıda 
belirtilen eşitlikden yararlanılır.

     (1)
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Burada Ct herhangi bir andaki Co ise başlangıçtaki çözelti derişimidir.

Birim adsorbent tarafından tutulan kresol kırmızısı boyar maddesinin miktarı qt (mgg-1) ise; 

          (2)                              

Eşitlik 2’den hesaplanmaktadır. Denge durumunda Ct değeri Ce değerine dönüşürken, qt değeri de qe değerini 
alır.  Bu formülde m değeri kullanılan adsorbent miktarını, V değeri ise her bir örnekte boyar maddenin hac-
mini göstermektedir.

Adsorpsiyon verilerine 1. ve 2. kinetik modeller uygulanmıştır. Elde edilen grafiklerin R2 değerlerinden ad-
sorpsiyonun 1. derece kinetik modeline uygun olduğu bulunmuştur.

Yalancı 1.derece kinetik model (Lagergren) için eşitlik 3 kullanılmıştır [13].

tkqqq ete 1ln)(ln −=−          (3)

Bu eşitlikte, k1 is adsorpsiyonun yalancı birinci derece hız sabiti olup birimi, min-1.

Burada grafikteki lineer doğruların eğim ve kesiminden sırasıyla 1. derece hız sabiti ile adsorpsiyon kapasite-
leri hesaplanmaktadır. 

Adsorpsiyon izotermleri

Adsorpsiyon verilerini analiz etmek için Langmuir [14] ve Freundlich [15] adsorpsiyon izotermleri kullanılmıştır. 
Langmuir modeline göre adsorbent üzerindeki her aktif bölgenin adsorbat molekülleriyle kaplandığı varsayılır. 
Bu nedenle Langmuir izotermi tek tabakalı (monolayer) adsorpsiyon kabul edilir. Dengede adsorpsiyon hızının 
desorpsiyon hızına eşit olduğu kabul edilerek Langmuir izoterminin formülü eşitlik 4 ile gösterilir.

1/qe= 1/qm + 1/ (qmKL) Ce;         (4)

Burada  KL ( mg-1) adsorpsiyon enerjisi ile ilgili Langmuir sabitidir. qm (mg g-1)  ise tek tabakalı maksimum 
adsorpsiyon kapasitesini verir. KL ve qm değerleri  1/qe ile 1/Ce arasında çizilen grafiğin eğimi ve kesiminden 
hesaplanmaktadır.
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Freundlich izotermi heterojen adsorbent yüzeyi ile ilgili bir model olup adsorpsiyon prosesinin kapasitesi-
ni göstermektedir. Freundlich izoterminin lineer formülü Eşitlik 5 de gösterilmiştir.     
 

Ln qe= ln KF+1/n ln Ce         (5)

Burada, KF (mg g-1)  denge derişiminde birim adsorbent başına adsorplanan madde ile ilişkili olan Freundlich 
isoterm sabitidir. n ise yüzeyde tutunan maddenin adsorpsiyon afinitesini vermektedir. KF ve n değerleri  1/qe 

ile 1/ Ce arasında çizilen grafiğin sırasıyla kesimi ve eğiminden hesaplanmaktadır.

BULGULAR

Bu çalışmada halloysit ve halloysit/kitosan adsorbentleri kullanılarak kresol kırmızısı boyar maddenin sulu 
çözeltilerinden adsorpsiyon yöntemiyle giderilmesi incelenmiştir. Her iki adsorbentin adsorplama yüzdesinin 
zamana bağlı olarak değişimi Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmiştir. Şekil 1’de halloysit üzerinde farklı derişim-
lerdeki boyar maddelerin % adsorpsiyonu ve dengeye gelme grafiği görülmektedir. Şekil 2’de halloysit/kito-
san adsorbenti üzerindeki adsorpsiyon yüzde grafiği ve adsorpsiyon dengesi görülmektedir.  Önce saf olarak 
kullanılan işlem görmemiş halloysite üzerinde adsorpsiyon çalışması yapılmıştır. Ancak, burada elde edilen 
adsorpsiyon yüzdesi ve verim çok düşük olduğundan daha sonra Halloysit/Kitosan adsorbenti hazırlanarak 
işlem görmüş halloysite üzerinde adsorpsiyon çalışması yapılmıştır.

Şekil 1: Yüzde adsorpsiyonun zamana bağlı olarak değişimi
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Şekil 2:Yüzde adsorpsiyonun zamana bağlı olarak değişimi

Adsorpsiyon verilerine yalancı 1.ve 2. derece kinetik modeller uygulanmıştır. Tablo 1’de her iki modelin R2 
değerleri karşılaştrılmıştır ve grafikten hesaplanan adsorpsiyon kapasiteleri (qe,hesap) ile deneysel olarak elde 
edilen (qe,denel) değerler de gösterilmiştir. Deneysel (qe,deney) and hesapsal (qe,hesap) olarak bulunan kapasite değer-
leri karşılaştırıldığında 1.derece kinetik  modele göre daha uyumlu oldukları blunmuştur.  Şekil 3’de  adsorp-
siyon kinetiğinin yalancı 1.derece kinetiğe uygun olduğu görülmektedir.
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Şekil 3:  Kresol kırmızısı boyar maddenin 1.derece kinetik

Tablo 1: Adsorpsiyon kinetiği verileri

Derişim k1 

(1/dak)
qe,denel

(mg/g)
qe,hesap

(mg/g)
R2 değerleri 
1.derece 
kinetik

R2 değerleri 
2.derece 
kinetik

0,25gL-1 0,0083 26,6 27,35 0,9847 0,9174

0,50 gL-1 0,0092 70,51 86,06 0,9427 0,8939

0,75gL-1 0,0086 117,6 111,1 0,9726 0,9228

Adsorpsiyon izotermleri

Adsorpsiyon verilerini analiz etmek için Freundlich ve Langmuir adsorpsiyon izotermleri kullanılmıştır. Şekil 
4 ve şekil 5 de sırasıyla Langmuir ve Freundlich izotermleri grafiği gösterilmiştir. 
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Şekil 4: Langmuir İzotermi
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Şekil 5: Freundlich İzotermi
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SONUÇ

Bu çalışmada saf halloysite ve halloysit/kitosan adsorbentleri hazırlanarak kresol kırmızısı boyar maddenin 
adsorpsiyon kapasitesi, adsorpsiyon yüzdesi ve adsorpsiyon kinetiği incelenmiştir. Elde edilen veriler değer-
lendirildiğinde saf halloysitin krezol kırmızısını adsorplama yüzdesi oldukça düşük bulunmuştur. Başlangıç 
derişimi 0,25 mg/l olan boyar madde çözeltisinin halloysit üzerindeki adsorpsiyonunda  ilk 7 saatte yüzde 
adsorpsiyon değeri %13,5 olurken daha uzun bekleme süresinde en fazla %22’e çıkmıştır. Bu değerler hal-
loysitin kresol kırmızını adsorplama kapasitesinin çok düşük olduğunu göstermektedir. Halloysit/Kitosan üze-
rindeki maksimum adsorpsiyon yüzdesi ise 0,25 g/L derişimindeki boyar madde için % 85 olarak, 0,75 g/L 
derişimindeki boyar madde için % 95 olarak bulunmuştur. Her iki adsorbent üzerinde adsorpsiyon başlangıçta 
oldukça hızlı olup zaman içinde yavaşlamakta ve  doygunluğa ulaşmaktadır. Derişim arttıkça halloysit/kitosan 
üzerindeki adsorpsiyon yüzdesinde artış gözlenmiştir. Burada adsorpsiyon yüzdesi saf halloysitten elde edilen 
adsorpsiyon yüzde değerlerine göre çok yüksek bulunması hazırlanan adsorbentin etkin olduğunu göstermek-
tedir.

Adsorpsiyondan elde edilen verilerine yalancı 1.ve 2.derece kinetik modeller uygulanmıştır. Elde edilen gra-
fiklerden 1. derece kinetiğin adsorpsiyon verilerine daha çok uyduğunu göstermektedir.  Her iki kinetik mo-
delin R2 değerleri karşılaştırılınca Tablo 1’de de gösterildiği gibi adsorpsiyon kinetiğinin yalancı 1.derece 
kinetiğe uygun olduğu bulunmuştur. Ayrıca grafikten hesaplanan adsorpsiyon kapasiteleri (qe,hesap) ile deneysel 
olarak elde edilen (qe,denel) değerler karşılaştırıldığında, qe deneysel olarak bulunan değer ile qe hesapla bulunan 
değerlerin birbirine yakın olup  kitosan/halloysit üzerinde kresol kırmızısı boyar maddesinin adsorpsiyonu 
için yalancı 1. derece kinetik modelin uygun olduğu tezini desteklemektedir. Ayrıca, yüzde adsorpsiyon grafiği 
de 1.derece kinetiğini desteklemektedir. Freundlich ve Langmuir adsorpsiyon izotermleri karşılaştırıldığında 
Freundlich izoterminin uygun olduğu bulunmştur. Bu da adsorpsiyonun çok tabakalı adsorpsiyon heterojen 
yapıda olduğunu göstermektedir.
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DOĞAL MALZEMELER KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERİNDEN KREZOL 
KIRMIZISININ GİDERİLMESİNDE SICAKLIĞIN ETKİSİ: TERMODİNAMİK ÇALIŞMALAR

Davut LAÇİN1, Ogur TOPÇUOĞLU2,  Ayse Z. AROGUZ2

1 İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Jeology  Bölümü,İstanbul / Türkiye
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Öz: Boyar maddelerin sulu çözeltilerinden uzaklaştırılmasında genel olarak doğal malzemeler sınıfında olan 
killer tercih edilmektedir. Boyar maddeler çevre kirleticileri arasında önemli bir yer tutmakta olup bu kirletici-
ler sadece fiziksel ve kimyasal olarak değil, görsel olarak da çevreye zarar vermektedirler. Özellikle mevsimsel 
değişimlerde boyar maddeler sıcaklığa bağlı olarak bulundukları ortamda farklı etkiler oluşturmaktadırlar. Bu 
çalışmada, doğal malzeme olan halloysit kili ile doğal bir polimer olan kitosandan elde edilen kompozit üzerin-
de krezol kırmızısı boyar madde adsorpsiyonuna sıcaklığın etkisi incelenmiştir. Deneysel çalışma sonucu elde 
edilen verilerden,  adsorpsiyonun sıcaklığa bağlı olarak değiştiği ve sıcaklık arttıkça adsorpsiyon yüzdesinde 
artış olduğu görülmüştür. Adsorpsiyon prosesinin termodinamiği incelenerek, adsorpsiyon entalpisi (ΔH°), 
entropisi (ΔS°)ve Gibbs serbest enerji değişimi (ΔG°) hesaplanmıştır.  Adsorpsiyon entalpisinin pozitif bir de-
ğer olarak elde edilmesi adsorpsiyonun endotermik olduğunu göstermektedir. Ortam sıcaklığının adsorpsiyon 
üzerindeki etkisinden elde edilen veriler kullanılarak adsorpsiyon serbest enerjisi bulunmuştur. Adsorpsiyon 
veriminin yüksek olması Halloysit/kitosandan hazırlanan adsorbentin ekonomik ve uygulaması kolay bir ad-
sorbent olarak krezol kırmızısı boyar maddesini giderilmesinde kullanılabilirliği gösterilmiştir.

.Anahtar Kelimeler: Halloysit Kili, Krezol Kırmızı, Termodinamik, Adsorpsiyon entalpisi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Boyar maddeler çevre kirliliğinde önemli bir yer tutmaktadırlar. Çeşitli endüstriyel proseslerden atık olarak 
oluşan boyar maddeler sulu ortama deşarj edildiğinde su yüzeyini kaplayarak güneş ışıklarının su içerisine gir-
mesine ve dolayısı ile suda yaşayan bitkilerin fotosententez yapmalarına engel olmaktadır. Ayrıca su içerisine 
oksijen geçişini engelleyerek sudaki canlıların yaşamlarına engel olmaktadır [1,2]. Endüstrideki gelişmeler 
üretilen ürünlerin çeşitliliğindeki artışlar doğal olarak boyar madde kirleticilerinin çeşit ve miktarında artışa 
neden olmuştur. Endüstriyel atıkların doğrudan doğruya doğaya veya su kaynaklarına deşarjı telafisi zor ya 
da imkânsız olan zararlara neden olurlar [3]. Bu nedenle boyar madde kirliliğini endüstriyel atık olarak deşarj 
etmeden önce arıtmak gerekmektedir. Atıkların giderilmesinde farklı teknolojiler geliştirilmiştir. Fiziksel ve 
kimyasal teknikler [4,5], membran esaslı ayırma sistemleri [6] adsorpsiyon prosesi [7,8] etkin olarak kullanı-
lan tekniklerdir. Uygun, ucuz ve doğal adsorbentler oluşturmak koşuluyla bu tekniklerden en kullanışlısı ve 
ekonomik olanı adsorpsiyon tekniğidir [9]. Adsorpsiyon yöntemi ile boyar madde giderilmesi üzerine yapılan 
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çok sayıda bilimsel çalışmalar mevcuttur [7-10]. Sheikei ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarda, mikro filt-
rasyonda kullanılan kaolin esaslı membranlar hazırlayarak atıksu arıtımında adsorpsiyon işleminde kullanmış-
lardır [6]. Marghzari ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada krezol kırmızısının adsorpsiyonuna sıcaklığın etki-
sini inceleyerek, adsorpsiyonun endotermik olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca kinetik çalışmalar adsorpsiyonun 
Yalancı 2.derece kinetiğe uygun olduğunu belirtmişlerdir [101]. 

Bu çalışmada, doğal malzemeler olan halloysit kili ve kitosan kullanılarak halloysit/kitosan adsorbenti hazırlan-
mıştır ve krezol kırmızısı boyar maddenin sıcaklığa bağlı olarak adsorpsiyon termodinamiği incelenmiştir. Ad-
sorpsiyon entalpisi ve entropisi hesaplanarak adsorpsiyonun endotermik ve kendiliğinden olduğu gösterilmiştir.

AMAÇ 

Bu çalışmada amaç bir doğal malzeme olan killerden yararlanarak, ekonomik ve çevre dostu adsorbent ha-
zırlamak ve boyar madde adsorpsiyonunda sıcaklığa bağlı olarak adsorpsiyon termodinamiğini incelemektir.

KAPSAM

Kil olarak halloysit minerali seçilmiş olan bu çalışmada, halloysit kitosan ile birleştirilerek adsorpsiyon pro-
sesinde kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında önce kilin modifikasyon işlemi yapılmış daha sonra sıcaklığın 
adsorplama kapasitesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır.  Bu amaçla dört farklı sıcaklıkta ve aynı derişimdeki 
krezol kırmızısı boyar maddesinin sıcaklığa bağlı olarak adsorpsiyon termodinamiği incelenmiştir 

YÖNTEM

Halloysit  minerali Biga Yarımadası, Çanakkale İli, Soğucak Köyü yöresinden tarafımızdan temin edilmiştir. 
Halloysit önce safsızlıklarından arındırılması için destile suda bir gece bekletilmiştir. Daha sonra destile su ie 
yıkanarak kurutulmuştur. İkinci adımda halloysite kitosan ile karıştırılarak modifiye edilmiştir. Halloysit/kito-
san (10/1) (g/g) eklenerek homojen bir karışım elde edinceye kadar manyetik karıştırıcıda karıştırılmıştır. Elde 
edilen kil/kitosan adsorbentten 0,25g kullanılarak 0,75g/L derişimdeki krezol kırmızısı boyar madde çözeltisi-
nin 30ᵒC, 40ᵒC, 50ᵒC ve 60ᵒC olmak üzere 4 farklı sıcaklıkta adsorpsiyonundaki değişim zamana bağlı olarak 
UV-spektrofotometrede  l=540 nm dalga boyunda izlenmiştir. UV-spektrofotometreden elde edilen absorbans 
verileri standart eğri grafiğinden yararlanılarak çözeltinin derişim değerleri hesaplanmıştır. Boyar maddenin 
adsorpsiyon yüzdesi;                             

     (1)

Eşitliğinden bulunmuştur. Burada Co ve Ct değerleri sırasıyla başlangıçtaki çözelti derişimini ve zamana bağlı 
olarak değişen çözelti derişimini vermektedir. Krezol kırmızısı maddesinin birim adsorbent tarafından tutulan 
miktarı qt (mgg-1)  eşitlik 2’den hesaplanmaktadır. 
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          (2)                              

Burada, qt ve qe değerleri sırasıyla değişen zamanlarda ve denge durumunda birim adsorbent tarafından tutulan 
boyar madde miktarını göstermektedir. W değeri kullanılan adsorbent miktarını, V değeri ise kullanılan boyar 
madde çözeltisinin hacmini göstermektedir.

Sıcaklığa bağlı olarak adsorpsiyon kinetiğini incelemek amacıyla 1. ve 2. Derece kinetik denklemler uygulan-
mıştır. Lagergren Yalancı 1.derece kinetik model için eşitlik 3 kullanılmıştır [11].

tkqqq ete 1ln)(ln −=−          (3)

Burada, k1 (min-1)adsorpsiyonun yalancı birinci derece hız sabitini vermektedir.

Yalancı 2.derece kinetik model için Eşitlik 2 kullanılmıştır [12]. Burada k2 (gmg−1min−1).  yalancı 2. derece hız 
sabitidir.  

eot qqkq
11t

2
2

+=           (4)

Genel olarak her iki model de adsorpsiyon kapasitesine bağlı olarak çizilen grafiğin zamanla lineer olarak 
değişimi göstermektedir. Her bir grafikten elde edilen R2 değerleri adsorpsiyonun hangi modele daha çok 
uyduğunu göstermektedir.  Grafikteki doğruların eğim ve kesiminden sırasıyla 1. ve 2.derece hız sabitleri ile 
adsorpsiyon kapasiteleri bulunmaktadır. Deneysel olarak (qe,denel) ve hesaplanarak (qe,hesapl)  bulunan adsorpsi-
yon kapasite değerlerinin birbirine uyumluluğu adsorpsiyon kinetiğinin hangi modele uygun olduğunu bildir-
mektedir.

Adsorpsiyon termodinamiği

Adsorpsiyon verileri kullanılarak adsorpsiyon denge sabiti değeri Kc hesaplanır.

Kc= Mads,(g)/Ce, (mgL-1)           (5)

Termodinamik fonksiyonları hesaplamak için aşağıdaki formüller kullanılmaktadır.

DG° = −RT ln           (6)
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Entalpi ve entropi değişimi için 

          (7)

Burada DHo ve DSo değerleri LnKc ile 1/T arasında çizilen grafiğin eğiminden ve kesinimden hesaplanmak-
tadır. 

BULGULAR

Şekil 1 de farklı sıcaklıklardaki krezol kırmızısı boyar maddenin 0,25 g adsorbent üzerinde % adsorpsiyonun 
zaman ile değişimi ve dengeye gelme grafiği görülmektedir.  Burada sıcaklık arttıkça  % adsorpsiyon değeri 
de artmıştır. Adsorpsiyon başlangıçta hızlı olup ilk 3 saatte dengeye ulaşmıştır. Daha uzun bekleme sürelerinde 
ise denge değerlerinde çok az artma görülmüştür. Adsorpsiyon Maksimum adsorpsiyon değeri 30 oC sıcaklıkta 
%72 iken 60 oC sıcalıkta %78 kadar çıkmıştır. 

Adsorpsiyonun 1. ve 2. derece kinetik grafiklerinden elde edilen R2 değerleri karşılaştırıldığında 1. derece ki-
netik grafinden elde edilen R2 nin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Şekil1 de 1. Derece kinetik grafiği, Tablo 
1’de ise elde edilen verilerin toplu olarak gösterimi bulunmaktadır. 
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Şekil 1: Yüzde adsorpsiyonun zamana bağlı olarak değişimi
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Şekil 2: Adsorpsiyonun sıcaklığa bağlı 1.derece kinetik grafiği

Tablo1 ve Şekil 2’den görüldüğü gibi, sıcaklığa bağlı adsorpsiyon kinetiğinin 1. Derece kinetiğe uygun bu-
lunmuştur. R2 değerleri kıyaslandığında 1. Derece kinetik için daha yüksek bulunmuştur.  30°C, 40°C, 50°C 
ve 60°C için sırasıyla 0,991; 0,982; 0,997; 0,997 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca deneysel ve hesap ile bulunan 
adsorpsiyonkapasiteleri de uyumlu bulunmuştur. 
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Tablo 1: Termodinamik hesaplamalar

Sıcaklık k1 

(1/dak)
qe,denel

(mg/g)
qe,hesap

(mg/g)
R2 değerleri 
1.derece kinetik

R2 değerleri 
2.derece kinetik

30 0,0116 90 9133 0,991 0,968

40 0,0154 95 100,91 0,982 0,986

50 0,0166 101 114,7 0,997 0,987

60 0,0189 120 125,1 0,996 0,992

:Şekil 3de LnKc ile 1/T arasında çizilen grafik görülmektedir. DHo ve DSo grafiğin eğiminden ve kesiminden 
hesaplanarak Tablo 2 de gösterilmiştir. 

Şekil 3: Denge sabitinin sıcaklıkla ilişkisi. Entalpi ve entropi hesabı

Formül 7 ve şekil 3’den yararlanılarak Tablo2 oluşturulmuştur. 
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Tablo 2: Termodinamik Veriler

SICAKLIK (K) 303 313 323 333

DG° (J/mol) -14608 -15371 -15759 -17274

DH° (J/mol) 12687

DS° (J/Kmol) 90

Tablodan da görüldüğü gibi Gibbs serbest enerji değişiminin negatif olması adsorpsiyonun kendiliğinden oldu-
ğunu gösterir. Sıcaklık arttıkça adsorpsiyondaki artış ise bu prosesin endotermik ve etkin olduğunu göstermek-
tedir. DG’nin sıcaklıkla değişimi itici kuvvetin daha çok olduğunu gösterir ve yüksek sıcaklıkta adsorpsiyon 
kapasitesinin artışı olarak ortaya çıkar.

SONUÇ

“Doğal Malzemeler Kullanılarak Sulu Çözeltilerinden Krezol Kırmızısının Giderilmesinde Sıcaklığın Etki-
si: Termodinamik Çalışmalar” isimli araştırma sonucunda, Gibbs serbest enerji değişiminin negatif olması 
adsorpsiyonun kendiliğinden olduğunu gösterir. Sıcaklık arttıkça adsorpsiyondaki artış gözlenmiştir. Bu da 
adsorpsiyon prosesinin endotermik ve etkin olduğunu göstermektedir. Gibbs serbest enerji değişinimin (DG’) 
sıcaklıkla değişimi itici kuvvetin daha çok olduğunu gösterir ve yüksek sıcaklıkta adsorpsiyon kapasitesinin 
artışı olarak ortaya çıkar. Birinci ve ikinci derece kinetik modeller karşılaştırılınca R2 değerlerinden adsorpsi-
yon hızının 1. derece kinetiğe uygun olduğu bulunmuştur.  Yüzde adsorpsiyon grafiği de 1.derece kinetiğini 
desteklemektedir.Deneysel olarak ve hesaplanarak bulunan adsorpsiyon kapasiteleri (q e,deney) ve (q e,hesap ) uy-
gunluk  göstermektedir. Deneysel çalışma sonucunda Halloysit/kitosan adsorbentmaddenin krezol kırmızısı-
boyar maddesininsulu çözeltilerden gideilmesinde uygun olduğu görülmüştür.
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mosphere, 228, 328-334
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NANOBİYOMALZEME KULANILARAK FENTON REAKSİYONU İLE METİL ORANJIN 
SULARDAN GİDERİMİ

Sümeyra GÜNDÜZ1,  Esra TURGUT2, Azize ALAYLI3, Hayrunnisa NADAROĞLU4

1Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik Anabilim Dalı,  
Erzurum / Türkiye

2Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik Anabilim Dalı,  
Erzurum / Türkiye

3Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilim-
leri Enstitüsü, Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik Anabilim Dalı, Erzurum / Türkiye

4Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojileri Bölümü,
Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik Anabilim Dalı,  

Erzurum/ Türkiye

Öz: Günlük yaşamımızda duygularımızı ve düşüncelerimizi etkileyen aynı zamanda çevremizi anlamamızı 
sağlayan renkler doğal veya sentetik kaynaklıdırlar. Sentetik boyalar tekstil, deri vb. birçok endüstri alanında 
kullanılmaktadır. Boyama işlemi sonrasında açığa çıkan boya atıklarının arıtılması gerekmektedir. Son zaman-
larda çevre kirliliğine neden olan atık sulardan boya giderimi için hem boyar madde üreten firmalar, hem de 
boyama yapan şirketler pazarlarda saygınlık kazanmak adına doğa dostu ürünler konusunda çalışmalar yap-
maktadırlar. Toksik kimyasallar içermeyen bitkilerin kullanımı nanopartikül sentezinde iyi bir seçenektir. Yeşil 
nanoteknolojide kullanılan yöntemler basit ve düşük maliyetlidir. Hidrojen peroksit (H2O2) normal şartlarda 
tek başına etkisizdir. Fakat asidik ortamda demir (II) (Fe2+) ile fenton reaktifini oluşturmaktadır. Fenton reaktifi 
ortamda hidroksil radikallerini oluşturarak boyar maddenin rengini radikalik reaksiyon ile giderebilmektedir. 
Hem demir nanopartikülünün hem de hidrojen peroksitin ucuz ve kolay ulaşılabilir olmasından dolayı bu yön-
tem çalışmada tercih edilmiştir. Yapılan çalışmada, yeşil sentez yöntemi ile ayçiçeği ve kitosan kullanılarak 
biyosorbent(BS) madde sentezlenmiş ve bu BS’e yine yeşil sentez yöntemi ile üretilen demir oksit (Fe3O4) 
nanopartikülleri(NP) bağlanarak malzeme modifiye edilmiştir. Elde edilen nano-biyosorbent(NBS) maddenin 
fenton reaksiyonu ile atık sulardan Metil Oranj (MO) boyasının gideriminde kullanımı gerçekleştirilmiştir. 
Sentetik bir mono azo-boya olan MO birçok endüstri alanında kullanılmaktadır. Bu nedenle çalışmada MO 
model boya olarak tercih edilmiştir. MO’ın giderimi için optimum koşulların belirlenmesinde pH, sıcaklık, 
temas süresi, boya konsatrasyonu ve madde miktarı gibi farklı parametrelerde çalışma düzeni oluşturulmuştur. 
Ayrıca sentezlenen nanobiyosorbent madde için fenton reaksiyonu öncesi ve sonrasında meydana gelen yü-
zeysel ve moleküler değişimler (UV-vis, SEM, TEM, FT-IR ve XRD) gibi farklı karakterizasyon yöntemleri 
ile analiz edilmiştir. Yapılan tüm çalışmalar neticesinde geliştirilen NBS maddesinin fenton reaksiyonu ile atık 
sulardan MO boyasının etkili gideriminde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fenton Reaksiyonu, Metil Oranj, Boya Giderimi
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GİRİŞ

Nanoteknoloji, bütün nesnelerin ana maddesi olan atomları, istenilen biçimde düzenleme fırsatına sahip olma-
yı ve her alanda, daha dayanıklı, daha hafif ve doğaya daha az zarar vererek üretim yapılmasını sağlayacak bir 
teknolojidir(1). Günümüzde maddeyi nanometre seviyesinde işleyerek ve ortaya çıkan çeşitli farklı özellikleri 
kullanarak, yeni teknolojik nano-ölçekte aygıtlar ve malzemeler yapmak mümkündür. Nanoteknolojiyi diğer 
bilim dallarından ayıran en belirgin özellik nano boyutlarda malzemelerin yüzey/hacim oranlarının artmasıdır. 

Yeşil nanoteknoloji kapsamında özellikle yeşil bitki ekstraktları ve mikroorganizmalar kullanılmaktadır. Bit-
kiler, kimyasal toksisite içermemesi ve doğal maddeler sağlaması bakımından nanopartikül sentezlenmesinde 
daha iyi bir zemin sağlamaktadır. Ayrıca bitki özütlerinin kullanımı mikroorganizmaların izolasyonunun ma-
liyetini azaltmakta ve rekabet edilebilirliği arttırmaktadır(2,3). Aynı zamanda bitkiler kullanılarak elde edilen 
nanopartiküllerin sentezinin hem çok hızlı ve stabil hem de daha ekonomik olduğu bilinmektedir. Geçmişi 
oldukça eski tarihlere dayanan ayçiçeği (Helianthus anuus) bitkisini insanlar ilk zamanlardan beri gerek gıda 
gerekse yağ üretimi için kullanmışlardır.  Günümüzde ise ayçiçeği, en önemli yağ bitkilerinden biridir. Do-
layısıyla Dünya’da birçok ülkede ekonomik düzeyde tarımı yapılmaktadır. Ayçiçeğinin üretimi oldukça fazla 
olmasına rağmen bu bitkinin atıklarına gereken önem verilmemiştir ve ekonomik olarak değerlendirileme-
miştir. Ülkemizde yıllık üretimin ardından, ortaya çıkan ayçiçeği atıkları çiftçilerimiz için de ciddi bir sorun 
oluşturmaktadır (4). 

Yengeç,  karides,  ıstakoz gibi kabuklu deniz ürünlerinin dış iskeletlerinde,  küf ve maya gibi mikroorganizma-
ların hücre duvarlarında doğal olarak bulunan kitin, selülozdan sonra doğada en çok karşılaşılan polisakkarittir 
(5).  Kitinin alkali ortamda deasetilasyonu sonucunda kitosan oluşur. Son zamanlarda Kitosan bazlı absorbent-
ler boyaların absorbsiyonu konusunda oldukça dikkat çekmişlerdir. Kitosan, kirleticileri atık sudan uzaklaştır-
mak için ideal bir emici olarak çeşitli özelliklere sahip, dünyanın en bol ve düşük maliyetli biyopolimerlerin-
den biridir.  Kitosan sulu çözeltilerden boya uzaklaştırılması için bir adsorban olarak kullanılmıştır (6). 
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Şekil 1: Metil Oranj(MO) boyar maddesinin kimyasal yapısı

DENEYSEL AŞAMA

Deneysel çalışma için ayçiçeği atık materyali Atatürk Üniversitesi, hobi bahçelerinden temin edilmiştir. Ol-
gunlaşmış ayçiçeklerinin çekirdek ve yaprak kısmı ayrıldıktan sonra kalan bölümü(tabla kısmı) araştırmada 
biyosorbent malzemenin sentezi için kullanılmıştır. Ayçiçeği atık materyali ilk önce suyla yıkanıp, temizlenmiş 
ve ardından kurutulup toz haline getirilmiştir.

Şekil 2. Deneysel aşamada kullanılan ayçiçeği tablasının görüntüsü

Biyosorbent sentezi için ayçiçeği ve kitosan 1:1 oranında karıştırılarak kullanılmıştır. Hazırlanan karışım 
%5’lik (v:v) 100 mL asetik asitte (CH3COOH) polimerleştirilmiştir.  Kitosan ayçiçeği karışımı 2 M sodyum 
hidroksit (NaOH) çözeltisine bir şırınga yardımı ile damla damla damlatılarak biyosorbent oluşumu sağlan-
mıştır. Polimer biyosorbent oluşumunun ardından yine yeşil sentez yöntemiyle elde edilen demir oksit (Fe3O4) 
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nanopartikülleri baz çözeltisine eklenerek demirin polimere bağlanması sağlanmıştır. Bu şekilde kitosan ayçi-
çeği demiroksit NBS madde elde edilmiştir. 

Şekil 3. Sentezlenen NBS maddesinin görüntüsü

1.1. Nanobiyosorbent NBS Madde ile Fenton Prosesinin Uygulanması

Metil oranj (MO) boyası içerisine NBS maddesi ilave edildikten sonra üzerine hidrojen peroksit (H2O2) ek-
lenerek fenton tepkime ortamı oluşturulmuştur. Metil oranj boyar maddesinin fenton prosesi için en uygun 
koşularının belirlenmesi amacıyla; sıcaklık, pH, adsorbet miktarı, boyar madde konsantrasyonu ve hidrojen 
peroksit (H2O2) miktarı ayrı ayrı incelenmiş ve optimum koşullar belirlenmiştir.

ARAŞTIRMA BULGULARI

MO boyasının dalga boyu tarandığında maksimum absorbans verdiği dalga boyu 470 nm olarak belirlenmiştir.

Şekil 4. MO boyası için dalga boyu taraması
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Tablo 1. Metil oranj boyar maddesinin fenton prosesi kullanılarak giderimi için optimum koşullar.

Parametreler KAD+H2O2

Temas süresi (dk) 180

Biyosorbent miktarı (mg) 50

Boya konsantrasyonu (mg/L) 25

pH 2

Sıcaklık (0C) 60

Fenton için H2O2 miktarı (µl) 600

Karıştırıcı hızı (rpm) 400

Deney aşamasında üretilmiş ve modifiye edilerek geliştirilmiş NBS nin karakterizasyonu için ayrıca boya gi-
derimi sonrasında NBS değişimini izleyebilmek için UV-spektrofotometre, SEM-EDX, TEM, XRD ve FTIR 
tekniklerinden yararlanılmıştır. 

                

Şekil 5. NBS maddesinin metil oranj ile fenton reaksiyonu öncesi ve sonrası TEM görüntüleri

SONUÇ

Kitosan Ayçiçeği nano demir NBSinin metil oranj (MO) boyasını fenton prosesi ile optimum koşullarda yüksek 
oranda (%70) giderdiği belirlenmiştir. Bu nedenle çevre dostu yöntemler kullanılarak geliştirilmiş NBS’nin 
fenton prosesi ile atık sulardan MO boyasının giderilmesinde kullanılabileceği görülmüştür. 

KAYNAKLAR
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Ve Boya Giderme Amacıyla Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi 
Nanobilim ve Nano Mühendislik, Erzurum.
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KİTOSAN AYÇİÇEĞİ VE KİTOSAN AYÇİÇEĞİ NANODEMİR İLE ATIK SULARDAN METİL 
ORANJ BOYASININ UZAKLAŞTIRILMASI

Esra TURGUT1, Sümeyra GÜNDÜZ2, Hayrunnisa NADAROĞLU3, Azize ALAYLI4

1Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik Anabilim Dalı,  
Erzurum / Türkiye 

2Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik Anabilim Dalı,  
Erzurum / Türkiye

3Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü, Atatürk Üniversitesi,  
Fen Bilimleri Enstitüsü, Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik Anabilim Dalı, Erzurum / Türkiye 

4Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojileri Bölümü, 
Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik Anabilim Dalı,  

Erzurum / Türkiye

Öz: Günümüzde, tüm dünyada tekstil boyaları büyük ölçüde kullanılmakta ve bu boyalar ülke ekonomisinde 
önemli bir rol oynamaktadır. Boya imalatı, baskı, boyama ve tekstil endüstrilerinden gelen boya kirleticileri 
çevre kirliliğinin ana kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu endüstri kuruluşlarının çıkış suları genellikle renklidir 
ve atık suyun alıcı su kaynaklarına doğrudan deşarjı, tüm canlılarda dönüşümsüz hasara neden olmaktadır. 
Boyaların meydana getirdiği çevre kirliliğini gidermek için pek çok yöntem araştırılmıştır. Ancak yapılan 
çalışmalarda daha çok boyaların yüzey üzerinde tutunması olayı olarak tanımlanan adsorpsiyon yöntemi ter-
cih edilmektedir. Bu metot tasarım ve kullanım açısından basitliğinin yanı sıra düşük maliyetli ve yüksek 
verim elde edilen bir yöntem olarak bildirilmektedir. Yapılan çalışmada; yeşil sentez yöntemi kullanılarak, 
biyosorbent(BS) ve nanobiyosorbent(NBS) madde sentezlenip, adsorpsiyon yöntemi ile atık sulardan boya 
giderimi hedeflenmiştir. Bitkiler, kimyasal toksisite içermemesi ve doğal maddeler sağlaması bakımından na-
nopartikül sentezlenmesinde daha iyi bir zemin sağlamaktadır. Bu amaçla ayçiçeği bitkisi tablası ve kitosan 
kullanılarak BS üretilmiştir. Ayrıca, BS maddeye yine yeşil sentez yöntemi ile üretilen demir oksit (Fe3O4) 
nanopartikülleri(NP) yüklenerek malzeme modifiye edilmiştir. Sentezlenen BS ve NBS maddeler pek çok en-
düstride kullanılan mono azo-boya grubunda yer alan metil oranj(MO) boyasının gideriminde kullanılmıştır. 
MO boyasının atık sulardan BS ve NBS kullanılarak gideriminde optimum koşulları belirlemek amacıyla pH, 
sıcaklık, temas süresi, boya konsatrasyonu, madde miktarı gibi farklı parametrelerde çalışma düzeni oluştu-
rulmuştur. Ayrıca, sentezlenen BS ve NBS maddeler için işlem öncesi ve işlem sonrasında meydana gelen 
yüzeysel ve moleküler değişimler (UV-vis, SEM, TEM, FT-IR ve XRD) gibi farklı karakterizasyon yöntemleri 
ile açıklanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde geliştirilen BS ve NBS maddelerin atık sulardan MO boyasını 
giderdiği ve yüksek verimlilikle kullanılabileceği gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Metil Oranj, Nano-Biyosorpsiyon, Atık Su, Giderim
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GİRİŞ 

Uzun zamandır kullanılan boyama terimi; bir malzemenin, tek renk veya farklı renklerde olan boyar maddeler 
ile renkli duruma gelmesi anlamındadır. Boyar maddeler taşıyıcı madde yardımıyla renklendirilecek ürüne 
uygulanmaktadır. Endüstrilerin oluşturduğu atık sular yüksek miktarda boyar madde içermektedir(1). Endüst-
rilerde kullanılan ve işlem sonrasında atık duruma gelen boyalar doğrudan nehirlere, akarsulara ve denizlere 
aktarılmaktadır. Boyar maddelerin suları kirleterek oluşturduğu çevre kirliliği ile beraber bu boyalar canlı 
sağlığına da zarar vermektedir. Son zamanlarda çevre bilincinin artması ile boyar maddenin hem üretim aşa-
masında, hem de boyama aşamasında çevre kirliliğine neden olduğundan birçok yasal kısıtlamalara gidilmiştir. 
Boyama işlemi sonrasında açığa çıkan boya atıklarının arıtılması gerekmektedir(2,3). Bu riski azaltmak için 
hem boyar madde üreten firmalar, hem de boyama yapan şirketler pazarlarda saygınlık kazanmak adına doğa 
dostu ürünler konusunda çalışmalar yapmaktadırlar. Atık sulardan çeşitli boya giderme yöntemlerinin avantaj 
ve dezavantajları vardır. Adsorpsiyon, iki faz arasında veya ara yüzeyde çeşitli bileşenlerin yüzey üzerinde tu-
tunması olayı olarak tanımlanmaktadır(4). Adsorpsiyon, atık suların arıtılmasında diğer yöntemlere göre daha 
iyi sonuçlar vermektedir. Bu yöntem, tasarım ve kullanım basitliğinin yanı sıra kolay bulunabilir olduğu için 
düşük maliyetlidir ve bu yöntemle yüksek verim elde edilmektedir. Atık suların arıtma işleminde kullanılan 
adsorpsiyon işlemi, atık sulardaki kirliliğe neden olan maddeleri gidermek amacıyla bu maddeleri içine hapse-
decek özellikte olan adsorbent adı verilen malzemeler kullanılarak gerçekleşir. Adsorpsiyon prosesinin verimi, 
adsorbent maddenin yüzey alanı ile doğru orantılıdır(5,6).

Bir nanometre metrenin bir milyarda birine eşit bir uzunluk birimidir. Yaklaşık 100-1000 atom bir araya ge-
lerek nano ölçeklerde bir nesneyi oluşturmaktadır. Nanoteknoloji de bu bağlamda çok küçük maddelerin 
teknolojisi olarak ifade edilmektedir(7). Nanopartiküllerin sentezlenmesinde en çok kullanılan çevre dostu 
tekniklerden biriside canlı organizmaların yada ekstrelerinin oluşturduğu yeşil sentezdir. Bitkiler genellikle 
çok kolay temin edilebilip bol miktarda bulunabildiği için bitkisel nanopartikül biyosentezi bol miktarda yapı-
labilmektedir(8). Tarımsal atıklar, orman endüstrisi artıkları, bakteri ve mantar gibi biyosorbentlerin kullanıldı-
ğı biyosorpsion işlemlerinde, ticari adsorbentler kadar etkili boyar madde giderimi gerçekleştirilebilmektedir. 
Ülkemizde yaklaşık 550.000-600.000 hektar arasında ayçiçeği ekilmektedir. Bu kadar fazla olan üretimin yanı 
sıra bu bitkinin atıklarına gereken önem verilmemiştir ve ekonomik olarak değerlendirilememiştir. Ülkemiz-
de yıllık üretimin ardından, ortaya çıkan ayçiçeği atıkları çiftçilerimiz için de ciddi bir sorun oluşturmakta-
dır(9,10).

Yapılan bu çalışmada yeşil nanoteknoloji yöntemi ile toksik etkisi olmayan, çevre dostu biyosorbent madde 
geliştirilip boyar madde gideriminde kullanımı araştırılmıştır. Deneyler sonucunda, BS ve NBS maddeler kul-
lanılarak Metil Oranj (MO) boyasının optimum giderimini sağlayan çalışma koşulları belirlenmiştir. Sentezle-
nen biyo ve nanobiyosorbent maddelerin boya ile etkileşimleri öncesinde ve sonrasında yüzeysel ve moleküler 
değişimlerini (UV-vis, SEM-EDX, TEM, FTIR ve XRD) görmek için farklı teknikler kullanılmıştır.
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DENEYSEL BÖLÜM

Ayçiçeği atık materyali Atatürk Üniversitesi, Hobi bahçeleri’nden (Erzurum) 2017 yılı Eylül ayında temin 
edilmiştir. Olgunlaşmış ayçiçeklerinin çekirdek ve yaprak kısmı ayrıldıktan sonra kalan bölümü(tabla kısmı) 
araştırmada kullanılmıştır. Elde edilen ayçiçeği atık materyali ilk önce suyla yıkanıp, temizlenmiş ve ardından 
kurutulup parçalanmıştır. 

Deneyde, ayçiçeği ve kitosan 1:1 oranında karıştırılarak kullanılmıştır. Hazırlanan karışım %5’lik 100 mL 
asetik asitte (CH3COOH) polimerleştirilmiştir.  Polimerleştirilen kitosan ayçiçeği karışımı 2 M sodyum hid-
roksit (NaOH) çözeltisine bir şırınga yardımı ile damla damla damlatılarak biyosorbent boncuklarının oluşumu 
sağlanmıştır(BS). 

Şekil 1. Biyosorbent boncuklarının oluşum aşaması

Boncuk oluşumunun ardından yine yeşil sentez yöntemiyle elde edilen demir oksit (Fe3O4) nanopartikülleri 
baz çözeltisine eklenerek demirin boncuklara bağlanması sağlanmıştır. Süzme ve yıkama işlemlerinden sonra 
elde edilen madde 40o ısıda etüvde kurutulup toz haline getirilmiştir. Bu şekilde kitosan ayçiçeği demiroksit 
nanobiyosorbent (NBS)  maddesi elde edilmiştir(1).

Boyar maddelerin biyosorpsiyonu için en uygun koşularının belirlenmesi amacıyla biyosorpsiyon kapasitesin-
de; sıcaklık, pH, biyosorbent miktarı, boyar madde konsantrasyonu gibi parametreler ayrı ayrı incelenmiş ve 
optimum koşullar belirlenmiştir.
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ARAŞTIRMA BULGULARI

Metil Oranj (MO) boyasının dalga boyu tarandığında maksimum absorbans verdiği dalga boyu 470 nm olarak 
belirlenmiştir

Şekil 2. MO boyası için dalga boyu grafiği

Deney aşamasında üretilmiş ve modifiye edilerek geliştirilmiş NB ve NBS maddelerinin karakterizasyonu 
için ayrıca boya giderimi sonrasında NB ve NBS nin yüzeysel ve moleküler değişimini izleyebilmek için UV-
spektrofotometre, SEM-EDX, TEM, XRD ve FTIR tekniklerinden yararlanılmıştır. 

       

Şekil 3. BS maddesinin MO ile adsorpsiyonu öncesi ve sonrası SEM görüntüleri
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Şekil 4. NBS maddesinin MO ile adsorpsiyonu öncesi ve sonrası SEM görüntüleri

Tablo 1. Metil oranj boyar maddesinin biyosorpsiyonu için belirlenen optimum koşular

Parametreler BS NBS

Temas süresi(dak.) 180 180

Biyosorbent miktarı (mg) 50 50

Boya konsantrasyonu (mg/L) 25 25

pH 2 2

Sıcaklık (0C) 60 60

Karıştırıcı hızı(rpm) 400 400

SONUÇ 

Kitosan Ayçiçeği ve Kitosan Ayçiçeği nano demir materyallerinin MO boyasını (%60-65) absorpladığı görül-
müştür.  Bu sonuçların neticesinde, çevre dostu yöntemler kullanılarak üretilmiş BS ve NBS atık sulardan MO 
boyasının giderimin de kullanılabileceği anlaşılmıştır. 
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OTOPARK PROBLEMLERİNİN KENT MERKEZİ BAZINDA ETÜDÜ VE ÇÖZÜMSEL 
YAKLAŞIMI (ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ)

Yusuf MAZLUM1, Halim Ferit BAYATA2, Osman Ünsal BAYRAK3, Hüseyin PEHLİVAN4

1-2Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Erzincan / Türkiye
3Atatürk Üniversitesi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Erzurum / Türkiye

4Gebze Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kocaeli / Türkiye

Öz: Çalışmanın amacı, otopark etütlerinin sahada uygulama aşamasının standart bir şekilde yapılması, rapor 
edilmesi; mevcut trafik yükünün ve gelecekte eklenecek trafik yükünü de dikkate alarak güncel veri entegras-
yonunu sağlayacak şekilde bir etüt planlama ve uygulama aşamasından geçmesini sağlamaktır. Araştırmanın 
evrenini Erzincan il merkezinde bulunan yoğun park alanlarının oluştuğu noktalar meydana getirmektedir. Er-
zincan ili kent merkezinde yaygın bir sorun haline gelen park sorununa çözümsel bir yaklaşım olarak mevcut 
otopark durumunu ve kullanımını belirlemek, kent merkezinde gerekli etütlerin yapılarak uygun otopark nok-
talarının tespitini sağlamaya yönelik bir çalışma yapılmıştır. İl merkezinin en yoğun noktasını Dörtyol mevki 
oluşturmaktadır. Yoğun parklanma alanları bu merkezden etrafa yayılmaktadır. Araştırmada yöntem olarak 
mekansal analiz yöntemi kullanılmıştır. Otopark etütlerinin sağlam verilerle tespiti ve alan yetersizliklerinin 
belirlenmesi için bulgular, bir yıl boyunca kent merkezinde belirlenen noktalardan toparlanmıştır. Bu gözlem 
doğrultusunda yoğun parklanma noktaları, yoğun saat dilimleri ve günleri tespit edilerek bulgular ARCGIS 
10 programında analiz edilmiştir. Gözlemler CBS programı yardımı ile yapılan 12 aylık süreyi kapsamaktadır. 
İl merkezine ait 44 ayrı parklanma noktası da dörtyol denen kent merkezinin etrafında toplanmaktadır. Sonuç 
olarak Erzincan il merkezinin yapısının ve otopark kapasitesinin trafik ve araç yoğunluğunu karşılamadığı 
tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda otopark sorunlarına çözümsel yaklaşımlar sunmak adına yeni park 
alanlarının olası yerleri yapılan analizler yardımıyla belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Otopark Sorunu, Etüt, Analiz, Parklanma

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kent içi otoparkları için, konum seçimi yaparken; yerinde ve doğru kararlar alınabilmesi dış mekanların dü-
zenlenmesi açısından önemli bir konudur. Bunu, Özbuğday6(2009), “Kentsel dış mekanlar, yapıların oluş-
turduğu, kentlilerin algıladığı ve tüm kentsel olayların ilişkilendiği bir bütündür kent için önemli olan, bu 
dış mekanların bilinçli olarak düzenlenmesi ve canlandırılmasıdır.” Şeklin de ifade etmiştir. Buna ek olarak, 
hızla değişen yaşam tarzlarının, yükselen beklentilerin, özel araç alımına artan merakın, tek kişilik yaşam sa-
yısındaki artışın, demografik değişimlerin kentsel dış mekan sorunlarını tetiklediği söylenebilir. Hiç kuşkusuz 

6 (Özbuğday, 2009). 
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ki, ulaşım ağları problemlerinin en fazla yaşandığı alan kent içi ulaşımıdır. Kent içi ulaşım, ülkemizde hızla 
büyüyen kentli nüfusun günlük faaliyetlerini sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiği yolcu ve eşya hareketlerin 
tümüdür. Ülke nüfusundaki artışının yanında, kentsel nüfus oranının hızla büyümesi ve gelişen ekonomik ey-
lemlerle birlikte kişi başına yapılan günlük yolculuk oranlarının yükselmekte olması, toplam kentsel yolculuk 
sayılarında büyük artışların ortaya çıkışına sebebiyet vermektedir. Bu durumdan kaynaklı, küçük kent merkezi 
ve kent merkezi bölge noktasındaki ana caddesinin sık kullanımı, daha çok ulaştırma talebinin doğmasına 
neden olmuştur. Dolayısıyla kent merkezinde planlaması yapılacak doğru bir otopark tasarımıyla, otopark ve 
ulaştırma problemleri büyük ölçüde muhakkak ki çözüm yolunu bulmuş olacaktır. Büyük kentlerde otopark 
planlaması yapabilmek, küçük kentlere göre daha zor bir hal alırken; küçük kentlerde daha basit çözümlere 
ulaşabilmektedir. Dolayısı ile otopark problemi daha karmaşık bir hal almadan, doğru otopark planlamalarıyla 
çözüme kavuşacaktır. Etüt çalışması, bu problemin çözümünde önemli bir yere sahiptir. Park sorununun çözül-
mesi için gerekli etütlerin yapılarak yerel yönetimlerce bir park politikasının belirlenmesi zorunludur. Bunun 
yanında eğitim ve denetimin de bu politikanın içinde yer alması gereklidir. (Haldenbilen vd.,1999)7.

 AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, yapılması planlanan otoparklar için, konum seçimi, etüdünü zenginleştirecek yerinde 
ve doğru kararlar alınabilmesini sağlayacak verilerin toplanmasıdır. Toplanan veriler ışığında mevcut duruma 
ve yeni yapılaşma süresi boyunca inşa edilecek yapıları ve mevcut trafiğe eklenecek trafik ve parklanma yü-
künü de dikkate alarak kent merkezi odaklı parklanma sorununa çözümsel yaklaşım bulmak amacıyla yapılan 
parklanma sayımları ve istatiksel incelemeler den oluşmaktadır. Kent merkezindeki parklanma trafiği yapılan 
mekânsal analiz sonuçları ışığında çözüm odaklı otopark konumlarını ve kapasitelerini belirlemektir.

KAPSAM

Erzincan kent merkezinde trafik ve otopark bir sorun olarak kendini göstermektedir. Özellikle kentin en yo-
ğun trafiğine sahip, yoğun alışveriş mekanlarının bulunduğu dörtyol merkez alanında yaşanan park sorunu, 
sürücülerin gerilmesine, park ihlallerinin yaşanmasına sebep olurken, park yeri bulamayanların kolay park 
alanı sunan alışveriş merkezlerinin imkanlarına yönelmesine sebebiyet vermektedir. Bu bilgiler ışığında kent 
merkezinde bulunan ve araştırmanın kapsamını oluşturan 44 ayrı noktanın bir yıl boyunca hassas bir şekilde 
sayımı yapılarak parklanma miktarları süreleri belirlenmiştir. 

YÖNTEM

Araştırma kapsamında Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden İl yerleşim planı temin edilmiştir. Go-
ogle Earth programıyla harita görüntüleri alınmış, mevcutta hizmet veren otopark noktaları tespit edilmiştir. 
Bunun yanında 12 ay boyunca kent merkezinde yol üstü park alanı olarak kullanılan ve şehrin en yoğun nokta-
ları olan 44 ayrı yol üstü park yerinin tespiti yapılmıştır. Ayrıca İl merkezinde sabah saatlerinde parklanmanın 
başlaması ve yoğunlaşması incelenerek parklanma trafiğinin değişmeyen sabit müşterileri tespit edilmiş olup 

7 (Haldenbilen vd.,1999: 2-3).
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ücretlendirme ve tahsilat dengesi de gözlemlenmiştir. Bu çalışmada araştırma bağlamında, CBS sisteminin 

üzerine işlenecek olan veri toplama aşamaları şu şekilde bir sıra takip etmiştir: Excel de işlenmiş halde bulu-

nan ay, gün, saat şeklinde tutulan park eden araç sayılarının yıllık toplamları ve ortalamaları alınmıştır. Elde 

edilen verilerin 12 aylık toplamından oluşan veriler günün saatlerini üç dilime bölmek kaydıyla gruplandırma 

yapılmıştır. Saat 7, 8, 9, 10, 11:00 saatleri sabah grubu. Saat 12, 13, 14, 15:00 saatleri öğle grubu. 16:00’dan 

sonraki saatler ise akşam grubu olarak ayrılmıştır. 

Şekil 1. Google Earth üzerinde belirlenen 44 adet yol üstü park noktası.

BULGULAR

Erzincan kent merkezi düzenli şehirleşmenin görüldüğü iller arasında olmasına rağmen otopark yönünden 

incelendiğinde birçok yönetimsel ve mekânsal problemin olduğu gözlenmiş olup özellikle il merkezinde yo-

ğun parklanmanın olduğu bölgelerde park probleminin yaşandığı ve kentin yaşam konforunun olumsuz yönde 

etkilendiği görülmüştür. Bu bağlamda yapılan araştırma ve gözlemler ışığında yapılan tespitler incelenmiş ve 

değerlendirilmiştir. Yapılan sayımlar analiz edilirken yıllık sabah, öğle ve akşam toplam park eden araç sayı-

ları ve ortalama park eden araç sayıları belirlenmiştir. Sabah, öğlen ve akşam ortalamalarından oluşan veriler 

Kernel Density yöntemi kullanılarak yoğunluk haritaları oluşturulup Km2 ye düşen yoğunluk tematik olarak 

renklendirilen yoğunluk göstergeleri şeklinde harita üzerinde gösterilmiştir. 

Sabah saatleri (7,8,9,10,11) süresince yoğunluğun en fazla olduğu saat aralığını 7:00 ile 9:00 saatleri oluştur-

maktadır.
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Şekil 2. Sabah Saatleri Yoğunluk Haritası

Yapılan gözlemlerde öğle saatleri (12,13,14,15) süresince yoğunluğun en fazla olduğu saat aralığını ise 12:00 
ile 14:00 saatleri oluşturmaktadır.
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Şekil 3. Öğle Saatleri Yoğunluk Haritası

Akşam saatlerine (16’dan sonraki süre) gelindiğinde yoğunluğun en fazla olduğu saat aralığı 17:00 ile 19:00 
saatleri arası oluşturmaktadır.
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Şekil 4. Akşam Saatleri Yoğunluk Haritası

SONUÇ

Otomobil kullanımı hayatımızda hiç şüphesiz büyük bir yer tutmaktadır ve her geçen gün artış göstermektedir. 
Bu artış, yararlılık paydası sağlamakla birlikte hızlı sayı artışı sonucu küçümsenemeyecek bir problem teşkil 
etmektedir (Özen,2014). Çoğalan araç sayısına paralel otopark trafik problemleri, insan sayısı ve yaşanılan 
olumsuzlukların fazlalığı nedeniyle genellikle büyük kentlerin problemleriymiş gibi bir algı meydana getir-
mektedir. Oysaki gelişen teknolojik gelişmeler ve üretim hızına paralel taşıt sayısının küçük ölçekli kentlerde 
de arttığı görülmektedir. Kentin küçük olması, alt yapı iyileştirmelerinin ve finansal kaynaklarının azlığı, alan 
darlığı sebebiyle araç çoğalmasının küçük kentlerde daha fazla olduğu rahatlıkla gözlemlenebilmektedir. Ye-
tersizliklerin yanına, trafik ve otopark sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılmaması ve kontrollerin aksa-
tılması da eklenmesi durumunda, alt yapı sorunu bulunan küçük kentlerde de taşıtların yaratmış olduğu prob-
lemler, çok büyük düzeylere çıkacaktır.   Ülkemizde çok sayıda küçük ölçekli kent olması, Erzincan ilinin de 
bu kentlerden birisi olması bu bağlamda konuya eğilmeyi gerekli kılmıştır. Son derece planlı bir şehirleşmenin 
olduğu Erzincan’da otopark bir sorun olarak kendini göstermektedir. Özellikle şehrin en yoğun trafiğine sahip, 
alışveriş mekanlarının bulunduğu kent merkezinde yaşanan park sorunu sürücülerin gerilmesine, park ihlalle-
rinin yapılmasına sebebiyet verdiği gözlenmiştir. Erzincan şehir merkezine sabah saatlerinde yönelen otomo-
billi ulaşımlarla mevcut yol üstü park yerlerinin uzun süreli park eden iş yeri sahipleri tarafından işgal edildiği 
ve daha sonrasında ise iş takibi ve alışveriş için gelenlerin araçlarını kısa süreli olarak park edecekleri yer 
bulmadıkları belirlenmiştir ayrıca park görevlileri ile iş yeri sahiplerinin samimi ilişkileri uzun süreli park etme 
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ücretlerini iş yeri sahiplerinden tahsiline bir engel oluşturduğu gözlenmiştir. İl merkezinde mevcut otoparklar 
yetersiz olmakla birlikte var olan otoparkların da yol üstüne park eden araçlara yeterli denetim yapılmadığın-
dan verimli kullanılmadığı belirlenmiştir. İl merkezindeki otoparkların doluluk oranları incelendiğinde ise, 
düşük kapasiteli açık otoparkların kapalı otoparklara göre daha pratik ve ekonomik bulunduğundan daha fazla 
tercih edildiği gözlenmiştir. Yol kenarında otopark alanlarına uzun süre park yapmayı caydıracak düzeyde bir 
ücretlendirme sisteminin oluşturulması ve ücret tahsilatlarının ciddiyetle yapılması sağlanmalıdır. Erzincan 
Belediyesi tarafından merkezin yükünü hafifletmek adına açılan ara caddeler, alternatif yollar, ücretli otopark 
sistemi, yeni terminal binası yanında yapılan galericiler sitesi, çözüm üretme adına yapılan çalışmalar arasında 
bulunmaktadır. İl merkezindeki parklanma yoğunluğunu azaltabilmek için merkezde yapılan araç sayımları 
ve toplanan bilgiler ışığında otopark gereksinimin en fazla olduğu noktalar tespit edilerek mekânsal analiz 
çıktıları yardımıyla harita üzerinde 6 nokta belirlenmiştir. Belirlenen noktalara toplamda 1420 araçlık otopar-
kın yapılmasıyla parklanma yükünü azaltma yoluna gidilebileceği ön görülmüştür. Sonuç olarak yapılması 
önerilen yeni park alanları şehir merkezinde özellikle ana arterleri ve ona yakın olan dar sokak ve ara yolları 
parklanma trafiğinden arındırılacak olup büyük bir rahatlamaya yol açacaktır. Çalışmamızın çıkış noktasını bu 
düsturlar ışığında düşünürsek toparlanılan veriler çözüme ulaşma misyonu taşımaktadır. Bu çerçevede otopark 
uygunluk haritası oluşturulmuştur. Otopark uygunluk haritası şekil 5’de gösterilmektedir.

Şekil 5. Otopark Uygunluk Haritası
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Otopark uygunluk haritasında belirlenen noktalar şunlardır: Bilim Sanat Okulu mevcut bahçesinin içine kapalı 
ve 4 kat olacak şekilde 200 araçlık bir otopark yapılması. Kızılay İş hanının yeni yapılacak olan binasının 
alt bodrum katının 2000 m2 lik bir alanda yaklaşık 120 araçlık bir kapalı otopark oluşturması. Mevcut devlet 
hastanesinin yeni yapılan inşaatın da çevreye de hizmet verebilecek şekilde projelendirilecek olan kapalı ve 
açık toplamda 350 araçlık otopark planlaması. Buğday Meydanı içindeki açık sahanın bodrum -2. kata inilecek 
şekilde toplamda 150 araçlık 2 katlı bodrum otoparkı şeklinde düzenlenerek inşası. Yeni yapılan şehir stadına 
planlanacak kapalı ve açık otopark alanlarında 300 araçlık bir otopark alanı oluşturulması. Merkez çarşısında 
mevcut durumdan kaynaklı boş alanın olmaması ve acil otopark ihtiyacından dolayı kamulaştırma yoluna 
gidilerek yaklaşık 1500 m2 bir alanda planlanacak olan katlı otopark oluşturarak 300 araçlık bir otopark plan-
lanması şeklindedir.
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GÖZLÜK ÇERÇEVESİNİN PARÇALARINI BİR ARAYA GETİREN APARATIN TASARLAMASI 
VE İMALATI

Omar QASEM ALI ALMAMURE, 

Makine Mühendisliği, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Gözlük çerçevesi hassas ve ince olduğundan yamulabilir, yanlış birleştirilebilir bu hataları minimuma 
indirerek üretim yapmak amaçlanmıştır. Bu tür bir üretimin asıl sorunu, mümkün olduğunca az kaynak kulla-
narak kaliteli ürünlere sahip olmanın önemidir. Çerçeve bir burun köprüsünü içeren bir çerçeve içeren gözlük-
ler için bir çerçeve destek elemanı sağlanmıştır. Çerçeve destek elemanı, çerçeve destek elemanını gözlükün 
burun köprüsüne bağlamak için birinci ucunda bir bağlantı kısmı ve bunun ikinci ucunda bir burun tutma kısmı 
içerir. Çerçeve destek elemanı, bir kullanıcının gözlüklerini desteklemek için burun kavrama bölümünü burun 
köprüsünün altına ve arkasına yerleştirecek şekilde yapılandırılmıştır. En az bir lensi desteklemek için bir çer-
çeve, bir kullanıcı üzerinde çerçeveyi desteklemek için bir burun köprüsü ve burada tarif edilen çerçeve destek 
elemanını içeren gözlükler de sağlanmıştır. İş parçasını istenen yere (kesme aletine göre) sağlam bir şekilde 
sabitlemek, bir parçanın uyumlu bölgelerinin sertliğini artırmak, bir parçayı kesici alete göre doğru şekilde 
konumlandırmak ve yönlendirmek için kullanılması amaçlanmıştır. Üretimde makineleştirilerek seri üretimde 
daha fazla ürün imal etmek amaçlanmıştır. Yerli sanayi aparatı tasarımı ve üretimi bu amaca dahildir. Üretimde 
makineleştirmeyi artırarak seri üretimden daha fazla kazanmak ve işçi sayısını azalmasıyla maliyetini en aza 
düşürmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Apparat, Kaynak Apparatı, Hassas Endüstriyel, Gözlük Çerçevesi

GİRİŞ

Endüstriyel üretim seviyesi ve pazar taleplerinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte kaynak, endüstriyel 
gelişmede vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Tüm dünyada kaynak alanı, otomasyon, kaynak kalitesi, üretim 
verimliliği ve üretim esnekliği zorluğuyla karşı karşıyadır. Bir kaynak işlemi sırasında, kaynak yapılacak diki-
şe bir yandan bir kaynak makinesinin bir elinde veya bir kaynak makinesinin her iki elinde uygulanır. Kaynak 
işlemi ilerledikçe, kaynak aparatının yılan gibi bir hareketi ya da dikişin sapması ortaya çıkabilir, bu nedenle 
el sıkışmasından kaynaklanabilir, böylece kaynağı muhtemelen olumsuz etkileyebilir.  Bazı el kaynak apa-
ratları, kaynak makinesinin elini sabit tutmak için kullanılır ve böylece kaynak işlemini kolaylaştırır. Ancak, 
eksiklikleri var. Örneğin, US 4161643 A, bir yardımcı tutamağın, kaynak makinesinin elinin topuğunu işe 
karşı yerleştirmesine izin veren bir temas yalıtkanlığı sağlamak için bir çevresel kelepçe vasıtasıyla bir kaynak 
aparatının ana tutamağına tutturulmuş bir radyasyon ve temas kalkanına sahip olduğunu açıklar. kaynak yapıl-
mış. Bununla birlikte, tamamen sabit bir el veya düzgün bir hareket neredeyse imkansız olduğundan, kaynak 
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aparatının serbest el hareketi ile tutulduğu kaynak için gerekli olan homojen ve yüksek bir kaliteyi elde etmek 
oldukça zordur.

AMAÇ

Bu çalışmanın önemi, Bilimsel amaç olarak gözlük çerçevesi hassas ve ince olduğundan yamulabilir, yan-
lış birleştirilebilir bu hataları minimuma indirerek üretim yapmak amaçlanmıştır. Mekanik amaç olarak iş 
parçasını istenen yere (kesme aletine göre) sağlam bir şekilde sabitlemek, bir parçanın uyumlu bölgelerinin 
sertliğini artırmak, bir parçayı kesici alete göre doğru şekilde konumlandırmak ve yönlendirmek için kullanıl-
ması amaçlanmıştır. Pratik amaç olarak üretimde makineleştirilerek seri üretimde daha fazla ürün imal etmek 
amaçlanmıştır. Yerli sanayi aparatı tasarımı ve üretimi bu amaca dahildir. Maliyet Amacı olarak Üretimde 
makineleştirmeyi artırarak seri üretimden daha fazla kazanmak ve işçi sayısını azalmasıyla maliyetini en aza 
düşürmek amaçlanmıştır.

KAPSAM

ince hareket gerektiren işçiliklerde ustalık istediği için hem vakit kaybı hem güç kaybı, maliyet kaybı gerek-
tirdiği için yapacağımız aparat hatayı minimuma indirir, süreyi kısaltır, maliyeti azaltır bu nedenlerden dolayı 
daha efektif bir üretim söz konusu olur. Ayrıca yapacağımız aparat farklı amaçlar içinde kullanılabilir. Kuyum-
culuk sanayi, gözlük çerçevesi, saatler, cep telefonları, elektronik parçalar ve diğer hassas endüstriyel ekip-
manlar gibi birçok küçük parçaya kaynak yapabiliyor. Hassasiyet ve incelik gerektiren fonksiyonel hareketleri 
yapabilen ve endüstri 4.0 şartlarına uygun bir aparat geliştirmek.

YÖNTEM

Türkiye’de tıbbi gözlük ve güneş gözlüğü üretiminde önde gelen fabrikalardan biri ile işbirliği içinde olacak 
ve şirketin gözlükleri için benimsediği kaynak operasyonları tespit edilmiştir. Ayrıca bu işlemlerin tüm aşama-
larını kontrol edecektir. Sabitleme mekanizmleri, gözlüklere uygulanan kaynak işlemlerini tamamlamak için 
kullanılan mekanizmalar baştan sona kadar incelenmiştir. Coca Cola ve onunku diğer şirketlerde kullanılan ve 
kaynak yapan kaynak robotlar ile ilgili bir tarama yapılacak olup ve en yeni bilimsel bilgileri içeren bir anketi 
de tamamlaniştir. Üniversitenin kütüphanesini kullanarak ve danışmanın yardımıyla gerekli olan aparatı tasar-
lanmiştir. Sonuç olarak fakültedeki CNC makineleri ve diğer imalat makineleri kullanılarak aparat üretilmiştir.

Kaynak fikstürleri daha çok otomotiv ana sanayisinde yer bulmaktadır. Örnek vermek gerekirse; otomobilin iç 
iskeleti çok karmaşık ve bir çok geometrik sac metal aksamdan meydana gelmektedir. Bu parçaları birbirine 
montajlamak oldukça zor ve zahmetlidir. Kaynak fikstürleri işte bu konuda üretimde büyük kolaylık ve pra-
tiklik sağlamaktadır.

Bulgular

Aşağıda Welder Arm kullanımına kıyasla konvansiyonel teknikler arasındaki kıyaslamaları göstermektedir. 
Zamandan, elektrik gücünden, kaynak kalitesinin etkileyici sonucundan ve insanların kaynak tekniklerinde us-



95

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

talaşabilmesinden ötürü tasarruf sağlayabildiğini bulduğumuz yerlerde. Kalıp, eski kalıp yerine kaynakla test 
edildi. Böylece, bu kaynağın kalitesine ve kalibrasyon için gereken zamanın azalmasına ve dolayısıyla düşük 
kaynak maliyetine yansır. Kalıp kaynak için test edildi. Dolayısıyla, bu kaynağın kalitesine ve kalibrasyon için 
gereken zamanın azalmasına ve dolayısıyla şekil 2’de görülebilen düşük kaynak maliyetine yansır.

Şekil 1. Zaman karşılaştırma tablosu

Şekil 2. kalite karşılaştırma tablosu
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(A) (B)

Şekil 2. Aparat kaynağı son yinelemesi

SONUÇ

Kaynak eğitimi aparatı (Kaynakçı Kolu), kaynak eğitimi metodunda yeni bir yardımcıdır. Yapılan analizlere 
dayanarak, bu yardımlar, eğitim kurumunda, özellikle kaynak alanında, insanlar için öğretme ve öğrenme sü-
recini hızlandırabilir. Ayrıca, farklı alanlarda eğitim almış, aynı zamanda endüstri uygulamaları için de uygun 
olanlar için uygun olduğunu düşünüyoruz. Ek olarak, aynı zamanda maliyet, zaman, eğitim materyalleri ve 
elektrik kullanımı açısından tasarruflara da yardımcı olur. Bu makale Welder Arm’ın performans analizine 
odaklanmıştır.
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ALTI SERBESTLİK DERECELİ ROBOT KOLU TASARIM, MODELLEME, VE İMALATI

Usame AZİZİ 

Makine Mühendisliği, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Bu çalışmada altı eksenli bir kaynak kol robotu tasarlamıştır. Robot ince imalattaki kaynak işlemlerinde 
kullanmak amacıyle, otomobil endüstridaki kullanılan kaynak kol robotuna benzer bir robot tasarlanmış. Altı 
serbestlik derecesinden oluşan bir robot olduğu için altı farklı eksende dönebilmiş. Ayrıca bu robot yedi parça-
dan oluşur, birbirine altı bağlantıyla bağlanmıştır. İki tane bağlantılarından step motor tarafından kontrol ede-
rek dikey dairesel hareketi sağlar, diğer bağlantıları ise servo motorlar tarafından kontrol ederek yatay dairesel 
hareketi sağlamış. Bu bağlantıların her biri bir motora bağlanmış. Bilgisayar, robotu bu motorlar üzerinden 
kontrol etmiş. Kontrol ünitesi Arduino devresi kullanılmış ve tüm motorları, kabloları, devresi vs. ona göre 
alınmış. Hafiflik ve dayanıklılık elde etmek için robotun parçalarını etkileyen gerilme kuvvetlerinin analizini 
yapıp alüminyum ve kestemitten robotun parçaları üretilmiştir. Arduino devresi ile montaj ve programlama ya-
pılmıştır . Türkiye’de bir gözlük fabrikakasıyla işbirliği içinde kaynak testleri yapılmış. Şirketin en çok ürettiği 
model üzerinde bir çalışma yürütülmüştür. Robotu üretim hattına eklenmiş. Tüm olumlu ve olumsuz notları 
Hız, verimlilik, performans, doğruluk, üretim kalitesi vs. tespit edilmiş. Bir gözlük çerçevesini kaynak işlemini 
simüle edilmiştir. Bu çalışmada, mevcut teknolojilere göre yenilikçi ve uygulanabilir yöntemler sunmaktadır. 
Robot kolu hassas üretimde kullanma sağlanması planlanmaktadır. Projenin temel çıktısı, yeni bir robot kolu 
tasarlanması ve ince üretim alanında çalışması şeklinde olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Robot Kolu, Altı Serbestlik Derecesinden, Hassas Endüstriyel

GİRİŞ

Robotlar zaten birkaç alanda kullanılımaktadır. Özellikle makine imalatında (makine makinaları, plastik mal-
zemeler, döküm, ısıl işlem vb.), Kaynak mekanizmalarında ve bazı montaj işlemlerinde (stok, yay vb.), Boya-
ma, kesme, deri, kauçuk, asbest gibi proseslerde, gıda maddeleri, cam endüstrisi, tekstil endüstrisi, bunlar gibi 
uygulamalarda ahşap robotlar da görülebilir (Ersöz, 2007). Robotik çağdaş, daha gelişmiş bir konudur. Aynı 
zamanda elektromekanik mühendisliği ve kontrol disiplinleri gibi ana dallar için profesyonel bir temel kurstur. 
Bununla birlikte, robotların pahalı, hacimli ve çalıştırılması zor olduğundan, robotların birçok robot kullanarak 
öğrenmesi imkansızdır (Yu, 2011). Robotik kolun mekanik yapısı altı serbestlik derecesine sahiptir. üç boyutlu 
bir açık halka zincir yapısına aittir ve bir taban, yükseltilmiş bir kol, yukarıdan aşağıya dönen bir koldan oluşur. 
Bu parçalar sırasıyla altı döner mafsalla birbirine bağlanır (omuz rotasyonu). Omuzlar yukarı ve aşağı doğru 
eğilir, dirsekler yukarı doğru eğilir, bilekler yukarı doğru eğilir, bilekler arınır ve bilekler döndürülür. Bu altı 
parçayı kontrol ederek, robot kolunun çalışma alanındaki çalışma alanının aşırı pozisyonunu gerçekleştirmek 
mümkündür (Shengming, 2011: 136-138). Bu çalışmada, yerli sanayi robotu tasarımı ve üretimi, ve robotları 
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gözlüklerde olduğu gibi küçük, mikro ölçüdeki parçaların kaynak edilmesinde kullanımı ve küçük ve mikro 
ölçüdeki parlatma ve parça toplama işlemlerinde kullanmayı anlamaktadır.

AMAÇ

Bu çalışmanın önemi, endüstriyel robotun tüm sanayi alanlarına girdiği dünyanın en gelişmiş teknolojik alan-
larından birine bakmaktır. Robot kolu, otomotiv endüstrisi ve enjeksiyon makinelerinin laboratuarlarını ve 
birçok farklı endüstriyi işgal etti. Bu teknolojiyi, bu mektubun konusu olan gözlük cam çerçevesine uyguladık 
ve bu nedenle saatler, cep telefonları, elektronik parçalar ve diğer hassas endüstriyel ekipmanlar gibi birçok 
küçük parçayı kaynaklayabildik.

KAPSAM

Dünyanın en gelişmiş teknolojik alanlarından birini ele almasıdır. Endüstriyel robotun tüm endüstri alanlarına 
girmiş durumdadır. Kol robotu, otomobillerin, enjeksiyon makinelerinin ve birçok farklı endüstrinin fabrika-
larına girmiş durumdadır. Bu çalışmada, bilimsel ve pratik bir çalışma için uygulamaktayız. İnce kaynakların 
yapımında kullanılan robotların ele alındığı bu teknoloji tezin konusudur bu robotlar ve gözlük çerçevesi, 
saatler, cep telefonları, elektronik parçalar ve diğer hassas endüstriyel ekipmanlar gibi birçok küçük parçaya 
kaynak yapabilir.

YÖNTEM

Robotik kol araştırma, geliştirme ve öğretimde yaygın olarak kullanılmıştır. Temelde tüm eklemleri münzevi 
olan bir seri manipülatördür. Kol geometrik yapılandırması, insan kol eklemlerine uygun olarak bel, omuz, dir-
sek ve bilekten oluşur (Şekil 1). El bileği dışındaki bu eklemlerin her birinin tek bir DOF’si vardır. El bileği iki 
düzlemde hareket edebilir (yuvarlanma ve eğme), böylece son efektörün nesne manipülasyonu açısından daha 
esnek olmasını sağlar. Dikey mafsallı bir şekilde inşa edilen robot, her bir eklemin mekanik davranışının bir 
bakışta görsel olarak izlenmesini sağlar. Kol, tam bir servo motor (optik bir kodlayıcıya sahip DME 38B50G 
ile elde edilen DME 38B50G) elde edilen her DOF ile tam olarak harekete geçirilir. Son efektör, lastik pedlere 
sahip iki durumlu bir tutucudur. kontrol algoritmasında yanlış gider.



100

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Şekil 1. Eklem konfigürasyonları

Bulgular

Altı serbestlik derecesi, üretim için ana kaynak olarak plastik kullanılarak yapılan küçük ürünlere uygulanan 
aşağıdaki rakamlara dayanmaktadır. Şekil 2,3 ve 4, performans hesaplaması için matlab simulink kullanılarak 
geliştirilen bu simülasyona dayanarak üretimimizde son formda kullanılan robotun genel yapısını göstermek-
tedir. Şekil 2, 3 ve 4’ün mekanizması, son robotu oluşturmak için inşa edilmiştir.

Şekil 2. simülasyonda kullanılan altı 
serbestlik derecesi

Şekil 3. simülasyonda kullanılan altı 
serbestlik derecesi
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Şekil 4. simülasyonda kullanılan altı serbestlik derecesi
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Şekil 5. Altı serbestlik dereceli robot genel performans 

 
Şekil 5, altı serbestlik dereceli robot kolunun genel performansını göstermektedir. Şekilden görebileceğimiz 
gibi, olabildiğince az motorlu motorlarla daha az miktarda güç kullanabildiğimiz kadar hareket sağlayabildik. 
bu çalışma mümkün olduğunca az enerji kullanarak mükemmel performans gösterdi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6. altı serbestlik dereceli robotun son yinelemesi 
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gibi, olabildiğince az motorlu motorlarla daha az miktarda güç kullanabildiğimiz kadar hareket sağlayabildik. 
bu çalışma mümkün olduğunca az enerji kullanarak mükemmel performans gösterdi.
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Şekil 6. altı serbestlik dereceli robotun son yinelemesi

SONUÇ

Bu yazıda, küçük ürünlerin üretimi için altı serbestlik dereceli kolun yörünge planlaması ve uygulaması. Bu 
çalışma, düşük maliyet tüketimi ve daha yüksek kalite sonuçları için küçük ürünlere uygulanması açısından 
etkili sonuçlar göstermiştir. Küçük ürün imalatında plastik, dünyamızı olumsuz etkileyen üretimde en çok 
kullanılan malzemedir (plastiklerin ayrışması yaklaşık 10-1000 yıl sürer). Altı serbestlik dereceli robotik kol 
için yeni tasarım, daha az kaynak içeren ve korkutucu derecede iyi bir zamanda daha düşük maliyetle, daha az 
kaynakla göz kapakları için plastik çerçeveler üretebildi.
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INVESTİGATİON OF THE CYTOTOXİC EFFECT OF Juniperus drupacea ON GLİOBLASTOMA 
CELL LİNE

Dilek GÖKTÜRK, Meryem Damla ÖZDEMİR

Türkiye

Abstract: Glioblastoma multiforme (GBM) is one of the most prevalent types of primary brain tumors with 
poor prognosis. Juniperus drupacea is a medicinal plant that belongs to the Cupressaceae family. In this study 
investigation of the cytotoxic effect of Juniperus drupacea on glioblastoma cell line was aimed. For this pur-
pose Juniperus drupacea cone seeds were extracted in water and filter sterilized. The glioblastoma (GBM, 
U87 MG (ATCC® HTB-14™)) cell line was exposed to Juniperus drupacea extract, in the concentrations 
equivalent to 1/100, 1/80, 1/60, 1/50, 1/40, 1/20and 1/10(v/v) for 1 and 3 days. Afterward, the viability of cells 
was evaluated by MTT cell viability assay. The viability assay showed that the increasing concentration of 
Juniperus drupacea extract given to cells caused the decreasing of cell viabilities. According to MTT results 
of 1 and 3 days incubated cells; 1/100, the lowest concentration of the Juniperus drupacea extract diminished 
the viability of cells about 15% and %18 respectively, while 1/10, the highest concentration of the Juniperus 
drupacea extract diminished the viability of cells about 65% and %74 respectively. The results revealed that 
Juniperus drupacea extract has a significant cytotoxic effect on U87MG cells. Thus it was considered that Ju-
niperus drupacea will be a potential drug for the treatment of brain cancer.

Key Words: Juniperus Drupacea, Glioblastoma Multiforme, Cytotoxicity

INTRODUCTION

Glioblastoma multiforme (GBM) is one of the most prevalent types of primary brain tumors with poor prog-
nosis ( Logun et al., 2016; Van Meir et al., 2010). GBM is a very aggressive tumor due to being vascular and 
highly invasive. (Caspani, Crossley, Redondo-Garcia, & Martinez, 2014). The mean life expectancy of GBM 
patients cannot be longer than 15 months after diagnosis despite the different treatment methods such as sur-
gical resection, radio, and chemotherapy (Hanif, Muzaffar, Perveen, Malhi, & Simjee, 2017; Kuo, Tsai, Yang, 
& Lin, 2017; Schijns et al., 2015; Sweeney et al., 2014; Zarkoob, Taube, Singh, Mani, & Kohandel, 2013). In 
most cases the tumor gain resistance against the radio- and chemotherapies. there are many molecular altera-
tions caused this situation (Elkamhawy et al., 2015). Thus, to be able to extend the life expectancy of patients 
and fighting with this lethal tumor, it is very important to develop novel therapies and study on the new app-
roaches.

For centuries, human beings have sought the remedy of diseases in nature and many plants have been used 
for this purpose (Prinsloo, Nogemane, & Street, 2018). Plants used in traditional medicine in recent years 
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have attracted the attention of researchers. One of these plants is Juniperus drupacea which belongs to the 
Cupressaceae family. Juniperus drupacea owing to its natural composition (α -pinene, Limonene, β-pinene, 
β-phellendrene, α-copaene, β-caryophylene, α-humulene, δ-cadinene, γ- cadinene) has been used in traditional 
medicine for various purposes and recently it was thought that Juniperus drupacea has the potential as drug 
(Sezik, Kocakulak, Özek, & Başer, 2009; Tavares & Seca, 2018). Many studies reported that most Juniperus 
species have a potential of treatment on many diseases including cancer (Abu-Darwish & Efferth, 2018; Ved, 
Gupta, & Rawat, 2017).  In this study investigation of the cytotoxic effect of Juniperus drupacea on brain tumor 
was aimed.

Material and Method

Cells and Culture Conditions

The study was performed with Glioblastoma (GBM, U87 MG (ATCC® HTB-14™)) cell line. The cells were 
seeded into 24 well plates (40000 cells for each well) and cultured with Dulbecco’s Modified Eagle’s medium 
(DMEM, Lonza, Belgium) supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS, South America).

Preparation of the Juniperus drupacea Extract and Dose Optimization

Juniperus drupacea was collected from Meydan (Karaküre)-Adana (1300-1400m) and extracted from seed 
cones. The seed cone of Juniperus drupacea was chopped into small pieces. The 5 gr of seed cone pieces were 
added to 100 ml of double-distilled, boiling water and waited for 10 minutes. The mixture was sterilized using 
a 22 μM pore size filter. In literature, there was no information about the extract in water of the Juniperus dru-
pacea seed cone, so the weight of the seed cone was chosen randomly. Juniperus drupacea extract was given 
to cells, except the control group, in the concentrations equivalent to 1/100, 1/80, 1/60, 1/50, 1/40, 1/20and 
1/10(v/v) and incubated for 1 and 3 days. Afterward, the viabilities of cells were measured by MTT cell via-
bility assay.

MTT assay 

The culture medium was aspirated and 1000 μL MTT solution (0,25 mg/mL) was added into each well. Plates 
were incubated for 2 hours at 37 °C until the purple formazan crystals were formed. Afterward, the medi-
um was aspirated and 1000 μL isopropanol (Merck, Germany) was given to each well to dissolve formazan 
crystals. Plates were agitated for nearly 30 minutes. Dissolved formazan crystals of each well were read at 570 
nm in the spectrophotometer (Shimadzu UV-VIS, UVmini-1240, Japan). Assays were performed in triplicate. 
Cell viabilities were calculated with respect to control groups.

Results 

The cytotoxicity test showed that the increasing concentration of Juniperus drupacea extract given to cells 
caused the decreasing of cell viabilities. The MTT test results are figured out in figure 1. 
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Figure 1: The MTT cell viability assay results of 1 and 3 days cultured U87MG cells with different con-
centrations of Juniperus drupacea extract

According to MTT results of 1 and 3 days incubated cells; 1/100, the lowest concentration of the Juniperus 
drupacea extract diminished the viability of cells about 15% and %18 respectively, while 1/10, the highest con-
centration of the Juniperus drupacea extract diminished the viability of cells about 65% and %74 respectively. 

Discussion and Conclusion

The results revealed that Juniperus drupacea extract has a significant cytotoxic effect on U87MG cells. Indeed 
in literature there are several studies which reported that different Juniperus species have antitumor activity on 
different cancer types (Abu-Darwish & Efferth, 2018; Ali et al., 1996; Moujir, Seca, Silva, & Barreto, 2008; 
Muto et al., 2008; Prinsloo et al., 2018; Shokrzadeh, Azadbakht, Ahangar, Naderi, & Saeedi Saravi, 2010; 
Tavares & Seca, 2018; Van Slambrouck et al., 2007; Wang, Li, & Jia, 2002). Thus it was considered that Juni-
perus drupacea will be a potential drug for the treatment of brain cancer. This study may be the initial step for 
developing new cancer therapies both the brain and the other cancer types. Later on this study, it is targeted to 
investigate the effect of Juniperus drupacea on healthy cells and other cancer types with different chemothe-
rapy drugs.
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PEYNİRLERİN OLGUNLAŞMA SÜRECİNDE GERÇEKLEŞEN BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER

Pelin SALUM1, Zafer ERBAY1

1 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 
Adana / Türkiye

Öz: İstihdam ve ihracat kapasitesi ile stratejik önem açısından ülkemizdeki en önemli sektörlerden birisi gıda 
sektörüdür. %10’un üzerindeki payıyla bu sektördeki en büyük ürün gruplarından birisini ise süt ve süt ürünleri 
oluşturmaktadır. Süt ve süt ürünleri denildiğinde, doğrudan tüketiciye yönelik olarak üretilen içme sütleri, yo-
ğurt/ayran, tereyağı ve peynir öne çıkmaktadır. Peynir süt ürünleri içerisinde, ürün çeşitliliği, lezzet özellikleri 
ve yüksek katma değer yaratma potansiyeli ile özel bir üründür. Dünyada ve ülkemizde süt üretimi düzenli 
olarak artarken, süt ürünleri içerisinde en dikkat çekici üretim artışına sahip olan ürünler başta peynir olmak 
üzere yüksek katma değer sağlayan ürünlerdir. Taşıdığı bu ekonomik değerin kara dönüşebilmesi için ülke-
mizdeki peynir çeşitliliğinin, kalitesinin ve lezzet özelliklerinin sürekli olarak iyileştirilmesi gerekmektedir. 
Bunun için, endüstriyel veya butik üretim fark etmeksizin, üretim aşamalarının bilinçli şekilde planlanması ve 
uygulanması zorunludur. Peynirde kalite ve lezzetin oluştuğu temel üretim aşaması olgunlaşmadır. Peynirde 
olgunlaşma, çok çeşitli ve dinamik mikrobiyolojik süreçler ve biyokimyasal reaksiyonları sonucu peynir çeşi-
dine özgü lezzet ve doku özelliklerinin geliştiği, oldukça karmaşık bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu süre-
cin uygun bir biçimde yönetimi yüksek kaliteye sahip ve/veya farklı peynir çeşitlerinin üretimi mümkün kılar. 
Olgunlaşma sürecinde, peynirde bulunan temel bileşenler çeşitli biyokimyasal süreçlerde farklılaşmaktadır 
ve aynı hammaddeden bambaşka özelliklerde peynirler elde edilebilmektedir. Bu çalışmada, süt sektöründeki 
güncel duruma ve bu kapsamda sektörde peynir üretiminin yerine değinilecek, peynir olgunlaşma sürecindeki 
temel biyokimyasal süreçler paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Süt Teknolojisi, Peynir, Olgunlaşma

SÜT SEKTÖRÜNÜN GÜNCEL DURUMU 

Süt ve süt ürünlerinin insanlık tarafından tüketilmeye başlanması yaklaşık 10 bin yıl öncesine, tarımın geliş-
mesi ve hayvanların evcilleştirilmeye başlamasına kadar uzanmaktadır. Ancak, endüstriyel üretimin tarihi 170 
yıldır. Günümüzde ise süt ve süt ürünleri, gıda tedarik zincirinin en büyük ve önemli parçasını oluşturur (Fox 
et al., 2011). Bu sektördeki ürün yelpazesinde, içme sütleri, tereyağı, yoğurt, ayran ve peynir başta olmak üzere 
dondurma, koyulaştırılmış sütler ile toz ürünler gibi çok çeşitli süt ürünleri bulunmaktadır (Britz ve Robinson, 
2008). Sektördeki büyüme sürmektedir ve 2000-2017 yılları arasında dünyadaki süt üretimi %42.9 oranında 
artmıştır (Şekil 1). Bu büyüme dünya nüfusunun artış hızının çok üzerindedir. 2010-2017 arası değerlendiril-
diğinde, 2010’da kişi başına yıllık süt tüketimi 106 kg iken, 2017’de 113 kg’a yükselmiştir. 2010 yılında yıllık 
722 milyon ton olan süt üretimi, 2017’de yılda 828 milyon tona ulaşmış ve artış oranı 7 yılda %14.7 olmuştur. 
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Bu artış, üretilen süt ürünlerine de farklı oranlarda yansımıştır. Büyüyen sektörde dayanımı ve katma değeri 
yüksek olan ürünlere yönelim dikkat çekicidir. 2010-2017 arası dönemde, yukarıda da belirtildiği gibi, süt üre-
timindeki artış %14.7 iken, yağsız süt tozundaki artış %32, yağlı süt tozundaki artış %17, peynir üretimindeki 
artış ise %16 olmuştur8. Yani süt sektörü büyürken, sektörde dayanımı ve katma değeri yüksek ürünlerin önemi 
daha da artmaktadır (IDF, 2018). 

Şekil 1. Dünyadaki süt üretiminin yıllara göre değişimi

Ülkemiz değerlendirildiğinde, süt üretiminin artışı 2000-2018 yılları arasında %126.0, 2010-2018 yılları ara-
sında ise %63.3’tür (Şekil 2) (USK, 2019). Dünya ortalamasının üzerinde olmasına karşın, artış dalgalıdır, 
belirli dönemlerde durağanlık ya da düşüşler görülmektedir ve bu değişim ülkemizdeki ekonomik süreçlerden, 
özellikle döviz dalgalanmalarından doğrudan etkilenmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi yem fi-
yatları ve ülkemizin bu konudaki dışa bağımlılığıdır. Bunun sonucunda sektör, döviz kurundaki dalgalanma-
lara fazlasıyla açık olmasıdır.

8 https://www.fao.org/faostat



112

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Şekil 2. Türkiye’deki süt üretiminin yıllara göre değişimi

PEYNİR

Peynir, süt ürünleri içerisinde hem üretim/tüketim hacmi, hem talepteki artış, hem sağladığı yüksek katma 
değer, hem de ürün çeşitliliği ile en dikkat çekici süt ürünü grubunu oluşturmaktadır. Günümüzde dünyada üre-
tilen sütün yaklaşık %40’ı peynir üretiminde değerlendirilmektedir ve sadece bu veri bile peynirin endüstriyel 
açıdan önemini göstermektedir (Fox, 2011).

Süt ürünleri içerisinde peynir, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan ve çeşitliliği en fazla olan üründür. Dünya-
daki peynir çeşitlerinin toplam sayısına dair farklı görüşler vardır. Sandine ve Elliker (1970) dünyada 1000’den 
fazla çeşidin olduğunu belirtmiş; Walter ve Hargrove (1972) ise 400’den fazla peynir çeşidini tanımlayıp, bu 
çeşitleri listelemiştir. Burkhalter (1981) ise 510 çeşidi içeren bir liste yayınlamış, ancak listede tekerrürler 
bulunduğu sonradan farkedilmiştir (Fox ve McSweeney, 2017). Günümüzde AB tarafından tanınmış ve koru-
ma altına alınmış (Protected Designation of Origin veya Protected Geographical Indication) sadece 6 Avrupa 
ülkesinde (Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, İngiltere, Portekiz) 176 peynir bulunmaktadır9 ve Uluslararası 
Sütçülük Federasyonu (IDF) tarafından dünyada tanımlanmış 500’ün üzerinde peynir vardır. Bu verilerden 
hareketle dünyada 1000’in üzerinde peynir olduğu düşünülmektedir (Fox, 2011).

Temelde aynı hammaddeden, geniş yelpazedeürün elde edilebilmesini sağlayan, üretim tekniğindeki farklılık-
ların son üründe önemli etki yaratabilmesidir. Bu kapsamda, hammadde olarak kullanılan sütün türü ve bileşi-
mi, peynir mayasının ve starter/yardımcı kültürlerin çeşidi gibi pıhtılaşma öncesi özellikler de önem taşımakla 
beraber, esasen pıhtılaşma sonrası süreçler çıkmaktadır. Bunlar içerisinde, pıhtının karıştırılması, pişirilmesi, 

9  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_cheeses_with_protected_geographical_status
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yıkanması, soğutulması ve bu işlemlerin süre/sıcaklık normları ile peynirin tuzlanma şekli gibi işlemler bulun-
makla beraber, tüm bu işlemlerden önemlisi olgunlaşma sürecidir.

PEYNİRDE OLGUNLAŞMA SÜRECİ

Peynirde kalite ve lezzetin oluştuğu temel üretim aşaması olgunlaşmadır. Peynirde olgunlaşma, çok çeşitli ve 
dinamik mikrobiyolojik süreçler ve biyokimyasal reaksiyonları sonucu peynir çeşidine özgü lezzet ve doku 
özelliklerinin geliştiği, oldukça karmaşık bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu sürecin uygun bir biçimde 
yönetimi yüksek kaliteye sahip ve/veya farklı peynir çeşitlerinin üretimi mümkün kılar. Olgunlaşma sürecin-
de, peynirde bulunan temel bileşenler çeşitli biyokimyasal süreçlerde farklılaşmaktadır ve aynı hammaddeden 
bambaşka özelliklerde peynirler elde edilebilmektedir (Fox ve McSweeney, 1996; McSweeney, 2004).

Asit ile veya asit/ısı uygulaması ile pıhtılaştırılan peynirler olgunlaştırılamaz. Zaten bundan dolayı bu tip 
peynirlerin çeşitleri oldukça azdır, taze tüketilme zorunluluğu bulunmaktadır ve dünyadaki tüketimleri görece 
azdır. Cottage, Quark, Labne, Ricotta, Çökelek, Lor ve krema peynirleri bu tip peynirler içerisinde sayılabi-
lirler. Buna karşın, peynir mayası (enzim) ile pıhtılaştırılan peynirler 2 haftadan 3 yıla kadar (hatta daha uzun 
süre) olgunlaştırılabilir.

Peynirlerdeki olgunlaşma sürecinde gerçekleşen biyokimyasal değişimler temel ve ikincil süreçler/olaylar ol-
mak üzere 2 ana grupta toplanabilirler (McSweeney ve Sousa, 2000; McSweeney, 2011, 2017). Bunlar içeri-
sinde “ikincil süreçler/olaylar” serbest yağ asidi ve serbest amino asit metabolizmaları iken, “temel süreçler/
olaylar” kendi içerisinde 3 grupta değerlendirilir: i. Kalıntı laktoz, laktat ve sitrat metabolizması, ii. Yağların 
hidrolizi (lipoliz), iii. Proteinlerin hidrolizi (proteoliz).

OLGUNLAŞMADA TEMEL SÜREÇLER/OLAYLAR

Kalıntı Laktoz, Laktat ve Sitrat Metabolizması

Peynir olgunlaşmasında önem taşıyan yollardan birisi laktoz ve parçalanma ürünlerine dayanan yoldur. Bu 
kapsamda laktoz, laktat ve sitrat metabolizmaları tanımlanmaktadır. Peynirlerdeki laktoz metabolizmasından 
sorumlu olan, belirli laktik asit bakterilerinden (LAB) oluşan starter kültürlerdir. Peynir üretimi sürecinde 
gerçekleşen asitleşmenin hızı ve kapsamı, üretim sırasında demineralizasyon hızını kontrol ederek pıhtının 
başlangıç dokusunu etkiler. Aynı zamanda, kazeinlerin çözünürlüğü pH’ya bağlı olduğundan, peynir pH’sı 
peynir dokusunu doğrudan etkiler. pH’sı yüksek olan peynirler, asidik peynirlerden daha yumuşak olur. Sütte 
bulunan laktozun büyük çoğunluğu, üretim sırasında peynir altı suyu ile birlikte pıhtıdan uzaklaşır. Buna kar-
şın, düşük miktarlarda olsa da, pıhtıda kalıntı laktoz bulunur. İstenmeyen mikroorganizmaların gelişimi önlen-
mesi ve mikrobiyal süreçler yönlendirilebilebilmesindebu kalıntı laktozun fermantasyonu önemlidir.Laktoz, 
olgunlaşmanın başlangıcında L-laktata dönüşür. Reaksiyon hızı pıhtının sıcaklığına ve sulu fazdaki tuz oranına 
bağlıdır. Cheddar’daki gibi pıhtının kuru tuzlandığı peynirlerde sulu fazdaki tuz oranı hızla artar ve starter kül-
türlerin faaliyeti durur. Bu durumda, fermente olmamış laktoz, starter olmayan laktik asit bakterileri (NSLAB) 
tarafından D-laktata fermente edilir veya L-laktat DL-laktata dönüştürülür.
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Laktat, laktozdan starter kültürler aracılığıyla üretilir ve laktat metabolizması 5 ana başlıkta gerçekleşir: i. 
NSLAB aracılığıyla rasemizasyon, ii. LAB ve NSLAB tarafından oksidasyon, iii. Laktatın anaerobik meta-
bolizması (geç şişme), iv. Göz oluşumu, v. Küfler veya mayalar aracılığıyla laktatın oksidatif metabolizması.

Sitrat ise laktococci’lerin sitrat pozitif türleri (Cit+) tarafından metabolize edilir. Hollanda tipi peynirlerde 
bulunan küçük gözler, bu süreçte oluşan CO2’ten kaynaklanır. Aynı zamanda diasetil gibi kimi önemli lezzet 
bileşikleri sitrat metabolizması sonucu oluşur.

Yağların Hidrolizi (Lipoliz)

Gıdalardaki lipitler hidrolitik veya oksidatif olarak bozulmaya maruz kalabilirler. Ancak, peynirin redoks po-
tansiyeli düşük olduğundan (yaklaşık 250 mV) peynirde oksidasyon oldukça sınırlıdır. Lipoliz ise peynirlerin 
hemen hemen tamamında gerçekleşir ve temel peynir lezzetinin oluşumunda önemi büyüktür. Bazı peynirlerde 
ise (özellikle sert İtalyan peynirleri ve mavi peynirler) olgunlaşma sürecinde gerçekleşen en önemli biyokim-
yasal reaksiyondur. Buna karşın, pek çok peynir tipinde (Cheddar, Gouda, İsviçre tipi peynirler başta olmak 
üzere) lipolizin fazla gerçekleşmesi oluşabilen lezzet kusurlarından ötürü istenmez. Aşırı lipoliz ransiditeye 
neden olur.

Süt yağının hidrolizi lipaz (EC 3.1.1.3) ve esteraz (EC 3.1.1.1 and EC 3.1.1.2) enzimleri ile gerçekleşir. Lipaz 
aktivitesi ile trigliseritler parçalanarak, serbest yağ asitleri (SYA) ve gliserol oluşur. Süt yağının ayırt edici 
özelliklerinden birisi, düşük algılanma eşik değerleri nedeniyle lezzet üzerinde büyük etkiye sahip kısa zincirli 
yağ asitlerinin (C4-C6) neredeyse tamamen sn-3 konumunda esterlenmiş olmasıdır.

Peynirde lipolize neden olan enzimlerin kaynakları 4 başlıkta toplanabilir: i. Süt, ii. Pıhtılaştırıcı, iii. Peynir 
mikroflorası (starter, starter olmayan ve yardımcı kültürler), iv. Ticari enzimler. 

Proteinlerin Hidrolizi (Proteoliz)

Peynir olgunlaşmasındaki en karmaşık biyokimyasal süreç proteolizdir. Özellikle, olgunlaşma süreci peynir 
yapısının içerisinde bulunan bakterilerin faaliyeti ile belirlenen peynirlerde (Cheddar, İsviçre ve Hollanda tipi 
peynirler gibi), olgunlaşmadaki en önemli olay proteolizdir. Proteoliz peynirde doku ve lezzet değişiminde 
çok önemli etkiler yaratır. Proteoliz, peynir dokusunun yumuşamasını destekler. Kazein matrisinin hidrolizi 
sonucu, pıhtının su tutma özelliği değişir ve su aktivitesi düşer.

Proteoliz sürecinde oluşan küçük peptitler ve serbest amino asitler (SAA), peynir lezzetine doğrudan etki eder 
ve sıklıkla acı lezzet oluşumuna sebep olurlar. Peynirde acılığın temel nedeni, β-kazein’den türeyen ve 3-15 
amino asit içeren hidrofobik peptitlerdir. Acılık veren bu peptitlerde başta pirolin olmak üzere, lösin, izolösin, 
valin, fenilalanin, tirozin ve triptofan varlığı karakteristiktir. Proteoliz sonucu oluşan SAA, başka parçalanma 
reaksiyonlarına katılırlar ve bu reaksiyonlar sonucunda pek çok önemli uçucu lezzet bileşiği oluşur.

Proteoliz, proteazların faaliyetleri sonucu gerçekleşir (endopeptidazlar ve ekzopeptidazlar). Peynir olgunlaş-
masındaki proteolizi katalize eden proteazların kaynakları: pıhtılaştırıcı, süt, starter laktik asit bakterileri, star-
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ter olmayan laktik asit bakterileri, ikincil kültürler, dışsal proteazlardır (olgunlaşmayı hızlandırmak için özel 
durumlarda süte veya pıhtıya ilave edilirler).

Proteoliz sürecinde, öncelikle kazein hidrolize olur ve orta/büyük boyutlarda çok çeşitli peptitler, pıhtıda tu-
tunmuş olan kalıntı pıhtılaştırıcı enzim aktivitesi sonucu ve/veya plazmin (ve diğer bazı içsel proteolitik en-
zimlerin) aktivitesi sonucu oluşur. Bu orta/büyük peptitler hidrolize olur ve küçük peptitler ile serbest amino 
asitler oluşur. Bu süreç; starter LAB’nin ölümü (lisiz) sonucu, NSLAB aktivitesi ile ve/veya ikincil mikroflora 
aktivitesi ile gerçekleşir. Proteolizin akışı, izleyeceği yol ve düzeyi ise üretimdeki farklı uygulamalara (özel 
olarak pişirme sıcaklığı) ve olgunlaşma sürecindeki uygulanan prosedüre (olgunlaşma süresindeki, nem içe-
riğindeki, kalıntı pıhtılaştırıcı enzim aktivitesindeki, plazminojen-plazmin aktivitesindeki, yüksek proteolitik 
aktiviteye sahip ikincil kültürlerin gelişimindeki farklılıklar) bağlı değişir.

OLGUNLAŞMADA İKİNCİL SÜREÇLER/OLAYLAR

Serbest Yağ Asidi (SYA) Metabolizması

Aroma bileşiklerinin oluşumuna lipoliz 2 şekilde katkı yapar: i. SYA’lerinin oluşumu (salınımı) ile doğrdan, 
ii. SYA’lerinin metabolize olması ile dolaylı. Kısa zincirli ve çift karbon sayılı yağ asitleri (C4:0-C10:0) düşük 
algılama eşik değerlerine sahiptirler ve bundan dolayı peynir lezzetine doğrudan katkıda bulunurlar. SYA aynı 
zamanda metil ketonlar, alkoller, laktonlar ve esterler gibi önemli lezzet bileşiklerinin ön maddesidir.

Serbest Amino Asit (SAA) Metabolizması

Peynir olgunlaşmasında, serbest amino asitlerin yıkımı ile çok çeşitli lezzet bileşiklerinin oluşabilir. Bu lez-
zet bileşikleri arasında alkoller, asitler, kararsız yapıdaki aldehitler, kükürtlü bileşikler, fenoller ve indoller 
sayılabilirler. SAA’nin bu bileşiklere dönüşmesinde transaminasyon, dehidrojenasyon, dekarboksilasyon ve 
indirgenme reaksiyonları gerçekleşir.
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COMPARISON OF PS REDIRECTION AND PS HANDOVER

Emrah YAYLI 

 Adana Alparslan Turkeş Science and Technology University, Faculty of Engineering, Department of Electrical 
and Electronics Engineering, Adana / Turkey

Abstract: Until the development of IP Multimedia Subsystem (IMS) networks and adequate Long Term Evo-
lution (LTE) coverage is provided, operators will continue to provide voice services with UMTS Terrestrial 
Radio Access Network (UTRAN) and GSM EDGE Radio Access Network (GERAN) at the core of the Circuit 
Switched Fallback (CSFB) feature in LTE. CSFB is the best known and most used method to promote voice 
services over LTE networks today, as the deployment of IMS is still in its beginning. CSFB is a way to switch 
from LTE technology to UMTS or GERAN technology. This transition has some advantages and disadvanta-
ges. In this article, we discuss the performance of CSFB voice traffic redirection and handover method from 
LTE to UMTS using data from live commercial networks. The key factors impacting CSFB call setup delay 
and data interruption time are highlighted. In this paper we present the results of CSFB Packet Switch (PS)  
handover (HO) and PS redirection over 3 different phone brands in terms of voice call setup time (VCST) and 
data transfer interruption time (DTIT) indicators. In the handover technique, while the duration of VCS incre-
ased, it was observed that there was a significant improvement in the duration of DTI. Results were obtained 
as expected that data transfer interruption time is reduced %93 on PS HO method. 

Key Words: Call Setup Time, Circuit Switched Fallback, Data Transfer Interruption Time, Packet Switch Han-
dover, Packet Switch Redirection

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

Long-Term Evolution (LTE) is a wireless technology for high- speed connection for mobile phones. It has ext-
remely high data rates and very low latency for good quality of service (Casey et al., 2013). CSFB used the CS 
space on legacy 3G systems to support voice calls for LTE users. Although most wireless operators are trying 
to increase data services, the primary sources of revenue today still comes from voice services. However, LTE 
does not support circuit switch service. LTE is a packet data network, not installed to carry classic sound. Voice 
services have been provided over circuit switched (CS) networks in wireless systems. On the contrast, LTE 
is a completely packet switched (PS) system. Operators need to set up an IMS infrastructure to provide voice 
service over LTE. However, many companies do not have IMS integrated in the Core Network today. Thus, 
operators have been using various techniques to deliver voice service to 3G/2G (Bautista et al., 2013). The fo-
undation of the 4G network is based on the entire IP structure. It is not designed to carry classical sound. There 
are 2 ways to handle voice calls in 4G: CSFB and VoLTE-SRVCC. In contrast, VoLTE supports voice calls 
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directly in the 4G system. VoLTE (Voice over LTE) is designed for making voice calls on 4G. It is a technology 
that enables IP and PS based transmission of voice data together with LTE. IMS is required for VoLTE. VoLTE 
call is established over EPC and IMS network. The audio service that you start with VOLTE is converted to CS 
service by IMS and transmitted to CS party. PCRF is also required to provide QCI (QoS) to the VoLTE call. 
(Tu, Li, Peng, & Lu, 2015). To make SRVCC, Sv interface is defined between MSCs and MME. When the 
VoLTE user is out of LTE coverage, SRVCC can make network changes without interrupting user conversation 
over IMS. CSFB is the most used technique to support voice services that automatically falls back on the 3G 
or 2G system when UE initiates incoming call or outgoing call (Bautista et al., 2013).  To perform CSFB, an 
SGs interface is necessary between mobility management entity (MME) and mobile switching center(MSCs) 
(Paisal, 2010). When a voice call request is received to an attached user in the LTE network, the user is trans-
ferred from the 4G network to the 3G or to the 2G network. When the user’s voice call is completed, the user 
is again connected to the LTE network. Network architecture and interfaces are shown in figure 1 along with 
SGs which is a new interface for CSFB.

User 
Equipment UTRAN

GERAN

E-UTRAN MME

SGSN MSC-S

Um

Uu

LTE-Uu

S1-MME

S3

IuPS

Gb

Gs

SGs

A

IuCS

Figure. 1. Interfaces

Until operators build IMS infrastructure or having a full LTE coverage is provided, operators have to use CSFB 
option. CSFB is a short-term workaround for voice over LTE (Bautista et al., 2013). Operators prefer CSFB 
technique because of low deployment cost and they fully reserve the resources of 4G LTE networks to PS 
services. While CSFB offers easy provision of voice terminals and reduced equipment investment for LTE net-
works, there are disadvantages with this method (Teković, Pešut, & Morić, 2014). Some of the most important 
disadvantages are increased call setup latency and data interruption. 

Increased Call Setup Latency

One of the undesired effects of CSFB is additional time needed to set up a call. Call set-up latency is a very 
important factor in user’s experience of service quality during the phone calls.
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One of the most important factors that cause the call setup time to be extended is the location update procedure, 
depending on the density of the network (Jouihri & Guennoun, 2013). The combined attachment process is 
very important for the healthy functioning of the CSFB process. This is done when the phone is first turned 
on, or the operation of Tracking Area Update (TAU) update from 2G / 3G to LTE is similar. During combined 
attachment, the UE is also assigned to an MSC for CSFB operation while registering to the Home Subscriber 
Server (HSS) via MME. This process is critical, especially in the MT scenario, so that the call is directed to 
the correct MSC. When the call arrives, the MSC will page the MME via the SGs interface. MME sends the 
relevant 3G Local Area Coordination (LAC) information to the UE in the Attach Accept message. The UE re-
gisters this LAC information and compares this LAC with the LAC information in the new cell when it switc-
hes to CSFB and 3G / 2G. Location Update is not performed if LAC is the same. The 3G LAC information is 
mapped to the LTE Tracking Area Code (TAC) information in the MME. For this reason, LU should not be 
performed when CSFB is done to 3G and LU should be performed when 2G is switched. The Location Update 
(LU) process takes approximately a few seconds, which negatively affects the call setup time.

Data Interruption

Mobile terminals are not capable to maintain parallel connections on LTE and 3G at the same time. It means 
that every CS session will drop all active LTE data sessions when the voice call takes place. This is probably 
the foremost serious CSFB issue (Teković et al., 2014). User equipment cannot change packages on user plane 
between networks during handover operation. This period is known as handover interruption time (Singhal, 
Kunapareddy, Chetlapalli, James, & Akhtar, 2011). The UE does not upload or download until the handover is 
complete. The interruption time cannot be zero because of handover operation. The time can be improved by 
changing the CSFB method. This interruption should be at a minimum level for customer satisfaction.

CSFB Based on PS Handover

The basic logic of the handover procedure is that the target cell is already ready. Thus, the UE is transferred 
directly to the target cell in the connected mode. PS handover is commenced by eNodeB. This is for moving 
packet switched carriers to target radio access technology. All information from the target system is transmitted 
clearly to the UE (user equipment) through the source system (Date & Co, 2013). 

CSFB Based on PS Redirection

In the redirection method, only the target frequency information is shared with the user. After the CSFB request 
is transmitted to enodeb, enodeb broadcasts a new RRC connection message which contains UTRAN/GERAN 
frequency information. The user selects the UTRAN/GERAN cell and attaches it. After these steps are provi-
ded, UE is ready to perform voice service over UTRAN/GERAN. (Bautista et al., 2013). 

PURPOSE

The main focus of this article is minimizing data interruption time experienced by mobile internet users during 
mobile originated (MO) and Mobile Terminated (MT) processes.
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METHOD

All of the presented results are based on live LTE/HSPA+ networks in a communication company providing 
services in Turkey. Three different mobile phones of Samsung and Huawei brand core equipment were obtai-
ned for this experiment. The models of the phones used are Note4, S5 and S6 edge plus respectively. Also, ba-
seband unit (BBU), Universal Baseband processing unit (UBBP) and antenna were used. A BBU is a baseband 
unit that processes baseband signals of a base station. We used Huawei BBU 3900 series. UBBP is a universal 
baseband processing unit and we used e6 series in our test. Kathrein K 800 10748 indoor omni antennas were 
used in our test. It is capable of broadcasting at 360° angle, 2 dBi gain, vertical polarization, 876-960 MHz and 
1710-2700 MHz band. Test area had a good signal quality level and enough capacity.

Figure. 2. Test Area

RESULTS

One basic difference between handover and redirection is in the handover procedure where the target cell is 
prepared in advance and the UE connects to cell with ready configuration. In redirection, the target cell is not 
prepared in advance. The UE is separated from its current cell. It tries to connect to the transmitted frequency 
to connect to a new cell (Cox, 2012).  Briefly, with the handover command in the PS handover method, the 
cell information to pass to the UE is transmitted and the source cell is reserved for the UE. In the redirection 
method, since there is no handover procedure, information about the cell to be visited is given but no resources 
are allocated in the cell. In this paper, we analyzed PS redirection and PS handover techniques from LTE to 
UMTS for data transfer interruption time and call setup time.
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Table 1. Comparison of voice call setup time

Voice Call Setup 
Time

Redirection (sec) Handover (sec)

User Equipment-1 7.244 11.69

User Equipment-2 7.817 11.649

User Equipment-3 7.15 11.271

Table 2. Comparison of data transfer interruption time

Data Transfer 
Interruption Time

Redirection (sec) Handover (sec)

User Equipment-1 9.33 0.7

User Equipment-2 10.15 0.6

User Equipment-3 9.73 0.71

In the field tests conducted, it was observed that the data transfer interruption time demostrated improvement 
with an average of 9.06. However, it was observed that call setup times have increased. When the average va-
lues are examined, it is seen that VCST is shortened but DTIT is increased in handover technique.

CONCLUSION

Speed and minimum downtime are essential for today’s mobile users. Data interruption time can be reduced to 
seconds by enabling PS handover method instead of using redirection method for the CSFB call. Nevertheless, 
it cannot be eliminated completely. 4G network has been developed to meet data requirements. CSFB is only 
a temporary solution for operators. After sufficient LTE coverage, after all users have switched to smartpho-
nes and after IMS infrastructure installation, there will be no need for CSFB. When LTE usage is considered 
worldwide, it is seen that many countries have continued with 3G technology and made 4G investments. LTE 
has not been launched in many countries yet. Our work is a reference for CSFB method for the operators who 
will be new to 4G technology. 
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ULUSLARARASI KOMBİNE (MULTI-MODAL) TAŞIMACILIK İÇİN WEB TABANLI 
PLATFORM ÖNERİSİ

Burcu KULELİ PAK1, Gönenç EKER1, Cüneyt TOKER1, Güneş ATEŞOK1

1Borusan Lojistik, Ar-Ge Departmanı, İstanbul / Türkiye

Öz: Uluslararası taşımacılık için kara, hava ve deniz taşımacılığının ihracat ve ithalat operasyonları, gümrük 
operasyonları ve filo yönetiminin uçtan uça tek bir platform üzerinden takip edilmesi ihtiyacı ve piyasada bu-
lunan Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımlarının bu ihtiyaçları tam olarak karşılayamaması nedeniyle 
Borusan Lojistik Ar-Ge Merkezi bünyesinde web-tabanlı bir platform geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında 
öncelikle operasyonel süreç detaylı olarak tarif edilerek ihtiyaçlar belirlenmiş, ihtiyaçları karşılayacak tekno-
lojiler belirlenerek prototipler kodlanmış ve karşılaştırılmıştır. Sistem mimarisi, veri entegrasyon ihtiyacı ve 
ara yüz ihtiyacı belirlenmiştir. Sonrasında ilişkisel veri tabanı ve nesne modeli oluşturularak ortak raporlama 
platformuna uygun veri deseni tasarımları yapılmıştır. Altyapı, servis mimarisi, güvenlik altyapısı, entegrasyon 
servisleri, raporlama altyapısı ve günlük tutma altyapısı tasarlanmıştır. İstemci tarafı, servis tarafı, kullanıcı ara 
yüzleri, mobil ara yüzleri, web API, entegrasyon servisi, optimizasyon servisi ve ihtiyaç duyulan ekranların 
mobil uyumlu geliştirmeleri ile veri modeli tasarımı yapılmıştır. Böylece güncel teknolojiler göz önüne alına-
rak, uygulama ara yüzlerinin mobil ve web ortamlarında da kullanılabilir olması sağlanmış ve yüksek işlem 
hacmini destekleyecek şekilde sistem mimarisi tasarlanmıştır. Birim, ara yüz, entegrasyon, performans, stres 
ve süreç testlerinin ardından alfa testleri ve kullanıcı kabul testleri yapılarak sistem canlıya alınmıştır. Gelişti-
rilen sistemin firmanın müşteri memnuniyeti ve rekabet gücünü arttırması, geliştirme maliyetleri, planlama ve 
operasyon sürelerini azaltması ve performans iyileştirmeleri ile birim zamanda yapılan iş sayısını arttırılarak 
verimlilik artışı sağlaması beklenmektedir. Bu sistemle tek platform üzerinden veri analizlerinin yapılarak 
müşteri yönelimlerinin belirlenmesi mümkün hale gelmiştir. Ayrıca, web tabanlı platform dağıtım kolaylığı ve 
platform bağımsız istemci gibi kazanımlar sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik, Bulut Bilişim, Kurumsal Kaynak Planlama

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Borusan Lojistik’te gerçekleştirilen uluslararası taşımacılık operasyonlarının teknik altyapı ve teknolojik iyi-
leştirmeler yapılarak, tek bir platform üzerinden takip edilmesi ihtiyacı mevcuttur. Bu ihtiyaçların giderilmesi 
için bir paket program kullanılmaktadır. Ancak bu Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımı hem şirketin 
ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamaktadır, hem de teknolojik açıdan eski olması nedeniyle, değişiklik ve 
geliştirme imkanları kısıtlıdır. Piyasada bulunan paket programlar karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu 
taşımacılığı hizmetleri veren, operasyonlarını yurt içi ve yurt dışında yerleşik kendi ofisleri ve geniş acente ağı 
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ile komple ve parsiyel bazda yapan ve tüm taşımaları 7/24 ulaşılabilirlik çerçevesinde organize etmek isteyen 
büyük lojistik firmaları için yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle firmalar kendi uygulamalarını geliştirmektedir.

İzlenebilirliği tüm operasyonlara yaymak, her yerden erişim için ihtiyaç duyulan web erişimi ve mobil ara 
yüzler oluşturmak, performans iyileştirme talepleri, değişiklik ve geliştirme taleplerine hızlı cevap verebilecek 
geliştirme ortamı sağlamak, teknoloji ve performans iyileştirmeleri ile birim zamanda yapılan iş sayısını arttır-
mak, geliştirme maliyetlerinde azalma sağlamak ve yeni teknolojilere geçiş sağlanmak amacıyla uluslar arası 
taşımacılık faaliyetlerinin yürütüldüğü sistemin geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Uluslararası Taşımacılık Web Tabanlı Platform Geliştirme Projesi (ATLAS) bu ihtiyaçlar neticesinde Borusan 
Lojistik Ar-Ge merkezinde geliştirilmiş bir proje olup, kombine (multi-modal) taşımacılık süreçlerinin tama-
mının tek bir platform üzerinden yönetilmesini sağlamaktadır.

AMAÇ 

Bu çalışmada uluslararası kombine taşımacılık için müşteri memnuniyeti ve rekabet gücünü arttıracak, geliş-
tirme maliyetleri, planlama ve operasyon sürelerini azaltacak ve performans iyileştirmeleri ile birim zamanda 
yapılan iş sayısı arttırarak verimlilik artışı sağlayacak web tabanlı bir platform geliştirilmesi hedeflenmiştir.

KAPSAM

ERP sistemleri, bir firmada finans ve muhasebe, insan kaynakları, tedarik zinciri ve müşteriye dair akan tüm 
bilginin entegrasyonunu sağlayan ticari yazılım paketleridir (Davenport, 1998). ERP paketleri, iş süreçlerini 
düzene koyan, iş birimlerini entegre eden ve organizasyon üyelerinin gerçek zamanlı bilgiye erişimini sağlayan 
yapısı nedeniyle rekabet avantajı sağlayan stratejik araçlardır (Jones ve Price, 2004), (İnce vd., 2013). Tedarik 
Zinciri Yönetimi (SCM) ve ERP sistemlerinin firma performansına da pozitif etkisi vardır (İnce vd., 2013). 

Lojistik sektöründeki şirketler kendi planlama ve operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli bilgi 
sistemlerini kullanmaktadırlar. Bu sistemleri stratejik planlama sistemleri, operasyonel bilgi sistemleri ve diğer 
sistemler olarak üç grupta toplayabiliriz. Stratejik planlama sistemleri; optimum ağ tasarımı, dağıtım plan-
lama, talep planlama ve stok optimizasyonu gibi faaliyetleri mümkün kılan yazılımlardır. Operasyonel bilgi 
sistemleri ise tedarik yönetimi, stok yönetimi, satış/dağıtım yönetimi, depo yönetimi, nakliye yönetimi ve yük/
araç planlama gibi faaliyetleri kapsayan yazılımlardır. Coğrafi bilgi sistemleri, benzetim yazılımları, 3-boyutlu 
tasarım yazılımları ve süreç haritası yazılımları ise diğer sistemler grubunda değerlendirilmektedir (Ertek ve 
Aba, 2012). Bilgi teknolojilerinin kullanımı geleneksel lojistik ve tedarik zincirini verimlilik ve esneklik sağ-
layacak şekilde değiştirmiştir. Ayrıca bilgi teknolojilerinin değer yaratma ve iş performansı açısından önemli 
olduğuna birçok çalışmada değinilmiştir. Ancak tedarik zincirlerinde rekabet avantajı sağlamak için firmaların 
uyumluluk ve çeviklik sağlayacak şekilde bilgi teknolojilerinden stratejik ve sinerji yaratarak faydalanması 
gerekir (Gunasekaran vd., 2017). 

Bir ERP sistemi kurulumundan firmaların beklentisi ve algıladıkları faydalar farklıdır. Bu faydalar somut veya 
soyut olabilir ve genel olarak firma prosedürlerinin normalizasyonu, tesislerin ve verinin entegrasyonu, ticari 
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süreçlerin otomasyonu, esnekliğin artması, çalışan sayısının azaltılması ve problemlerin çözümünü kapsarlar 
(Akkermans vd., 2003).

ERP sistemleri her zaman başarılı olamamaktadır. Sistem başarısını etkileyen faktörler, Sedera ve Gable 
(2004) tarafından bilgi kalitesi, sistem kalitesi, organizasyonel etki ve bireysel etki olarak tanımlanmıştır. 
Homg ve Kim (2002) ise 34 şirket ile yaptıkları anket çalışmasıyla ERP kurulumundaki kritik başarı faktörle-
rinin ERP’nin örgütsel uyumu ve kurulum koşullarına bağlı olduğunu göstermiştir. Akademik literatürde çalı-
şılmış, uluslararası firmalar için ERP kurulumu sonrası kritik başarı faktörleri değişim yönetimi, üst yönetimin 
desteği, proje yönetimi, uygulama ekibi ve kullanıcı eğitimidir (Osnes vd., 2018).

Uluslararası Taşımacılık iş birimleri tarafından piyasada yaygın olarak kullanılmakta olan bir ERP sistemi 
mevcuttur. Ancak bu sistem eski teknolojiler kullanılarak geliştirildiğinden kullanıcı ihtiyaçlarına güçlükle 
cevap vermekte ve performans sorunu yaşamaktadır. Varolan sistem ve bu çalışmada önerilen sistemin tek-
nolojik karşılaştırması Tablo 1’de verilmiştir. Anlatım kolaylığı amacıyla kullanılmakta olan sistem ABC, bu 
çalışmada önerilen sistem ise ATLAS olarak adlandırılacaktır. 

Kullanılmakta olan ve Önerilen Sistem Karşılaştırması

Özellik ABC ATLAS

Yazılım dili Progress Versiyon 10 .NET Core 2.2 (C# - ASP.NET MVC) 
Angular

Veri tabanı Progress DB SQL Server 2016

İstemci sunucu 
(Client Server) 
mimarisi

Client Windows uygulaması 
(Server Windows ya da Unix 
üzerinde çalışabiliyor)

Client Web uygulaması (Server Windows, 
Kestrel web sunucusu üzerinden host 
ediliyor)

Uygulama 
Dağıtım

Tüm istemcilere kurulum 
gerekiyor. Güncelleme aynı 
şekilde istemcilere kurulum 
şeklinde yapılıyor.

İstemci üzerinde web tarayıcısı olması 
yeterli. Güncelleme sunucu taraflı olduğu 
için istemcilere için herhangi bir kurulum 
gerekmiyor

Bulut Desteği Bulut desteği sunmuyor. Uygulama bulut üzerinde çalışabilir ve 
kolay ölçeklenebilir şekilde geliştirilmiştir.

İzlenebilirlik Yok AppDynamics ile 7/24 izlenebilirlik

Entegrasyon 
Yeteneği

Her entegrasyon talebi en az 
iki aylık zaman planına ve 
yüksek maliyete tabi.

Ortalama 5 adam.gün ile entegrasyon 
gerçekleştirilmesi
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Raporlama Excel çıktısı şeklinde 
alınabilmekte, raporların 
Excel’e alınması oldukça 
uzun sürmekte ve standart 
raporlar vermekte. Mobilite 
yok.

Ortak raporlama platformu kullanılmıştır. 
Anlık raporlar için SAP BO, konsolide 
raporlar, uzun dönem içeren, özet 
görünümlerin istendiği raporlar 
için SAP BW kullanılarak hızlı ve 
operasyonel sistemden bağımsız raporlar 
alınabilmektedir. SAP BO web portalı 
ile zengin içerikli, kullanıcı etkileşimli, 
dinamik, mobil erişimli raporlar 
alınabilmektedir.

Verinin Sahipliği Veriye direkt erişim yok. 
Veri ABC sunucularında 
saklanıyor.

Veri tabanı yönetimi Borusan bünyesinde

Yetkiler ve Rol 
Yönetimi

Yetki Yönetimi zor. 
(Yetkilerin gruplandırılması)

Sayfa - Veri filtreleme - alan gibi yetkiler 
tanımlanabilmekte. Roller, profiller 
tanımlanıp kişilere atanabilmekte.

Bu çalışmada geliştirilen platform bir operasyonel bilgi sistemidir. Üst yönetim desteği alınarak proje yönetim 
enstitüsü (PMI) standartlarına uygun olarak geliştirilmiş sistemde altyapı ve veri tabanı tasarımıyla bilgi ka-
litesi sağlanmış, firma içinde geliştirilmiş olmasıyla ve kullanıcı eğitimleriyle de örgütsel uyumu sağlanarak 
başarıyla hayata geçirilmiştir. 

YÖNTEM

Uluslararası taşımacılık operasyonları ve filo yönetiminin tek bir platform üzerinden takibi amacıyla planlanan 
sistem proje yönetim metodolojileri kullanılarak geliştirilmiştir. Bu kapsamda geliştirilecek modüller 5 iş pa-
keti üzerinden tanımlanmıştır. Bu iş paketleri; analiz fazı, tasarım fazı, geliştirme fazı, test fazı ve canlıya alma 
ve geçiş sonrası fazını içermektedir. 

Analiz fazında operasyonel süreç detaylı olarak tarif edilerek ihtiyaçlar belirlenmiştir. İhtiyaçları karşılayacak 
teknolojiler belirlenerek prototipler kodlanmış ve karşılaştırılmıştır. Sistem mimarisi, veri entegrasyon ihtiyacı 
ve ara yüz ihtiyacı belirlenmiştir.

Tasarım fazında ilişkisel veri tabanı ve nesne modeli oluşturularak ortak raporlama platformuna uygun veri 
deseni tasarımları yapılmıştır. Altyapı, servis mimarisi, güvenlik altyapısı, entegrasyon servisleri, raporlama 
altyapısı ve günlük tutma altyapısı tasarlanmıştır. 

İstemci tarafı, servis tarafı, kullanıcı ara yüzleri, mobil ara yüzleri, web API, entegrasyon servisi, optimizas-
yon servisi ve ihtiyaç duyulan ekranların mobil uyumlu geliştirmeleri ile veri modeli tasarımı gelişim fazında 
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yapılmıştır. Ayrıca birim, ara yüz, entegrasyon, performans, stres ve süreç testleri bu faz kapsamında tamam-
lanmıştır.

Test senaryolarının belirlendiği ve test edildiği, alfa testleri ve kullanıcı kabul testlerinin yapıldığı ve senaryo-
ların anahtar kullanıcılar tarafında da test edildiği 4. Fazdan sonra işletime alma planı yapılarak sistem canlıya 
alınmıştır. Geçiş sonrası izleme aktiviteleriyle sistemin performansı, kaydedilen hatalar-uyarılar ve veri bütün-
lüğü takip edilmektedir.

Platform geliştirilirken güncel teknolojiler göz önüne alınarak, uygulama ara yüzlerinin mobil ve web ortam-
larında da kullanılabilir olması hedeflenmiştir.

Doğru teknoloji seçimi için teknoloji analizi yapılmış ve belirlenen geliştirme kolaylığı, performans, vb. kri-
terleri karşılayacak farklı teknolojilerle prototipler geliştirilmiştir. Böylece ihtiyacın hangi teknolojilerin har-
manlanmasıyla karşılanacağı etüt edilmiştir. Prototiplerde denenen teknolojiler şunlardır:

•	 İstemci: WPF, MVC5, MVC6, Angular

•	 İstemci Eklentisi: DevExpress, Telerik, JQWidget

•	 Sunucu: ASP.NET Web API, .NET 4.5, .NET Core 1.1

•	 Web Sunucusu: IIS 8.5, Kestrel

•	 Yük dağıtıcısı (Load Balancer): F5, NGINX

•	 Veri tabanı: MS SQL Server 2016, MongoDB

•	 Ön belleğe alma (Caching): Redis, MemCached, Local Storage (Browser)

•	 Mesaj kuyruğu: RabbitMQ

Genel olarak ERP uygulamalarının geliştirilmesinde web ve mobil teknolojilere kayma gözlenmektedir. Kul-
lanıcı ara yüzü tarafında MVC ve Angular hem kullanım hem de yaygınlık açısından öne çıkmaktadır. Hizmet 
tarafında ise Web API yapısı yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle performans açısından bu tarz yoğun 
kullanımlı uygulamalarda, esnek yapısı ve kolay ölçeklenebilmesi açısından bulut alt yapısı da kullanılmaya 
başlanmıştır.

Bu çalışma kapsamında, kullanıcı tarafındaki tüm ekranlar operasyonel süreçlere destek verebilecek şekilde 
yeniden tasarlanarak ve web teknolojileri kullanılarak geliştirilmiştir. 

BULGULAR

Geliştirilen sistemin veri tabanı ve altyapı tasarımı, sistem mimarisi ve ara yüz tasarımı bu bölümde detaylı 
olarak anlatılmıştır.
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A. Veritabanı ve Altyapı Tasarımı: Projede veri tabanı olarak SQL server kullanılmıştır. Always-On yapı-
sı tasarlanarak özellikle periyodik raporlamaların ikincil sunucu üzerinden yapılması için kurulmuştur. Mali 
gönderimleri ve SAP-PI/PO üzerinden entegrasyonu yapılarak sistem için tasarlanacak tüm raporlamalar SAP-
BEx ve SAP-BO ürünleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Always-On kurgusu dahilinde senkronize olarak 
çalışan beş adet sunucudan ikisi sadece kayıt ve güncelleme amacıyla kullanılmaktadır. Tablo okumaları için 
ayrı bir sunucu kullanılarak performans artırımı sağlanmıştır. Raporlama için kullanılan sunuculardan bir tane-
si SAP ürünleri için kullanılırken, Azure servisleri üzerine konumlandırılan ve veri ambarı olarak kullanılmak-
ta olan bir diğeri ise Power BI görselleştirmelerini beslemektedir.

Teslimat operasyonlarında barkotlama yapısı bulunmaktadır. Operasyonun bu aşamasında mobil cihazlar kul-
lanılmaktadır.

Platform servislerinin sunum altyapısı için ise mevcut uygulamalarda servis tek internet bilgi sistemi (IIS) su-
nucusu üzerinde host edilmektedir. Bu proje ile sunucu sayısı arttırılması, çoklu sunucu yapısıyla yük dağıtıcısı 
kullanımı ve bulut servislerine geçiş gibi çalışmalar yapılmıştır.

Optimizasyon araçlarına veri paylaşımı yapmak, sonuçların araçlardan platforma uygun halde döndürülmesi, 
ana veri yönetimi, oturum yönetimi ve standartların belirlenmesi amacı ile yeni optimizasyon servis yapısı 
geliştirilmiştir.

B. Sistem Mimarisi: Yapılan çalışmada yüksek işlem hacmini destekleyecek şekilde sistem mimarisi tasar-
lanmıştır. Servis mimarisinde web istemcisi yapısına gidileceği için Web API gibi web teknolojilerinde genel 
kabul görmüş yapılar kullanılmıştır. Sistem mimarisi sunucu, önbelleğe alma, güvenlik, kullanıcı hareketleri 
(logging), çoklu dil, kullanıcı ara yüz, entegrasyon ve raporlama mimarisinden oluşmaktadır. Şekil 1’de tasar-
lanan sistem mimarisi verilmiştir.

Sunucu mimarisinde çok katmanlı bir yapı kullanılmıştır. Öncelikle bir yük dağıtıcısına gelen istekler, buradan 
yoğunluklarına göre üç adet uygulama sunucusuna otomatik olarak dağıtılmaktadırlar. Uygulama sunucuları 
üzerinde kullanıcıların etkileşimde bulunduğu ve Angular çatısı ile yazılmış olan önyüz (Front-end) uygu-
laması, Kestrel üzerinden sunulmakta olan ve iş mantıklarının üzerinde yürütüldüğü .NET Core API ile IIS 
üzerinden sunulmakta olan, MVC temelli bir raporlama uygulaması yer almaktadır. 

Önyüz uygulaması önbelleğe alma için kullanılan ve yüksek kullanılabilirlik (High-Availability) desteği olan 
Redis Sentinel sunucuları (iki adet), her türlü yeni kayıt-güncelleme ve hataların kaydedilmesinden sorumlu 
olan bir MongoDB sunucusu ile zamanlanmış görevler ve kuyruk işlemlerinden sorumlu olan ve küme (clus-
ter) formasyonunda kurulmuş olan iki adet worker sunucu ile iletişim halindedir. Bunun yanında worker 
sunucuların beslendiği bir adet RabbitMQ sunucusu da önyüz uygulaması tarafından beslenmektedir.

Yüksek kullanılabilirlik seviyesi sunan iki adet Redis Sentinel sunucusunda, sık kullanılan firma bilgileri ben-
zeri objeler, hızlı erişim için önbelleğe alınmaktadır.
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Uygulama ve yardımcı sunucular, güvenliği holding tarafından sağlanan bir intranet ağında bulunmakta olup 
internet üzerinden erişime kapalıdır. Yük dağıtıcısına gelen isteklerin HTTPS protokolü ile gelmesi mecburi 
tutularak güvenlik seviyesi arttırılmıştır. Bununla birlikte kullanıcıların sisteme LDAP doğrulaması (authen-
tication) ile gelmesi sağlanmış, aynı kullanıcının farklı bir istemci üzerinden sisteme girişi on beş dakikalık 
periyodlar ile kontrol edilerek tekilleştirilmiş, kullanıcı menüleri ve istemci tarafında tutulmakta olan diğer her 
türlü kullanıcıya özel bilgiler şifrelenerek güvenlik seviyesi belirlenmiştir.

Şekil 2. Sistem mimarisi

Tüm kullanıcı hareketleri (kayıt, güncelleme, silme) ile uygulamanın çalışması sırasında alınan hatalar, Mon-
goDB sunucusu üzerinde çalışmakta olan veri tabanına kaydedilmektedir.

Farklı dil kaynakları SQL veri tabanı üzerinde bulunan ilgili tablolarda tutulmakta olup, gerektiğinde istenilen 
dilde sayfa gösterimi yapabilmek için uygulama yüklenirken kullanıcıya aktarılmaktadır. Bu sayede aynı uy-
gulamanın aynı zamanda istenilen ve desteği olan her türlü ekranı, kullanıcı istekleri doğrultusunda dil bazında 
farklılaştırarak gösterebilmesi sağlanmıştır.
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Bootstrap 4, Angular 7 ve HTML 5 üzerinde kurgulanmış ve yeni versiyonlarıyla güncellenmekte olan kulla-
nıcı ara yüzü, domain kullanıcısı üzerinden yetkilendirme yapabilmekte olup, menüler, ekranlar ve işlemler 
konusunda önceden tanımlanmış grup ve yetkilere bağlı olarak kullanıcı bazında değişiklik gösterme yetene-
ğine sahiptir. Bunun yanında kullanıcılar filtreler ile listelerdeki kolonlar, kolonların sıraları gibi değişiklikleri 
kendi kullanıcıları için kaydederek işlem yapabilmektedirler. Böylece her kullanıcı için özelleştirilmiş göste-
rimlerin yapılabilmesi olanaklı kılınmıştır.

Sistemden müşteriler, tedarikçiler ve finansal işlemler için yapılmakta olan her türlü entegrasyon SAP PO 
ürünü üzerinden gerçekleştirilmektedir. Böylece entegrasyonlar tek bir yerden yönetilerek doğruluk, güvenlik 
ve günlük tutma yapıları standartlaştırılmıştır.

Raporlama konusunda halihazırda kullanılmakta olan SAP BO ve SAP BEx ürünlerinin yanında belirli peri-
yodlarda sistem veri tabanından beslenen ve SQL Server Integration Services, Analysis Services, Power BI ve 
MS Excel bağlantılarına sahip olan bir veri ambarı projesi de firma bünyesinde yapılmaktadır.

C. Arayüz Tasarımı: Şekil 2’de örnek bir ekran görüntülenmektedir. Örnekteki gibi karayolu yük taşımaları 
(veya ilgili operasyon) sırasında kayıt altına alınması gereken operasyonel bilgilerin sisteme aktarımı için 
kullanılan ve sol tarafta açılıp kapanabilen bir menü yapısından erişilebilen bu tip ekranlarda, genel olarak bir-
birine benzer yapılar kullanılmıştır. Sayfalarda sol yukarı kısımda ekranın sistemde hangi hiyerarşik bölümde 
bulunduğunu gösteren, aynı satırın sağ tarafında ise kaydetme gibi fonksiyonlara erişim sağlayan butonların 
bulunduğu etkileşim alanları yer almaktadır. Girişi yapılacak olan operasyonel bilgiler, gereksinimlere bağlı 
olarak aynı sayfa içinde farklı bölümlerde ve/veya farklı sekmelere istenildiği şekilde gruplanarak dağıtılmış 
olup, seçimlere ve iş kurallarına bağlı olarak dinamik doğrulama ve otomatik bilgi girişleri desteğine sahiptir. 
Kullanıcıya gösterilecek olan hata, uyarı ve bilgilendirme mesajları, sayfaların sağ üst kısmında gösterilmekte 
olup, doğrulama diyalogları ve ek bilgilerin alınması gerektiği ekranlar pop-up’lar şeklinde kullanıcıya sunul-
maktadır. 
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Şek. 1. Atlas Karayolu Yük Ekranı

SONUÇ

Bu çalışmayla uluslararası kombine taşımacılık için web tabanlı bir platform geliştirilmiş ve Borusan Lojistik 
bünyesinde kullanılmaya başlanmıştır. Geliştirilen sistemde operasyon ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ara 
yüzler tasarlanmıştır. Tüm operasyon ara yüzleri hem web hem mobil olarak kullanıcıların erişimine açılmıştır 
ve tüm operasyonlar için sistem, müşteri ve tedarikçi sistemleri ile çevrimiçi entegre olarak çalışmaktadır. 
Bu sayede her yerden erişilebilen ve uçtan uca tedarik zinciri vizyonunda uluslararası taşımacılık (havayolu, 
denizyolu, demiryolu ve karayolu) operasyonlarını kapsayan bir platform oluşturulmuştur. Yeni teknolojile-
ri kullanan sistem sayesinde firmanın rekabet gücü artarken geliştirme maliyetleri azaltılmış, planlama ve 
operasyon süreleri azaltılmış ve performans iyileştirmeleri ile birim zamanda yapılan iş sayısını arttırılarak 
verimlilik artışı sağlanmıştır. Ayrıca tek platform üzerinden veri analizlerinin yapılarak müşteri yönelimlerinin 
belirlenmesi mümkün hale gelmiştir.

Web tabanlı platform dağıtım kolaylığı ve platform bağımsız istemci gibi kazanımlar sağlamıştır. SQL Always 
On kullanımı, daha önce %80-90 seviyesinde olan minimum çalışma zamanının %99,9’a yükselmesini sağla-
mış, ek node sayesinde operasyonel sistemden bağımsız raporlama imkânı sunmuş ve veri kaybının önlenme-
sini sağlamıştır. Yük dağıtıcısı kullanımıyla sistem mimarisinde kesintisiz yatay büyüme imkânı yakalanmıştır. 
Ayrıca açık kaynak ürünlerin kullanımı nedeniyle lisanslama maliyeti bulunmamaktadır.

Yapılan çalışmanın devamında yeni projeleri başlatma potansiyeli bulunmaktadır. Yapılması planlanan yeni 
projeler şunlardır;

• Mevcut durumda başka bir platformunda yürütülen yurtiçi taşımacılık operasyonlarının yazılım altyapısı-
nın yenilenmesi ve bu operasyonların işlem performansının arttırılması,
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• Farklı tedarikçilerden alınacak siparişleri birleştirerek, aynı araçlarla yapılan dağıtım ve toplama işlemleri 
için gerçekleştirilen tam tur seferler ile sağlanan “milkrun” operasyonlarının tüm aşamalarının geliştirile-
cek platform üzerinden takip edilmesi,

• Müşteri fabrikasından kendi depolarımıza getirip stok takibini yapmakta olduğumuz, müşteri veya bayiye 
teslim edilecek son kullanıcı ürünlerinin müşteriden çıktıktan son teslimatına kadar olan tüm süreçlerinin 
de yeni yazılacak uygulama üzerinden takip edilmesi.

Yapılması planlanan yeni projelerin de uygulamaya geçmesiyle birlikte lojistik sektörüne özel ve halihazırda 
benzeri olmayan kapsamda bir ERP paketi elde edilecektir.
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Öz: Kırsal kesimlerde oluşan evsel ve diğer atıksular alıcı ortama verildiklerinde yüzeysel sular, yeraltı su-
ları ve toprakta kirliliğe sebep olmaktadır. Bu nedenle kentsel alanlarda olduğu gibi kırsal alanlarda da evsel 
atıksuların arıtımı gereklidir. Bu noktada kentsel alanlardan farklı olarak öne çıkan sorun, bu tesislerin coğrafi 
olarak dağınık, işgücünden uzak olmaları nedeniyle; tasarım, ilk yatırım, nakliye, enerji temini, erişim, işlet-
me, bakım, onarım, kontrol ve ölçme alanlarında birçok zorlukla karşılaşılmasıdır. Bu tesislerde etkin, düşük 
maliyetli, güvenilir, kolay ve sürekliliği sağlanabilen çözümlere ihtiyaç vardır. Bu zorlukların bertarafına yö-
nelik doğal arıtma sistemleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada; Denizli kırsal kesimi 
atıksularının arıtımında kullanılan doğal arıtma (yapay sulak alan) tesislerinde yaşanan problemler ve çözüm 
önerileri değerlendirilmektedir.  Denizli kırsal alanında 26 adet paket arıtma tesisi bulunmaktadır. Bunlardan 
19 tanesinde gelen atıksu debisi tasarım debisinin çok üzerindedir. Örneğin proje debisi 64 m3/gün olan Bey-
lerbeyi paket arıtma tesisine 309 m3/gün atıksu girişi olmaktadır. Bu durum arıtma verimini düşürmektedir.  
Paket arıtma tesislerine ilaveten Denizli kırsal kesiminde 19 adet doğal arıtma bulunmaktadır. Ancak bunlar-
dan sadece 5 tanesi çalışır durumdadır. Faal durumdaki doğal arıtma tesislerinde yapılan ölçümlerde ortalama 
AKM, BOİ, KOİ, toplam azot ve toplam fosfor giderimi sırasıyla %80, %84, %80, %47 ve %37’dir. Bu ça-
lışma kapsamında, Denizli kırsal kesim atıksularının arıtımındaki mevcut durum belirlenmiş olup, özellikle 
doğal arıtma tesislerinin detaylı işletme durumları incelenmiş ve kapasite ve verim artışı için çözüm önerileri 
ortaya konulmuştur. Ayrıca, yapay sulak alanlar ile diğer türdeki kırsal atıksu arıtma tesisleri (ardışık kesikli 
reaktör, biyolojik paket arıtma vb.) ile karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Doğal Arıtma, Kırsal, Atıksu, Yapay Sulak Alan

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Su kuruluşları kentsel alanlarda olduğu kadar kırsal alandaki dağınık, küçük ve çok sayıdaki kirletici kaynak 
için de atıksu arıtma işlemlerini gerçekleştirmek ve alıcı ortamları korumakla görevlidir. 

Bu alanlarda planlama, tasarım, yapım ve işletim açısından etkin, düşük maliyetli, güvenilir, kolay ve sürekli-
liği sağlanabilen çözümlere ihtiyaç duyulmakta ve bu çalışmada; küçük yerleşimlerde doğal arıtma yöntemle-
rinin seçilebilmesi için dayanak oluşturabilmesi hedeflenmektedir. 
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AMAÇ 

Kırsal kesimlerde oluşan evsel ve diğer atıksular özellikle tek bir noktada toplanarak alıcı ortama verildiklerin-
de yüzeysel sular, yeraltı suları ve toprakta kirliliğe sebep olabilmektedir. Bu nedenle kentsel alanlarda olduğu 
gibi kırsal alanlarda da evsel atıksuların arıtımı gerekli olmaktadır. 

Burada öne çıkan sorun, bu tesislerin coğrafi olarak dağınık, işgücünden uzak olmaları nedeniyle; tasarım, ilk 
yapım, nakliye, enerji temini, erişim, işletme, bakım, onarım, kontrol ve ölçme alanlarında birçok zorlukla 
karşılaşılmasıdır. Bu tesislerde etkin, düşük maliyetli, güvenilir, kolay ve sürekliliği sağlanabilen çözümlere 
ihtiyaç vardır. 

Bu çalışmanın amacı;  atıksuların arıtımında doğal arıtma yöntemlerinin seçilebilmesi için bir değerlendirme 
gerçekleştirilmesidir. Böylelikle Denizli kırsal kesimi için birçok açıdan uygun bir yöntem olarak öngörülen 
doğal arıtma konusunda bir yaklaşım geliştirilecektir.

Çalışma kapsamında; Denizli bölgesinde yapılan yapay sulak alanlar ve paket arıtmalar ile ilgili mevcut durum 
da değerlendirilecektir. Doğal arıtma tesislerinde en uygun çözüm adına mevcut tesislerden bir kaçında iyileş-
tirme yapılmıştır. İyileştirme çalışmaları hem laboratuvar hem de sahada uygulama boyutunda gerçekleştiril-
miştir. Yine mevcut kırsal atıksu arıtma tesisleri ve doğal arıtmalar karşılaştırılarak ve literatürdeki sonuçlar 
ile kıyaslanmıştır. 

 KAPSAM

Mali ve çevresel nedenlerle köyler ve beldeleri de kapsayan atıksu arıtım sorumluluğuna ship kamu kurumları 
için güvenilir ve düşük maliyetli, daha az bakım, onarım ve işletme gözetimi ile sorunsuz çalışabilecek 
yöntemler araştırılmaktadır. Bu konuda Fransa, İtalya, Avustralya, Danimarka, Çin gibi ülkelerde birçok 
başarılı uygulama mevcuttur.

Doğal arıtma tesisleri; işletme kolaylıkları, enerji tüketimlerinin olmaması, yapısal açıdan basitlikleri, ani 
yüklemelere karşı dayanıklılıkları, tabiatta hâlihazırda mevcut birçok çevresel döngü ve düzeneği içeriyor 
olmaları bakımından kullanılması gereken önemli bir çözüm seçeneğidir. 

Doğal arıtma tesislerinden olan yapay sulak alanlar, arıtma literatüründe ve Türk çevre mevzuatında bir üçüncül 
arıtma yöntemi olarak kabul edilmektir. Ayrıca hidrolik kapasite olarak yeterlikleri paket arıtma ya da küçük 
çaplı betonarme tesislere göre daha yüksektir. 

Denizli ilinde yapılan ana plan çalışmasına göre kırsal alanda uzun vadede 137 adet kırsal atıksu arıtma 
tesisi yapımı öngörülmüştür. Mevcut durumdaki ardışık kesikli paket arıtma, küçük ölçekli betonarme (uzun 
havalandırmalı aktif çamur) tesislerin sayılarının azlığına rağmen ilk yatırım ve işletilmesinde, iş gücü, 
donanım ve mali kaynak kullanımında sorunlarla karşılaşılmaktadır. Öte yandan geçmişte tasarlanıp işletilen, 
hem doğal hem de diğer türdeki atıksu arıtma tesislerinde planlama, yer seçimi, tasarım ve yapımdan, ayrıca 
erişim ve işletme eksikliği kaynaklı birçok nedenden dolayı öngörülen arıtma verimlerine erişilememektedir. 
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Denizli ilinde 2014 yılı öncesinde yapılmış ardışık kesikli paket arıtma tesislerinin tamamı (toplam 19 
adet) işletme gözetimi yapılmaması, elektrik faturaları, nitelikli iş gücüne erişilememesi, düzensiz bakım 
vb. nedenlerle çalışmaz durumda idi, büyükşehir ilanı ve su kanalizasyon idaresinin kurulması ile birlikte 
bu tesislerde bakım ve onarım işlemleri tamamlanmış ve yeniden işletilebilir hale getirilmiştir. Yine sayısı 
yaklaşık 19 olan doğal arıtma tesislerinin 3 adedi hariç (herhangi bir işletme ve bakım yapılmamış olmasına 
rağmen çalışır durumda olan Nikfer Doğal Atıksu Arıtma Tesisi (Şekil 1) diğerleri üstte anılan nedenlerden 
dolayı atıl vaziyette bulunup 2016-2017 yılları arasında incelenmiş ve uygun bulunan tesislerde iyileştirmeler 
yapılarak devreye alınmıştır (Göçmez, 2017). İyileştirme yapılan tesislerden Darıveren Doğal Arıtma Tesisi 
II’ye ait resim Şekil 2’de gösterilmektedir. 

Şekil 1: Denizli, Tavas İlçesi Nikfer Mahallesi, Serbest Yüzeyli Yatay Sulak Alan Görüntüsü  
(DESKİ, 2019)
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Şekil 2: Acıpayam İlçesi Darıveren Mahallesi, Yapay Sulak Alan Görüntüsü (DESKİ, 2019)

Kırsal alanda oluşan evsel atıksuların arıtımında kentsel atıksu arıtımında uygulanan merkezi arıtma yöntemleri 
yanında daha farklı çözümler de bulunabilmektedir. Bunlar geleneksel arıtma yöntemleri yanında bireysel ya 
da ortak fosseptik hazneleri şeklinde de olabilmektedir 

(Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği, 2008)’ne göre eşdeğer nüfusun ancak 2.000’in üzerinde olduğu 
alanlarda kanalizasyon şebekesi yapımı istenmekte, bunlar arasında da kanalizasyonun herhangi bir çevresel 
yarar sağlamaması ya da teknik ve ekonomik açıdan mümkün olmayan durumlarda, aynı düzeyde çevresel 
koruma sağlayan bireysel ya da diğer uygun sistemler kullanılır denilmektedir. Buna rağmen ülkemizde 
kırsal alanda düşük nüfuslarda verimli işletilemeyen kanalizasyon şebekeleri ve geleneksel arıtmalar ile 
karşılaşılabilmektedir. 

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’nde (2010) “Köyler için doğal arıtma sistemleri en ideal 
sistemlerdir. Doğal arıtma sistemleri olarak, yüzeysel ve yüzeyaltı akışlı yapay sulakalanlar, doğal lagünler ve 
havalandırmalı lagünler kullanılır” denilmektedir.

Doğal arıtmaların işletme bulguları ve elde edilen sonuçlar için literatürde aşağıdaki gibi örnekler 
görülebilmektedir.

(Bozdoğan, 2009)  Gerçekleştirdiği çalışmada Adana’nın Karaisalı İlçesinde bir dikey akışlı yüzeyaltı yapay 
sulak alan ve ayrıca sulama alanları oluşturmuş, iki yıl boyunca işletmiştir. BOİ, KOİ ve AKM için giderim 
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%76-100  aralığında gelişmiş, her seferinde yasal değerler fazlasıyla tutturulmuş, 47 da alanı sulayabilecek 
(üstteki göstergelere ek olarak klorür, sülfat ve SAR açısından) 1.sınıf sulama suyu elde edilmiş ve yeşil 
alanlarda başarılı uygulama yapılabileceğine karar verilmiştir.  

(Vergeles ve ark., 2015) Doğu Ukrayna’da 10- 700m3/gün atıksu arıtan, 7 adet yapay sulak alanda incelemeler 
yaparak yüksek giderim sonuçları elde edilmiş; BOİ5 (82.6 ±11%), KOİ (77.3 ±9%) ve AKM (72.1±9%). 
Yapay sulak alanların geleneksel arıtma tesisleri ile karşılaştırıldığında kontrol ölçütlerinin çoğunluğunda 
benzer etkinliğe sahip olduğu, aynı zamanda yapım maliyeti ve işletme giderleri için benzer tesisler ile 
karşılaştırıldığında önemli düzeyde düşük maliyetli ve yapılabilirlik açısından daha uygun olduğu bildirilmiştir. 

(Göçmez ve ark., 2011) İzmir Menemen Çukurköy’de yapay sulakalanların etkinliği ile ilgili birçok konunun 
incelendiği bu araştırmada, evsel atıksuların arıtılmasında kullanılan iki farklı kök yapısına sahip bitkinin 
atıksu arıtım başarımı incelenmiştir. Tesis çıkış sularının dönemsel olarak değişmekle birlikte Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen deşarj standartlarını sağladığı belirlenmiştir. Araştırmada Çukurköy 
şartlarında yüzdesel olarak BOİ5, TN, TP ve TK gideriminde Vetiveria zizanioides, KOİ ve AKM gideriminde 
ise Phragmites australis daha etkili bulunmuştur.

(Cop, 2017) tarafından hazırlanan çalışmada Konya ilinde mevcut doğal arıtmaların durumları irdelenmiş, 
mevcut sorunlar ve çözüm önerileri belirlenmiş, iyileştirme amaçlı, işlerin türü ve miktarları keşif haline 
getirilmiş ve üç adet tesisin işletme sonuçları değerlendirilmiştir. Sonuçların olumlu olduğu görülmüş ancak 
tasarım aşamasında hidrolik yükler ile birlikte organik yüklere dikkat çekilmiş, yatak malzemelerinin yıkanmış 
dere çakılı olarak seçilmesi, yine tesislerin düzenli olarak denetim ve bakımı tavsiye edilmiş ayrıca en ucuz 
arıtma yöntemi olan doğal arıtmanın yaygınlaşmayla birlikte ülke maliyesine önemli bir katkı sağlayacağı 
belirlenmiştir. 

(Hunter ve ark., ) evsel atıksuların arıtımı ile ilgili maliyetlerinin karşılaştırıldığı çalışmada özellikle Louisiana 
kıyısındaki (Amerika) yapay sulak alanlar incelenmiş ve  galon başına ikincil arıtma için ortalama maliyet 
4,90$, üçüncül arıtma tesisleri için 6,50$, yapay sulak alanlar için  0,60 $ olarak hesaplanmış ve önümüzdeki 
on yıllarda enerji maliyetlerinde artışlar öngörülmüş, bu artışlardan enerji yoğun arıtma tesislerinin çokça 
etkileneceği ancak sulak alanlarda böyle bir tehlike olmayacağı vurgulanmaktadır.  

(Molinos-Senante ve ark., 2015) 7 arıtma türünden kırsal alanlar için en uygun türe karar verilmesi için 
çalışmıştır. Çalışmaya 29 uluslararası arıtma uzmanı katılmış ve 14 ölçütü değerlendirmiştir. 7 yöntem; yapay 
sulak alan, uzun havalandırmalı aktif çamur, membran bioreaktör, stabilizasyon havuzları, döner biyodisk, 
damlatmalı filtre ve ardışık kesikli paket arıtma sistemleridir. Hassasiyet analizleri arıtma seçenekleri arasındaki 
sıralamada yapay sulak alanların her seferinde kararlılıkla birinci sırada (24%) olduğunu doğrulamıştır. İkinci 
sırada lagünler bulunmaktadır. Uzun havalandırmalı aktif çamur ve membran biyoreaktörler son iki sırayı 
paylaşmıştır.

(Wang ve ark., 2005), Çin genelinde büyük kentlerde arıtma yatırımlarının sürdüğünü ancak kırsal alan ve 
köylerde yüksek maliyetler nedeniyle bilinen yöntemlerin büyük bir yük oluşturduğunu belirlemiş ve kırsal 
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alan temininin daha kolay ve ucuz olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmada oksidasyon havuzları ve yapay sulak 
alan birleşik şekilde başarılı bir şekilde azot fosfor giderimini sağlamış, azot gideriminde yapay sulak alanlar, 
fosfor gideriminde ise oksidasyon havuzları öne çıkmış ve Çin sulama suyu standartlarını sağlamıştır.

YÖNTEM

Çalışmada kullanılan veriler ve kaynakları aşağıdakileri kapsamaktadır;

•	 Dünya geneli ve Türkiye’de yapay sulak alan uygulamaları ve sonuçları Denizli’de bulunan doğal atıksu 
arıtma tesislerinin mevcut durum değerlendirmesi (saha araştırması ve Deski kayıtları) 

•	 Denizli’de bulunan diğer kırsal atıksu arıtma tesislerinin mevcut durum değerlendirmesi (saha araştırması 
ve Deski kayıtları) 

•	 Denizli’de mevcut kırsal atıksu arıtma tesisleri arasında yapılacak karşılaştırmalar (saha çalışması, kayıt 
değerlendirmesi)

•	 Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi imkânları ile mevcut var-
lıklarla ilgili bilgi ve veriler, hazırlanan ana planlar, arşiv belge ve çizimler, tesislerin analiz değerleri, 
sanayi ve ticari kuruluşlara ait denetim bilgileri 

•	 Atıksu analizleri için DESKİ Denizli Merkez Arıtma Tesisi Laboratuvarı ve Denizli Büyükşehir Belediye-
si akredite laboratuvarı kullanılmıştır.

•	 Tasarım Geliştirme ve İyileştirme: En kolay işletme, en az gözetim, foseptik bakımlarının azaltılması, 
tıkanma sorunlarının en düşüğe indirilmesi, hayvancılık kaynaklı kirlilik yüklerinin çözümlenmesi gibi 
durumlar için tasarım geliştirme (ISO 9001) ve saha uygulaması.

BULGULAR

Evsel atıksuların özellik ve miktarları kentsel ve kırsal alanda nüfusa ve kullanıma göre değişiklik göstere-
bilmektedir. Ülkemizde evsel atıksu miktarlarının ve yıllar içindeki artışın hesabında; İller Bankası Yöntemi, 
Aritmetik Yöntem, Geometrik Yöntem, Eksponansiyel Yöntem, Bileşik Faiz Yöntemi gibi yöntemler arıtma 
tasarımlarında sıkça kullanılmaktadır. 

Kirlilik yükü hesabında ise İller Bankası tasarım esasları ile kabuller doğrultusunda kişi başına gram cinsinden 
günlük olarak BOİ5, AKM, Toplam N, Toplam P cinsinden kirlilik miktarları; nüfus tahminleri ve kişi başına 
tüketim kabulleri ile çarpılarak bulunmaktadır. 

(Erdoğan, 2004) Türkiye genelinde beş ilde yaptığı atıksu karakterizasyonu belirleme çalışmalarında ortalama 
KOİ için 305 ile 439 mg/l, BOİ5 159-252 mg/l, AKM 147-266 mg/l, TKN 27-46 mg/l, TP 6-24 mg/l aralıkla-
rını yaklaşık ortalama 230 günlük dönem için tespit etmiştir. 
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Atıksu Arıtma Tesislerinde Teknik Usüller Tebliği’nde;  Türkiye’de nüfusa bağlı olarak atıksu oluşumu ve kir-
lilik yükleri değişimi Tablo 1’de verilmiştir. Bu tebliğde “Nüfusu 100.000’e kadar olan yerleşim birimlerinin 
atıksularının arıtma tesisleri tasarımında yaz ve kış ayları ile kurak hava şartlarını temsil edecek debi ve 24 
saatlik karakterizasyon ölçüm değerleri bulunmaması durumunda Tablo 2.1’deki debi ve kirlilik yükleri esas 
alınır” denilmiştir. Alman ATV-DVWK Standartları (ATV 131)’nda yeralan birim kirlilik yükleri Tablo 2’de 
verilmektedir. Bu yükleri dikkate alarak denizli İl ve İlçelerinde bulunan Atıksu arıtma tesislerine gelen kirlilik 
yükleri Tablo 3’de, Denizli’de kırsal alanlarda arıtma tesislerine gelen atıksularda ölçülen kirlilik yüklerine ait 
4 yıllık (2014-2018) ortalama değerler gösterilmektedir.

Tablo 1: Türkiye’de nüfusa bağlı olarak atıksu oluşumu ve kirlilik yükleri değişimi  (Atıksu Arıtma 
Tesislerinde Teknik Usüller Tebliği, 2.1)

Nüfus aralığı Atıksu 
Oluşumu
L/kişi.gün

KOİ
g/kişi-gün

BOİ
g/kişi-gün

AKM
g/kişi-gün

TN
g/kişi-gün

TP
g/kişi-gün

2000- 10000 80* 55 40 35 5 0.9

* Kirlilik yüklerinin konsantrasyon olarak ifadesinde infiltrasyon debisi de dikkate alınır.

Tablo 2: ATV 131’de öngörülen birim kirlilik yükleri (g/kişi.gün); 

AKM KOİ BOİ TN TP

70 120 60 11 1,8

Tablo 3: Denizli’de il merkezi ve ilçelerde oluşan evsel atıksu özelliklerine örnekler (DESKİ, 2019)

Tesis Ortalama (mg/l) 
(BOİ5)

Aralık  (mg/l) 
(BOİ5)

Merkez AAT 284 170-420

Gümüşsu AAT 148 34-469

Bozkurt AAT 198 11-460

İnceler AAT 475 115-1283

Serinhisar AAT 516 140-1766

Yeşilyuva AAT 208 92-373

Çivril AAT 244 80-2900
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Tablo 4: Denizli’de kırsal alanlarda arıtma tesislerine gelen atıksularda ölçülen kirlilik yüklerine ait 4 
yıllık (2014-2018) ortalama değerler (DESKİ, 2019)

AKM ( mg/L ) BOİ5 ( mg/L ) KOİ  (mg/L ) pH Toplam N  (mg/L ) Toplam P 
(mg/L)

202,2 392 877 7,36 77,7 7,8

Paket Atıksu Arıtma Tesisleri

Denizli İlinde toplam 26 adet paket arıtma  mevcut olup tasarım ve işletme debilerine ait bazı tesis örnekleri 
Tablo 5’de gösterilmektedir. Tesislerden elde edilen kirletici giderme verimleri ise ortalama olarak (DESKİ, 
2019) AKM için %55-97, BOİ için %81-97, KOİ için %51-93, Toplam N için %70-90, Toplam P için %14-30 
aralığında değişmektedir.
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Tablo 5: DESKİ paket arıtma tesis verileri

ARITMA 
ADI 

Nüfus Kişi 
Başı 
Lt/gün

Proje 
Debisi 
m³/gün

Master 
Plana Göre  
Hesaplanan 2015 
Atıksu Debisi  
m³/gün

2017 Atıksu Debisi  
m³/gün**

Atıksu Özellikleri

Emirazizli 500 80 40 85 79 Evsel +Hayvansal 
Nitelik Atıksu

Karateke 1000 80 80 240 299 Evsel +Hayvansal 
Nitelik Atıksu

Beydilli 750 200 150 120 98 Evsel +Hayvansal 
Nitelik Atıksu

Çoğaşlı 500 80 40 68 47 Evsel +Hayvansal 
Nitelik Atıksu

Dayılar 300 200 60 50 48 Evsel +Hayvansal 
Nitelik Atıksu

Gömce 600 80 48 128 84 Evsel 
+Endüstriyel+Hayvansal 
Nitelikli Atıksu

Çambaşı 500 200 100 120 78 Evsel +Hayvansal 
Nitelik Atıksu

Hayriye 200 80 16 50 51 Evsel +Hayvansal 
Nitelik Atıksu

Eskiköy 1000 200 200 223 192 Evsel +Hayvansal 
Nitelik Atıksu

Garipköy 1895 135 255 195 124 Evsel +Hayvansal 
Nitelik Atıksu

Beylerbeyi 800 80 64 225 309 Evsel 
+Endüstriyel+Hayvansal 
Nitelikli Atıksu

** Ağırlıklı olarak su tahakkuk verileri esas alınmıştır
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Doğal Arıtma Tesisleri

Denizli genelinde DESKİ kurulmadan önceki tarihlerde tasarlanıp yapılan 19 adet doğal arıtma tesisi bulun-
maktadır. Bu tesislerde yapılan mevcut durum değerlendirmelerine örnekler Tablo 6’da özetlenmektedir. Şekil 
3’de Nikfer Doğal Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyuna ait bir analiz sonucu verilmiş olup; çıkış suyu kirletici 
konsantrasyonları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY, 2010) alıcı ortama deşarj standart değerlerinin 
altındadır. Bu durum arıtma işleminin verimli şekilde gerçekleştiğini göstermektedir.

Tablo 6: Denizli’deki doğal arıtma tesislerinde yapılan değerlendirme çalışmalarına örnekler

Adı Nüfus Değerlendirme

Darıveren I 
(Yüzey altı 
akışlı)

1.527 Bu mahalleye ait nüfusun yaklaşık 1000 kişilik kısmı bu tesise 
gelmekte ancak yüzeyaltı akışlı tek yatak hacmi yetersiz kalmakta 
ancak bitki gelişimi yeterli ve akış sağlanmaktadır.

Darıveren II  Yaklaşık 500 kişilik atıksuyun giriş yaptığı tesiste hidrolik kapasite 
yeterli olmakta, öncelikli olarak bir adet serbest yüzeyli yatak 
ardından daha düşük kotta yüzeyaltı akışlı bir yatak bulumakta, çıkış 
numuneleri her seferinde deşarj değerlerini sağlamakta, işletim sorunu 
yaşanmamaktadır. 

Yumrutaş 857 Bu tesise yoğun olarak hayvancılık atıksuları gelmektedir. Zemin 
geçirgen olup 4 adet yatak bulunmaktadır. 2016-17 yıllarında yapılan 
iyileştirme çalışmalarına rağmen işletmede sorunlar oluşmuş olup, hali 
hazırda çalışan iki adet yüzeyaltı akışlı yatak yerine bir serbest yüzeyli 
yatak, bir çamur kurutma yatağı ve ek olarak 2 adet yüzeyaltı akışlı 
yatak ve geçirimsizlik tabakası oluşturulması gerekmektedir. 

Alikurt 649  Bu tesis 2016-2017 yılları arasında Deski tarafından iyileştirilerek 
yeniden devreye alınmıştır. Aralıklı olarak yapılan kontrollerde tıkanma 
ve bypass durumu ile karşılaşıldığı için yeniden çalışma gerekmişitr. 
Foseptik ile yatak haznesi arasındaki tıkanmaları önlemek için 2019 
yılında yatak başlangıcında serbest yüzeyli bir hazne oluşturulmuştur

İsabey-1 2.000 Doğal arıtma yatağı önemli bir süre mandıra suyu ile beslendiğinden 
yatak tıkanmış ve geçirimsiz hale gelmiştir.

Duacılı 1.767  Bu tesiste yatak malzemesi oluşturulmadan atıksu deşarjı yapıldığı 
görülmüş, gelen atıksuda evsel, sanayi (tekstil, mermer, otomotiv) ve 
mandıra sularının bulunduğu görülmüş ve tesis içinde taşmaya neden 
olan borulama tıkanıklıkları giderilerek akış sağlanmıştır.
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Karahisar 3.076 Bir vadide uzunlamasına yeralan 4 ayrı yataktan ve ham kazıdan ibaret 
olan tesise oldukça büyük bir nüfusun atıksuyu erişmekte, kontrollü 
tabii şartlar altında yeterli bitki yetişmesi gözlenmekte ve tesis 
çıkışından alınan numulerde şartlara uygunluk görülmekte ve doğal 
hayata ev sahipliği sağlanmaktadır.

Nikfer 2.492 Oldukça eski tarihlerde yapılan bu tesiste çıkış suyu deşarj limitlerini 
sağlamakta ancak kapalı havza mevcudiyeti nedeniyle 

Pınarlık 353 Tesis 2016-17 aralığında iyileştirilerek devreye alınmış ancak yğun 
hayvancılık atıksuları nedeniyle sık sık arızalanmış ve bypass hatları 
kullanılmıştır. 2019 yılında yapılan iyileştirme ile fosseptik ile yatak 
haznesi arasındaki borulama değiştirilmiş ve Alikurt’ta olduğu yatağın 
başlangıcında serbest yüzeyli bir alan oluşturulmuş ve düzenli arıtım 
sağlanmıştır.

Şekil 3: Nikfer Doğal Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyuna ait bir analiz  sonucu

SONUÇ

Denizli İli kırsal alan atıksularının arıtılması için paket arıtma sistemlerinin yanısıra doğal arıtma sistemleri 
de kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında bölgede mevcut paket ve doğal arıtma sistemleri incelenmiştir. 
Çalışma sonucunda atıksuların arıtılması esnasında çeşitli problemler ile karşılaşıldığı tespit edilmiştir. Bu 
problemleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

•	 Tesis tasarımı için gerekli olan nüfus projeksiyonlarının doğru yapılmaması, 

•	 Nüfus projeksiyon hesabı hatalarından dolayı atıksu debisinin de doğru hesaplanamaması,
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•	 İnfiltrasyon debisinin hesaba katılmaması, 

•	 Debi değişimlerinin izlenmemesi ya da debinin hatalı ölçmesi,

•	 Su abone yönetim sistemlerinin kurulmadığı dönemlerde defter ile tüketim kayıtlarının izlenmesi sonu-
cunda hatalı tüketim tahmini,

•	 Arıtma tesislerinde kirlilik yükü değişimlerinin izlenmemesi,

•	 Hayvan atıkları, mandıra atıksuları, zeytin karasuyu gibi öngörülmemiş ve yüksek organik kirliliğe sahip 
atıksuların dikkate alınmaması,

•	 Operatör eksikliğine bağlı olarak tesiste işletme kontrolü yetersizliği (periyodik bakım eksikliği),

•	 Yapay sulakalanlarda hatalı yatak boyutlandırma, kişi başına yetersiz birim alan seçimi, 

•	 Yapay sulakalanlarda uygun olmayan yatak malzemesi (yıkanmış dere çakılı yerine mıcır, kırmataş kul-
lanımı gibi),

•	 Yapay sulakalanların inşaası esnasında ağır iş makinelerinin yatak tabakasını sıkıştırarak geçirimli taba-
kaya zarar vermesi,

•	 Yapay sulakalanlarda bitkilendirme yapılmaması ya da mevcut bitkilerin korunamaması, istenmeyen tür-
lerin hakimiyeti, düzenli hasat ya da temizlik eksikliği, 

•	 Yapay sulakalanlarda tıkanma, göllenme, bazı alanlarda bitkilerin düzenli beslenememesi,  

•	 Foseptik ve sulakalan sistemi arası borulamada tasarım hataları, temizlik ve bakım eksikliği,

•	 Yataklarda eğim sorunları.

Tespit edilen problemler dikkate alındığında hem paket arıtma hem de yapay sulak alan sistemlerinin doğru 
işletilebilmesi için çeşitli önlemlerin alınması ve iyileştirmelerin yapılması gerektiği görülmektedir. 

Paket arıtmalarla ilgili yüksek işletme maliyeti, elektrik ve mekanik uzmanlık, bakım, onarım ve işletme gi-
derleri, enerji tüketimi, ani yüklemelere karşı hassaslık, yetersiz hidrolik kapasite gibi olumsuz özellikler ile 
karşılaşılmaktadır. Bunun yanısıra düzenli ve kontrol edilebilir olması, küçük alan ihtiyacı, uzaktan izlenebi-
lirlik gibi özellikleri bulunabilmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere (Şekil 3) sorunsuz işletilen doğal sulakalan sistemleri, atıksuların yönetmelikler-
de belirtilen alıcı ortam deşarj standartlarını sağladığı görülmektedir. Yapay sulak alanların doğru tasarımı ve 
düşük seviyede de olsa sürekli bakımı durumunda ilk yatırım ve işletme açısından düşük maliyetli, sürdürülebi-
lir, iş gücü ihtiyacı ve enerji, kimyasal yedek parça vb. tüketimlerinin çok düşük olduğu, ani yüklemelere karşı 
dayanıklılığı, tabiatta yer alan birçok düzeneği barındırması, yaban hayatına katkı sağlaması, görsel güzellik, 
atmosfere karbondioksit yerine oksijen yayması, üstün arıtma verimi gibi birçok iyi özelliği bulunmaktadır. 
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DESKİ gibi kırsal alanda 137 adet yeni arıtma yapım ve işletme yükümlülüğü bulunan bir kurum için doğal 
arıtma tesislerinin yapımı en uygun ve sürdürülebilir yöntem olarak tavsiye edilmektedir.  
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SICAK PRES TEKNOLOJİSİNDEKİ PARAMETRE FARKLILIKLARININ 
KARAKTERİZASYONU VE KAYNAK PROSESİ SONRASI PARÇA KALİTESİNE ETKİSİ

Görkem ÜRERLER1, Diğdem GİRAY AYTAÇ12,Ortaç AKDİKMEN1,Orçun YÖNTEM1

1Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. Ve Tic. A.Ş. AR-GE Merkezi, Kocaeli / Türkiye
2Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanobilim ve Nano Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Günümüzde otomotiv sektöründe artan rekabet koşulları içerisinde firmaların araç hafifletme, emisyon 
azaltımı ve araç dayanımını arttırmaya yönelik çalışmaları neticesinde yüksek mukavemetli çelikler yaygın 
olarak firmalar tarafından kullanılmaya başlanılmıştır. Yüksek mukavemetli çelikler grubunda yer alan sıcak 
şekillendirme prosesi yüksek yatırım, bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Sıcak şekillendirme prosesinde elde 
edilen ürün, sıcak şekillendirme parametrelerine bağlı olarak farklı malzeme karakteristiği göstermektedir.
Geleneksel soğuk şekillendirme parametrelerine ek olarak sıcak şekillendirme proseslerinde bulunan termal 
ve mikroyapısal parametreler kaynak prosesi sonrası parça kalitesine direk etki etmektedir.Sıcak şekillendirme 
malzemelerinde kullanılan galvanil kaplama, ergime sıcaklığının üzerine çıkıldığında demir-çinko alaşımını 
oluşturmaktadır.Çeşitli parametrelere göre değişen kaplama kalınlığı,sertlik ve kaynak proses parametreleri 
ile birlikte kaynak prosesinden sonra parça kalitesinde problemler görülebilmektedir. Yalın üretim sisteminde 
hatasız ürünün en hızlı şekilde müşteriye ulaştırılabilmesi gerektiğinden, yerinde kalitenin sağlanması büyük 
önem arz etmektedir.Yerinde kalitenin sağlanabilmesi, hatalı parça sayısının en aza indirgenmesi ile müm-
kün olabilmektedir.Özellikle sıcak şekillendirme prosesleri yüksek teknoloji ve maliyet içerdiğinden pres ve 
kaynak proseslerinde hata sayısı minimum seviyelerde olmalıdır. Bu makalede değişen termal, mekanik ve 
mikroyapısal sıcak şekillendirme proses parametreleri incelenip, kaynak işlemi sonrası elde edilen son ürün 
problemleri analiz edilmiş ve pres proses parametreleri ile ilişkilendirilmiştir. Sıcak şekillendirme proses para-
metreleri seri üretim şartları da göz önünde bulundurularak optimize edilmiş ve yaşanılan problemlerde azalma 
sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler:Sıcak Şekillendirme, Mikroyapı, Sertlik, Kaynak Kalitesi, Yüksek Mukavemetli Çelikler

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Son yıllarda gelişen teknoloji ile beraber yakıt tüketimini azaltmak, böylece çevreye emisyon salınımını azalt-
mak ve çarpışma  güvenliğini arttırmak ve hafif araçlar üretebilmek için yüksek mukavemetli çeliklerin kul-
lanımı yaygınlaşmıştır.(Ighodaro, 2017: 5) Bu zamana kadar araç dayanımının sağlanabilmesi için ağırlıklı 
olarak mangan alaşımı ile mukavemeti arttırılmış çelikler kullanılmaktaydı. Araç emisyon ve ağırlık azaltımı 
için yapılan Ar-Ge çalışmaları neticesinde daha hafif ve daha mukavemetli malzemeler üretebilmek adına, 
malzeme üretimi esnasında sıcaklık geçişleri ile elde edilen birden fazla faz yapı teknolojisi kullanılmaya 
başlanmıştır. Özellikle çift fazlı çeliklerde  ferrit ve martenzit fazları oluşturulmaktadır. Burada martenzit 
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fazı çeliğin dayanımını arttırırken, ferrit fazı ise şekil alabilirliğini sağlamaktadır. Genel olarak malzeme ya-
pısındaki martenzit fazı ile malzeme dayanımı arasında doğru orantı bulunmaktadır.(Aras v.d., 2017: 63) Bu 
yapılan çalışmalar ile üretilen malzemeler, soğuk şekillendirme pres prosesinde kullanılarak maksimum 1180 
Mpa dayanımlı otomotiv parçaları elde edilebilmiştir. Yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda malzeme 
mukavemetini daha fazla arttırabilmek adına daha ileri teknolojiler gerekmektedir. Bu kapsamda daha yüksek 
mukavemet elde edilebilen sıcak şekillendirme pres prosesleri üzerine çalışmalar yapılmıştır. Soğuk şekille-
nebilen malzemelerden farklı olarak, sıcak şekillendirme prosesine giren bu malzemelerin kimyasal yapıları 
farklı olup sıcak şekillendirme prosesinde yüksek sıcaklık  uygulanarak hızlı soğutma ile beraber tümüyle 
martenzit yapıya ulaşıp yaklaşık 1500Mpa’a kadar dayanım sağlanabilmektedir.(Ganapathy v.d., 2017: 2)Bu 
çelikler ısıl işlem görecek ve pres içinde su verme işlemi görecek şekilde tasarlanmıştır.Final parçanın meka-
nik özelliklerine bakıldığında önemli miktarda ağırlık azaltımı sağlamaktadır.(ArcelorMittal, 2012: 2)Sıcak 
pres prosesinde yüksek mukavemetler elde edilebilmesine rağmen yeni bir teknoloji olan sıcak şekillendirme 
prosesinde elde edilen ürünlerin kaynaklanabilirliği hakkında  literatürde yeterli yayın bulunmamaktadır. Bu 
makalede sıcak pres proses parametlerine bağlı olarak kaynak prosesi sonrası oluşan problemler incelenmiş ve 
çözüm önerileri verilmiştir. 

AMAÇ

Bu makalede, otomotiv sektöründe artan rekabet koşulları ile beraber, araç dayanım beklentilerinin yükselme-
siyle ortaya çıkan sıcak pres teknolojisinin analiz edilmesi ve kaynak prosesinde pres parçalarındaki kimyasal 
değişimlerden dolayı çıkan problemler ele alınmış olup, bu problemlere çözüm önerileri getirilmesi amaçlan-
mıştır.Böylelikle sıcak pres proses parçaları hakkında mikroyapı analizleri, dayanım testleri ve malzemenin 
kimyasal analizleri yapılarak detaylı bir bilgi elde edilecek ve bu bilgiler sıcak pres parçalarının kaynak pro-
sesinde sebep olduğu hatalar ile ilişkilendirilecektir.Sonrasında ise sıcak pres prosesindeki parametre optimi-
zasyonu yapılarak son ürün olan kaynak prosesi sonrası parçaya, kalitesel etkisi azaltılması hedeflenmektedir. 

KAPSAM

Araştırma Kocaeli iline bağlı Çayırova ilçesinde bulunan Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. 
(TTTI) ’de gerçekleştirilmiştir.Araştırma kapsamında TTTI’da üretilen, yüksek mukavemetli çelikler grubun-
da yer alan sıcak pres proses parçaları değişen pres parametrelerine göre incelenmiş ve bu pres parçaları punta 
kaynak yöntemi ile birleştirilerek kaynak sonrası kalitesel problem analizleri yapılmıştır.

YÖNTEM

Otomotiv sektöründe, sac şekillendirebilmek için temel üretim yöntemi olan soğuk şekillendirme yöntemi 
kullanılmaktaydı.Süre gelen çalışmalar ile birlikte araç dayanımlarının artırılması hedeflenmiş, hem sac mal-
zemeler hemde üretim yöntemleri üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır.Bu çalışmalar neticesinde maksimum 
mukavemet sağlayabilen sıcak şekillendirme prosesleri günümüzde yeni bir teknoloji olarak ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmada sıcak pres prosesine uygun çift fazlı çelik malzemeler sıcak şekillendirme yöntemi ile preslenmiş 
daha sonrasında ise punta kaynak yöntemi ile birleştirilmiştir.Hem pres prosesi hemde kaynak prosesindeki 
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değişkenler analiz edilmiştir.Pres proses parçaları için sertlik deneyleri yapılmış olup bu deneyler için  Vic-
kers Sertlik Ölçüm Yöntemi kullanılmıştır.Yine pres proses parçaları için mikroyapı ve kaplama kalınlıkları 
da analiz edilmiştir.Ayrıca kaynak proses parçalarının mukavemet kontrolleride ultrasonik ölçüm yöntemi ile 
kontrol edilmiştir.

BULGULAR

Yukarıdaki açıklamalarda bahsedildiği gibi araç dayanımını maksimum seviyelere çıkarılabilmesini sağlayan 
sıcak şekillendirme yöntemi, yeni bir teknoloji olması sebebiyle ortaya çıkan problemlere karşı hızlı ve etkili 
çözümler üretebilmek başlangıçta çok mümkün olmamaktadır.Sıcak şekillendirme yöntemi ile üretilen sac 
parçaların kaynaklanabilirliği için ise literatürde yeterli yayında bulunmamaktadır.Bu çalışmada sıcak şekil-
lendirilmiş parçaların analizi yapılacak daha sonrasında ise sıcak şekillendirilmiş parçanın punta kaynak işlemi 
sonrası kalitesel problemleri ele alınarak bu problemlere çözüm önerileri getirilecektir.Araştırma kapsamında 
araç yan orta direk (B Sütunu) parçası incelenmiştir.

 
 

şekillendirme yöntemi ile üretilen sac parçaların kaynaklanabilirliği için ise literatürde yeterli 
yayında bulunmamaktadır.Bu çalışmada sıcak şekillendirilmiş parçaların analizi yapılacak daha 
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Yukarıda resim 2 de gösterilen parçalar araç yan orta direğini oluşturan ana parçalardır.Bu parçalar 
araç dayanımını arttırıp, yolcu ve sürücü güvenliğini sağlamak adına sıcak şekillendirme yöntemi 
ile üretilmektedir.Bu sayede hem 1500Mpa’a kadar mukavemet sağlanmış olup,hem de mukavemet 
artırabilmek için ilave bir kuvvetlendirici parça da kullanılmasına gerek olmadığından dolayı araç 
hafifliğine ve yakıt tüketimine de etkisi olmaktadır.Bu şekilde araç dayınımı ve yakıt tüketimine 
olumlu etkileri olmasına rağmen sıcak pres ile şekillendirilmiş parçaların kaynaklanabilirliği,soğuk 
şekillendirilmiş parçalara göre daha fazla problemlere sebep olmaktadır.Kaynak sonrası görülen en 
büyük problem çapak problemidir.Soğuk şekillendirilmiş parçalardan daha sert ve mukavim bir 
malzeme halini alan sıcak şekillendirilmiş parçaların kaynak işlemi için daha fazla akım,daha 
yüksek kaynak zamanı ve daha yüksek bir sıkıştırma ve bekleme zamanı gerekmektedir.Sıcak ve 
soğuk şekillendirme ile üretilen parçaların kaynak parametre farklılıkları aşağıdaki gibi 
gösterilebilir. 

Sıcak Şekillendirilmiş 
Malzemeler

Soğuk Şekillendirilmiş 
Malzemeler

Akım(kA)

Kaynak Zamanı
(1/50  sn)

Tip Değişimi D 5D

Sıkıştırma Zamanı
(1/50 sn)

0,5A / A A

 0,5D / 2D D

2D D

 

 

Resim 1: Araç B Sütunu Resim 2: B Sütununu Oluşturan Sıcak Pres 
Parçaları 

Tablo 1:Kaynak Parametre Farklılıkları 

A Parçası 
B Parçası 

Yukarıda resim 2 de gösterilen parçalar araç yan orta direğini oluşturan ana parçalardır.Bu parçalar araç daya-
nımını arttırıp, yolcu ve sürücü güvenliğini sağlamak adına sıcak şekillendirme yöntemi ile üretilmektedir.Bu 
sayede hem 1500Mpa’a kadar mukavemet sağlanmış olup,hem de mukavemet artırabilmek için ilave bir kuv-
vetlendirici parça da kullanılmasına gerek olmadığından dolayı araç hafifliğine ve yakıt tüketimine de etkisi 
olmaktadır.Bu şekilde araç dayınımı ve yakıt tüketimine olumlu etkileri olmasına rağmen sıcak pres ile şekil-
lendirilmiş parçaların kaynaklanabilirliği,soğuk şekillendirilmiş parçalara göre daha fazla problemlere sebep 
olmaktadır.Kaynak sonrası görülen en büyük problem çapak problemidir.Soğuk şekillendirilmiş parçalardan 
daha sert ve mukavim bir malzeme halini alan sıcak şekillendirilmiş parçaların kaynak işlemi için daha fazla 
akım,daha yüksek kaynak zamanı ve daha yüksek bir sıkıştırma ve bekleme zamanı gerekmektedir.Sıcak ve 
soğuk şekillendirme ile üretilen parçaların kaynak parametre farklılıkları aşağıdaki gibi gösterilebilir.
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Sıcak Şekillendirilmiş 
Malzemeler

Soğuk Şekillendirilmiş 
Malzemeler

Akım(kA)

Kaynak Zamanı
(1/50  sn)

Tip Değişimi D 5D

Sıkıştırma Zamanı
(1/50 sn)

0,5A / A A

 0,5D / 2D D

2D D

Tablo 1:Kaynak Parametre Farklılıkları

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere kaynak parametre farklılıklarından dolayı sıcak şekillendirilmiş parça-
larda kaynak işlemi sonrası çapak problemleri oluşmaktadır.Fakat bu parametre farklılıkları kaynak çekirdek 
çapını sağlayabilmek için gerekli olduğundan bu parametrelerde bir değişiklik yapabilmek söz konusu değil-
dir.Bu problemleri çözebilmek adına ilk olarak sıcak şekillendirme prosesindeki parametre ayarları yapılarak 
parçalar üretilmiştir.Sıcak presleme teknolojisi açınım malzemeyi fırında ısıtma,sıcak malzemeye pres içinde 
sıcak olarak şekil verme ve sonrasında hızlı soğutma ile gerçekleştirilmektedir.Burada hızlı soğutma malze-
meyi martenzitik yapıya dönüştürerek sertleştirmektedir.Aşadağıdaki tabloda sıcak ve soğuk şekillendirilmiş 
malzemelerin sertlik ve mukavemet farklılıkları gösterilmektedir.

ÇEKME DAYANIMI 590 MPA 980 MPA

Sıcak Şekillendirme

410(Max.550)HV

1440 MPA

SERTLİK

590 MPA(Soğuk Şekillendirme) 980 MPA(Soğuk Şekillendirme)

196 HV 330 HV

Tablo 2:Sıcak ve Soğuk Şekillendirilmiş Parçaların Mekanik Özellikleri

Pres prosesindeki parametre farklılıklarından dolayı sıcak pres malzemelerin sertlik ve mikroyapılarında var-
yasyon görülebilmektedir.Sıcak şekil verme işleminde açınım malzeme 900°C’ye ısıtılarak ferlit+perlit yapı-
nın östenik yapıya geçmesi sağlanmaktadır.(Mori v.d., 2017: 2)Burada malzemenin çok veya az ısınmasını en-
gellemek adına fırında kalma süreleri çok önemlidir.Malzeme çok uzun süre ısıya maruz kaldığında malzeme 
üzerinde yanmalar gözlemlenmektedir.
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Resim 3:Sıcak Şekillendirilmiş Malzemedeki Yanık Görselleri

Fırında kalma süreleri malzemenin iç yapısına etki ettiğinden direk olarak kaynak kalitesine de etki etmektedir.
Kaynak kalitesindeki problemlerin ana sebebini saptayabilmek adına minimum(x dakika) ve maksimum(y da-
kika) fırında beklemiş parçalardan 12’şer adet üretilerek kaynak parametre ayarları aynı olacak şekilde punta 
kaynak işlemleri yapılmıştır.Problemli noktaların tayini için 12 adet parçanın tüm punta kaynak noktalarının 
(P1↝P52) analizi yapılarak en problemli noktalar belirlenmiştir.Bu noktalarda çıkan çapaklar ve çapak uzun-
luğu tablo3 ve tablo4’de gösterilmiştir.Ayrıca parçaların kaynak prosesi sonrası çekirdek çapı ölçümleri Ult-
rasonik Ölçüm Yöntemi ile kontrol edilerek istenilen standartlar içerisinde olup olmadığı gözden geçirilmiştir.

# P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 Top. %

1 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
4 0 0%
5 0 0%
6 0 0%
7 0 0%
8 0 0%
9 0 0%

10 0 0%
11 3 1 2%
12 3 3 2 4%

A Parçası ( x dakika ) - B Parçası ( x dakika ) Parça Denemesi (Minimum Bekleme)

Tablo 3:”x” Dakika Fırında Bekleyen Parçaların Kaynak Analizi

1 7 2 2 4%
2 4 30 2 4%
3 30 10 5 3 6%
4 15 1 2%
5 7 1 2%
6 5 25 2 4%
7 0 0%
8 12 3 2 4%
9 5 20 2 3 3 3 6 12%

10 4 20 20 3 6%
11 0 0%
12 4 25 30 3 6%

A Parçası ( y dakika ) - B Parçası ( y dakika ) Parça Denemesi (Maksimum Bekleme)

Tablo 4:”y” Dakika Fırında Bekleyen Parçaların Kaynak Analizi
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# P1 P12 P13 P33 P34 P40

Ultrasonik 
Görüntü

Çekirdek Çapı
(mm) 5,6 5,5 5,9 5,0 5,1 5,3

Ultrasonik 
Görüntü

Çekirdek Çapı
(mm) 5,5 5,4 5,8 5,6 5,3 5,4

A Parçası ( x dakika ) - B Parçası ( x dakika ) Parça Denemesi (Minimum Bekleme)

A Parçası ( y dakika ) - B Parçası ( y dakika ) Parça Denemesi (Maksimum Bekleme)

Tablo 5:Kritik Noktaların Kaynak Mukavemet Kontrolü

Tabloda görüleceği üzere “x” dakika fırında bekleyen parçalar için kaynak sonrası çapaklı parça sayısı oranı 
%17 iken,”y” dakika fırında bekleyen parçalarda ise bu oran %83’dür.Bu analiz sonrası malzemenin fırında 
kalma sürelerinin kaynak kalitesine etkisi olduğu saptanmıştır.Burada noktaların analizini yapabilmek adına 
10mm üzeri çapak çıkan nokta ve/veya 12 adet parça içinde 2 adet veya daha fazla aynı nokta da çapak olan böl-
geler kritik nokta olarak belirlenmiştir.Yukarıdaki tablolara bakıldığında bu noktalar P1,P12,P13,P33,P34,P40 
olarak belirlenmiştir.Bu noktaların ilk olarak sertlik ölçümlerinde farklılık olup olmadığını saptamak için “x” 
ve “y” dakika bekleyen parçaların ayrı ayrı Vickers Sertlik ölçümüne göre sertlik ölçümleri yapılmıştır.

Noktalar
"y" dakika 

bekleyen A Parçası
"y" dakika 

bekleyen B Parçası
P1 468,0 495,4
P12 443,5 475,6
P13 518,6 446,5
P33 484,6 481,6
P34 512,7 425,8
P40 419,6 462,9

Sertlik Ölçümü (Vickers HV10)

485,3
475,7

"x" dakika 
bekleyen A Parçası

"x" dakika 
bekleyen B Parçası

473,7
490,2
455,6
463,6
404,9

490,0
501,2
479,8
442,6 482,5

Tablo 6:Kritik Nokta Sertlik Ölçümleri

Fırında az bekleyen parçalar ile çok bekleyen parçalar arasında çok büyük farklar gözlemlenmemiştir.Her iki 
malzemeninde sertlik değeri 400 HV10 ile 500 HV10 arasında kalacak şekilde ölçülmüştür.Buradan çıkan 
sonuca göre fırında bekleme süresinin parça sertliği üzerinde bir etken olmadığı anlaşılmıştır.Fırında bekleme 
süresinin mikroyapıya etkisini tespit edebilmek adına kritik noktaların mikro yapı analizleri de yapılmıştır.
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P34

P40

P13

P33

P1

P12

Mikroyapı Analizi
A Parçası

"x" dakika
A Parçası

"y" dakika
B Parçası

 "x" dakika
B Parçası

"y" dakika
Noktalar

Tablo 7:Kritik Noktaların Mikroyapı Görüntüleri

Mikroyapı görüntülerini incelendiğinde gerekli martenzit (iğneli yapı) yapının her iki parçada da oluştuğu 
görülmektedir.Mikroyapı görüntülerinde de belirgin bir fark görülmemiştir.Bir sonraki aşamada ise malzeme 
de bulunan kaplamanın bir etken olduğu teorisi üzerine “x” ve “y” dakika bekleyen parçaların sıcak presleme 
sonrası kaplama kalınlıkları ölçülmüştür.
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"x" Dakika Bekleyen Parçalar "y" Dakika Bekleyen Parçalar

Alt-Üst Kaplama Kalınlıkları

9,4-10,9 µm 20,9-24,6µm

8,9-10,2µm 19,7-23,4µm

Alt 
Tabaka 
Kalınlığı

Üst 
Tabaka 
Kalınlığı

Tablo 7:Fırında Bekleme Süresi Farklı Parçaların Alt-Üst Kaplama Kalınlıkları

Tablo-7’de görülebileceği gibi “x” dakika fırında bekleyen parçalarda kaplama kalınlıkları 9-11µm arasında 
iken,”y” dakika bekleyen parçalarda kaplama kalınlığı 20-25µm’ye çıkmaktadır.Bu kaplama, malzeme içeri-
ğinde bulunan Demir-Çinko alaşımının malzeme sıcaklığının arttırılması ile beraber hava ile etkileşime gire-
rek oluşan Çinko-Oksit tabakadır.Burada oluşan Çinko-Oksit tabaka kalınlığına, fırında bekleme süresinin etki 
ettiği ve yaklaşık olarak 2 katına çıkardığı görülmektedir.

SONUÇ

Kaynak prosesinde ise sıcak pres malzemelerde kaynak mukavemetini yakalayabilmek adına daha önce tablo-
1’de gösterildiği gibi çift akım uygulanmaktadır.İlk akım hem malzemeyi biraz ısıtmak hem de malzeme üze-
rinde bulunan çinko-oksit kaplamayı eriterek malzemeye ulaşmak için uygulanmaktadır.“y” dakika bekleyen 
parçalarda çinko-oksit tabaka kalınlığı “x” dakika bekleyen parçaların yaklaşık 2 katı olduğundan dolayı; 
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kaynak prosesinde uygulanan ilk akım aşamasında “y” dakika bekleyen parçalarda tabaka kalınlığının fazla 
olmasından dolayı çapak problemlerine sebebiyet vermektedir.Bu noktadan hareketle, çinko-oksit tabaka ka-
lınlığının değişimi,kaynak prosesi sonrası çapak kalitesine doğrudan etki ettiği gözlemlenmektedir.Ve tabaka 
kalınlığını kontrol altına alabilmek adına fırında kalma sürelerinin optimizasyonu gerçekleştirilerek sıcak şe-
killendirilmiş parçaların kaynak sonrası çapak problemleri minimize edilmiştir.
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EGZOZ GAZLARI KULLANILARAK TASARLANAN HELİS AÇILI DEĞİŞTİRİCİLERDE 
SAYISAL İNCELEME

İbrahim Uzun1, Ferhat AKKUŞ2

1Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kırıkkale / Türkiye
2Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale / Türkiye

Öz: Taşıtlarda kullanılan yakıtların büyük bir bölümü atık ısı olarak çevreye atılmak durumundadır. Taşıtların 
verim sorunlarından dolayı atılan bu ısı enerjisinin taşıt türüne bağlı olarak değişik amaçlar için geri kaza-
nılabileceği bilinmektedir. Bunlara taşıt klima sistemlerinde, taşıt buzdolaplarında ve gıda taşımacılığındaki 
soğutma sistemleri örnek olarak gösterilebilir. Bu çalışma kapsamında adsorbsiyonlu soğutma sisteminde de-
sorpsiyon enerji girdisini karşılamak üzere helisel açılı ve çok kanallı bir ısı değiştiricisi tasarlanmıştır. Atılan 
egzoz gazlarının sıcaklığı ve debisi taşıtın kullanım şartlarına ve verimliliğine bağlı olarak değişebildiğinden 
egzoz gazı sıcaklık ve debi değerleri literatürde verilen alt ve üst sınırlar dahil olmak üzere beş (5) farklı girdi 
dikkate alınmıştır. İkincil akışkan kaynama noktası dikkate alınarak makine yağı seçilmiştir. Yüzey alanını 
artırmak başta olmak üzere egzoz gazı akışı doğrultusunda kanal sayısı ve kanal helis açıları değiştirilerek 
ısı değiştirici verimleri ve performans katsayıları hesaplanmıştır. Tahmin edileceği üzere kanal sayısı ve helis 
açısında istenilen serbestlikte seçim yapılamamaktadır. Çünkü kanal sayısı egzoz borusu kesit alanını ısı de-
ğiştirici bölgesinde çok daraltmayacak şekilde tasarımlanmasına çalışılmıştır. Kanal sayısı on (10) adet kanal 
olacak şekilde hesaplamalar egzoz gazı girdilerine karşılık gelen bütün kanal sayıları için yapılmıştır. İkincil 
akışkanın laminer akış ve üç (3) farklı Re sayısında olacak şekilde makine yağı ele alınarak çözüm yapılmıştır. 
Sayısal hesaplama değerleri literatürde bu tür ısı değiştiricilerin hesaplamalarında kullanılan amprik ifadelerle 
hesaplamalar yapılarak sayısal sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar tablo ve grafiklerle verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:Adsorpsiyon, Soğutma, Egzoz Gazı, Adsorpsiyonlu Soğutma Sistemi Tasarımı
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Semboller
A Kesit Alanı, m2

d İç Boru Çapı 
D 
Gövde Çapı, m
Dh Hidrolik Çap, m
f  
Sürtünme Faktörü
L 
Gövde Çapında Değiştirici Boyu, m

 Kütlesel Debi, m3/s
Nu Nusselt Sayısı
n  İç Boru Sayısı
P Çevre, m
Q Birim Zamanda Isı Transferi Miktarı, W
r  Yarıçap, m
Re Reynolds Sayısı
t Helis Adımı, m
T 
Sıcaklık, °C

Greek Semboller
θ	 Boyutsuz Sıcaklık,
β	 Helis Adım Oranı
φ	 Alanlar Oranı, Ag,m/Ag,i
İndisler
e  Giriş
f  İkincil Akışkan
i İç Çap, m
d 
Dış Çap
o  Çıkış
m  Ortalama
r  Oran
b 
Gövde Tarafı
g Egzoz
gi Egzoz iç Borular Giriş
gm Egzoz Ana Giriş

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Birçok tipte tasarlanıp üretilebilen ısı değiştiricileri, en az iki akışkan veya akışkan ile katı arasında ısı trans-
ferini sağlayan sistemler olarak kullanılmaktadırlar. Günlük hayatta ısı değiştiricileri iklimlendirme sistemle-
rinde, endüstriyel işletmelerde ısının kontrol edilmesi ve geri kazanılmasında, gıda taşımacılığının yapıldığı 
sistemlerde gıdaların optimum sıcaklıklarda saklanmasında ve araçlarda atık ısının geri kazanılması gibi bir 
çok alanda kullanılırlar. Isı değiştiricileri kullanıldığı yerlere, kullanılan akışkanın türüne ve akışkan çeşi-
dine göre çeşitli tanımlamaları yapılabilmektedir. Bu çalışma kapsamında gövde borulu olarak tanımlanan 
ısı değiştiricileri kullanılmıştır. Bu tür ısı değiştiricilerinde genellikle iki akışkan kullanılmakta ve kullanılan 
akışkanlardan bir tanesi büyük çaplı olan gövde tarafından geçerken diğer akışkan ise bu gövde içerisindeki 
küçük boru demetlerinden geçmektedir. Tasarımı yapılan ısı değiştiricisinde kamyon ve otobüs gibi taşıtların 
çevreye attıkları egzoz gazları sıcak akışkan olarak kullanılarak adsorbsiyonlu soğutma yapılmıştır. Söz konu-
su adsorbsiyonlu soğutma sistemini besleyecek akışkan gövde içerisinden geçmekte olup akışkan olarak yağ 
seçilmiştir. Şekil 1’de adsorbsiyonlu soğutma sisteminin çalışma prensibi şematik olarak verilmiştir.

Dizel bir motor olan Volvo-Penta motorunun kullanıldığı deneyde atık egzoz gazlarının adsorbsiyonlu soğut-
ma sistemlerinde kullanılması incelenmiştir. Yapılan deneylerin sonucunda sistem buharlaştırıcısının 105 kW 
civarında ısıl güç verdiği gözlenmiştir [1].
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Şekil 1. Adsorbant yatağındaki enerji hareketleri

Bu çalışmada ısı transfer yüzeyi düz kanallı sistemlere göre fazla olan helisel kanallı sistemler kullanılarak 
adsorbsiyonlu soğutma sistemi tasarlanmıştır. Söz konusu sistemde helis açıları ve kanal sayıları değiştirile-
rek yüzey alanına bağlı olarak sistemin ısıl verimi ve performans katsayıları incelenmiştir. Tasarımı yapılan 
sistemde ikili, üçlü, dörtlü ve onlu kanal sayılı helisel kanallı sistemler kullanılmıştır. Helisel kanallı sistemde 
soğuk akışkan olarak kullanılan yağ için laminer akışlı ve 3 adet Reynolds Sayısı için çözümler yapılmıştır. 
Yapılan çözümlemeler sonucunda ısı transferine etki eden yüzey alanı ve helis açılarının etkisi incelenerek 
sonuçlar karşılaştırılmalı olarak tablolar halinde verilmiştir. Tasarımı yapılan ısı değiştiricisinin genel görü-
nümleri Şekil 2’ de verilmiştir [2].

Tasarımı yapılan ısı değiştiricisinde ilk olarak sıcak ve soğuk akışkanlarda meydana gelen azalma ve artmala-
rın ne kadar olacağı belirlenir. Bir değiştirici tasarlamak için giriş ve çıkış sıcaklık değerlerinin olmasına gerek 
yoktur doğrudan değiştirici boyutlarına göre tasarlanıp bu tasarıma göre sıcaklık değişimi analizleri yapılabi-
lir. Değiştirici tasarımında gövde tarafı ve gövde içinde bulunan borular için boyutsuz sayılar olan Reynolds, 
Prandtl ve Nusselt sayıları için hidrolik çap eşitlikle yazılmış olup literatürdeki gövde borulu ısı değiştiricileri 
içim kullanılan boyutsuz sayıların denklemleri kullanılmıştır. Bu çalışmada akışkanın giriş ve çıkış noktaları 
değil akışkanın geçtiği değiştiricinin gövdesi ve boruları dikkate alınmıştır. Yapılan analitik hesaplamalarda 
akışkanın geçtiği kesit alanı(A) ve bu alanları oluşturan ıslak çevre(P) dikkate alınmıştır [3-4]. 
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Şekil 2. Değişken borulu düz ve helisel ısı değiştiricisi

Gövdenin kesit alanı ve çevresi aynı olmasına rağmen gövde içerisinde yer alan boru sayısındaki değişiklikler-
de hidrolik çapının (Dh) değiştiği dikkate alınmalıdır. Gövde içerisindeki borularda hidrolik çap iç çapa eşittir. 

Değiştirici gövdesinde bulunan boru demetindeki boruların sayısına bağlı olarak geometrik büyüklükler deği-
şecektir ve bu büyüklüklere bağlı olarak her boru için Reynolds sayısı da değişecektir. Bu değişkenlik akışka-
nın geçtiği hidrolik çapların değişmesinden kaynaklanmaktadır. 
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Reynolds sayısının ilgili olduğu bir diğer önemli parametre ise kütlesel debidir. Egzoz gazının bulunduğu sıcak 
akışkan tarafında kütlesel debinin çok değişmediği ve sabit olduğu kabulü ile hesaplamalar yapılmıştır. Nor-
malde aracın devir sayısına ve güç değerlerine bağlı olarak egzoz gazının kütlesel debisi değişmektedir [5-6].

Değiştirici içerisinde kullanılan sıcak ve soğuk akışkan arasındaki ısı geçişi için önemli olan Prandtl ve Nusselt 
Sayılarının tanımlanması gerekmektedir. Yapılan tanımlamalara göre boru içindeki sıcak akışkan olan egzoz 
gazları için boru içi akış ve boru dışında soğuk akışkan olarak geçirilen motor yağı için ise silindir üzeri akış 
eşitlikleri kullanılarak sayısal hesaplamalarla karşılaştırmak amacıyla hesaplamalar yapılmıştır [6].

Tasarımı yapılan ısı değiştiricisinde, gövdenin iç çapı (Di) ve dış çapı (Dd) sırasıyla 244 ve 250 milimetre olup 
gövdenin uzunluğu (L) 800 milimetredir. Gövde içerisindeki boru demetlerinin sayısına göre boru iç çapları 
(di) ve dış çapları (dd) değişmektedir. Gövde içerisinde 1, 2, 3, 4 ve 10 borulu değiştirici tasarlanmıştır.Değiş-
tirici akışkan tarafı ve egzoz tarafı için bazı tasarım ve sayısal çözüm sınır dğerleri Çizelge 1- 3 ile verilmiştir.

Isı değiştiricisinin gövde ve boru tasarımı için fiziksel büyüklüklerin birçoğu seçilmiş olup bunlar Çizelge 1.’ 
de verilmiştir. Değiştiricide sıcak akışkan olan egzoz tarafı akışkanı için özellikler sabit alınmıştır. Egzoz gazı-
nın hızı kullanılan motorun devrine bağlı olarak değişmekte olup bu çalışma kapsamında giriş ve çıkış hızları 
sabit 2500 dev/dk. için 30 m/s olarak alınmıştır. Egzoz gazının giriş sıcaklığı 450 oC, yoğunluğu 0,488 kg/m3, 
özgül ısısı 1081 J/kg.K, dinamik viskozitesi 3,42E-5 ve kinematik viskozitesi 6,997E-5olarak alınmıştır [7].
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Çizelge 1. Değiştirici akışkan tarafı üç borulu durum giriş şartları

Re Giriş Hızı, 
m/s

Kütlesel Debi, 
kg/s

Gövde içi Hız, 
m/s

5 1,192 1,918 0,063

10 2,385 3,837 0,125

20 4,770 7,673 0,251

40 9,540 15,347 0,501

50 11,925 19,183 0,626

100 23,849 38,366 1,253

Çizelge 2. Değiştirici akışkan tarafı 10 borulu durum giriş şartları

Re Giriş Hızı, 
m/s

Kütlesel Debi, 
kg/s

Gövde içi Hız, 
m/s

5 1,691 2,720 0,091

10 3,382 5,440 0,182

20 6,764 10,881 0,364

40 13,527 21,761 0,729

50 16,909 27,202 0,911

100 33,818 54,403 1,822

Çizelge 3. Değiştirici egzoz tarafıgiriş şartları

İç Boru 
Sayısı

İç Boru İç 
Çapları, m

Hidrolik Çap,  
m

Re

1 0,1200 0,1200 5,15E+04

2 0,0849 0,0849 3,64E+04

3 0,0693 0,0693 2,97E+04

4 0,0600 0,0600 2,57E+04

10 0,0379 0,0379 1,63E+04
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AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı ısı transfer yüzeyini artırmak için helis açılı kanallar kullanılmış ve helis açıları değiş-
tirilerek geçen ısı enerjisi miktarları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Söz konusu inceleme sonucunda ad-
sorbsiyonlu soğutma sistemleri tasarımında ısı transferinin etkisi değerlendirilerek egzoz gazları içeresindeki 
ısı enerjisinden faydalanılıp faydalanılamayacağı araştırılmıştır. 

KAPSAM

Bu çalışma kapsamında kullanılma durumlarına göre istenilen tip ve boyutlarda tasarlanabilen ısı değiştirici-
leri üzerinde çalışılmıştır. Söz konusu ısı değiştiricisinde düz ve helisel boru kanallı adsorbsiyonlu soğutma 
sistemi tasarlanmıştır.  Hem düz hem de helisel tipteki iç borulardan oluşan sistemde 1, 2, 3, 4 ve 10 adet boru 
yerleştirilmiştir. Isı değiştiricisi tasarımında sıcak akışkan olarak egzoz gazları kullanılmış ve soğuk akışkan 
olarak yağ kullanılmıştır.

YÖNTEM

Tasarımı yapılan ısı değiştiricisinde sayısal hesaplamalar sonlu eleman temelli bir yazılım olan Ansys-Fluent 
ile yapılmıştır. Yapılan hesaplamalar sırasında değiştiricinin ana gövdesi değiştirilmeden egzoz gazının geçtiği 
iç boru sayısı değiştirilerek tekrarlanmıştır. Çalışmada iç boru sayısı (n) 1, 2, 3, 4 ve 10 geçişli borular için 
deneyler tekrarlanmıştır. Yapılan sayısal çözümlerde sınır şartları tanımlanmıştır. Söz konusu sınır şartları 
değiştiricinin dış cidarları yalıtılmış(r=Dd için dT/dr=0) olarak tanımlanmış, sıcak akışkan olan egzoz gazı ve 
soğutucu akışkan olan yağın giriş hız sınır şartları ile bu akışkanların çıkış basınç şartları tanımlanmıştır. He-
saplamalarda giriş hız değerleri Reynolds Sayıları dikkate alınarak hesaplanmış olup bu hesaplamalara bağlı 
olarak kütlesel debi girişleri hem program aracılığıyla hem de elle hesaplanmıştır. Hesaplamalar için yapılan 
bir diğer tanımlama ise sıcak akışkanın giriş kesitinde meydana gelebilecek daralmanın etkisini dikkate alma-
mak amacıyla giriş kesit alanı sabit (ϕ=1) alınmıştır.

Sayısal çözümler için ANSYS Fluent (includes ANSYS CFD-Post) Release 16.2 yazılımı kullanılmıştır. Say-
sal çözümde egzoz tarafı türbülanslı akış akışkan tarafı ise akış şartlarına bağlı olarak laminer veya türbülanslı 
tanımlanmıştır. Bu çalışmada sunulan değerler akışkan tarafının bütünüyle laminer olduğu akış şartları için 
hesaplanmıştır. Sayısal modelde ızgaralama (mesh) işlemlerinde genelde govde element büyüklüğü yaklaşık 
iki (2) milimetre ve akışkan ve egzoz tarafı elment büyüklükleri yaklaşık dört ile altı (4-6) milimetre olarak 
alınmıştır. Bazı analizlerde otomatik ızgaralama (mesh) uygulanmıştır.

BULGULAR

Isı değiştiricisi için yapılan hesaplamalarda farklı sayılarda hem düz hem de helisel borular için sonuçlar 
alınmıştır. Ancak sonuçların bir kısmında sayısal kararsızlık nedeniyle burada verilmemiştir. Değiştirici tasa-
rımlarında fiziksel geometri büyük seçildiğinden sayısal çözüm için çok fazşa düğüm sayıları ile çalıılmak du-
rumunda kalınmıştır. Düğüm sayıları çalışılan iç boru sayılarına, helis veya düz oluşlarına göre değişmektedir. 
Düğüm sayıları 20,0E+6 ile 1,0E+3 aralıklarında değişebilmektedir. Düğüm sayılarına göre bir değerlendirme 
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bu çalışmada yapılmamıştır. Çalışmada egzoz giriş kesiti ile iç boruların kesit oranları (f=1) olarak alınmıştır. 
Bunun nedeni basıç artımını sınırlı tutarak boru sayılarındaki değişimi gözlemlemektir.

Sayısal hesaplamalarda egzoz giriş kesiti ve gövde değişmediği için düz ve helisel tek borulu değiştirici için 
sonuçların değişmediği gözlemlenmiştir. Değiştirici içerisindeki iç boruların her birindeki helisel borular iki 
tur dönerek helisel açılar oluşturmuştur. Helisel boruların adım boyu toplam değiştirici boyunun yarısı alınarak 
tasarlanmıştır. Sayısal hesaplamalarda ise düğüm sayıları 5x106 ile 8x106 arasında değişmektedir. Bazı boru 
sayıları için düğüm sayıları çok yüksek olduğundan dolayı yakınsama problemleri ortaya çıkmış ve söz konusu 
borular için henüz çalışmaya aktarılmamıştır. Gövde ve boru cidarlarına yakın yerlerde daha sık tarama için 
artan sayılarda katmanlar tanımlanmıştır. 

SONUÇ

Sayısal çözümlerde çözüm sonuçlarının yakınsaması ve yakınsamanın hesaplanan büyüklükler için hangi dü-
zeyde olması gerektiği önemlidir. Bu çalışmada iterasyon sayıları ve yakınsama kriterleri açısından çalışma 
değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. Önceki bölümlerde gösterildiği üzere element büyüklükleri yer yer 2 mm 
– 4 mm gibi küçük değerlere kadar küçültülerek ızgaralıma yapılmıştır. Çalışmanın beklenildiği gibi helisel 
kanalların düz borulu kanallara göre daha iyi ısı geçişi gerçekleştirdiği söylenebilir. Üç borulu düz ve helisel 
ısı değiştiricilerinden geçen ısının Reynolds sayısı ile ilişkisi şekil 3.’ te verilmiştir. Üç ve dört borulu helisel 
boruların boyutsuz sıcaklık Reynolds Sayısı değişimi Şekil 4’ te verilmiştir. Ancak basınç açısından da bir 
değerlendirme yapılması gerektiği açıktır. Çünkü araçlarda bu değiştiricinin araç egzoz çıkışına önemli dere-
cede etki yapması istenen bir durum değildir. Çalışmanın ileriki dönemlerde küçük ölçekte bir adsorbsiyonlu 
soğutucu enerji girdisini karşılayıp karşılamayacağı belirlenebilecektir. İleriki çalışmalarda değerlendirilebi-
lecek en önemli noktalardan biriside egzoz tarafındaki akışta ısı transferinin artırılmasıdır. Bunun için yüzey 
geometrileri, kanatçıklar ve yönlendirici perdeler ile çalışılabileceği söylenebilir. 

Şekil 3. Helisel ve düz borularda geçen ısı miktarının Re sayısı ilişkisi
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Şekil 4.  Helisel üç ve dört borulu durumda boyutsuz sıcaklık Re değişimi
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BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA YÖNTEM SEÇİMİ

Z. Fuat TOPRAK

Öz: Bilindiği üzere, gerek doğal olaylarında gerek insanoğlunun neden olduğu problemlerde her zaman be-
lirsizlikler olmaktadır. Dolayısıyla bu olay veya problemlerin çözümünde de her zaman belirsizlikler olacak-
tır.  Bu belirsizlikler olayın veya problemin belirginlik içeren (deterministik) yöntemlerle modellenmesini 
güçleştirmektedir. Bu yüzden araştırmacılar, problemin “yaklaşık olarak” modellenmesine olanak verebilecek 
yöntemlerin arayışı içinde olmuştur. Eldeki problemin “yaklaşık çözümü” için iki yoldan söz edilebilir: 1) 
eldeki problemin idealleştirilmesi veya 2) çok sayıda değişken ile çalışılması. Problemi idealleştirmek için 
birçok “kabul” ve/veya “ihmal” yapılmaktadır. Çok sayıda değişken ile çalışılması ise çok sayıda bilinmeyeni 
ve çözümü çok zor hatta bazen olanaksız olan denklem veya modelleri zorunlu kılmaktadır. Literatürdeki eski 
(geleneksel) veya yeni (modern) çok sayıda metodoloji (yöntembilim), araştırmacıların yöntem seçiminde ka-
rarsızlığa veya onları yanlış yöntem seçmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada bilimsel yöntemler, geleneksel 
ve modern yöntemler ile belirsizlik içeren ve deterministik yöntemler olmak üzere iki farklı şekilde sınıflan-
dırılmış ve bilimde yeni olan yöntemler üzerinde durulmuştur. Çalışma ile araştırmacıların sıklıkla karşılaştığı 
“probleme göre yöntem seçimi” kararsızlığının giderilmesinde bir nebze katkı yapması amaçlanmıştır.

1. GİRİŞ

Toprak (2018), “19. yüzyılın ortalarına kadar bilim insanlarının arasındaki yaygın kanaate göre bilim kesinlik 
istiyordu. Meydana gelen bir olay tesadüf değil; başka bir olayın sonucuydu. Neden bilindiğinde sonuç, sonuç 
bilindiğinde ise neden bilinebilirdi. Başka bir ifade ile geçmişten de gelecekten de haber verilebilirdi. Bu yüz-
den zamanın bilim insanları bu yönde oldukça hararetli iddialarda bulunmuştur” demektedir [1]. Örneğin Lap-
lace  (1749 –1827), Laplace Şeytanı Teorisi’nde  “Evrenin şimdiki halini geçmişin sonucu ve geleceğin nedeni 
olarak ele alabiliriz. Hiçbir şey belirsiz değildir ve gelecek de, aynı geçmiş gibi, onun gözlerinin önündedir” 
demektedir. Farabi (870 – 950),”Hiç bir şey kendi kendisinin nedeni olamaz. Çünkü nedenin kendisi, oluşan-
dan öncedir“, “Hiç bir şey kendiliğinden yok olmaz, böyle olsaydı, var olmazdı”  demekle meydana gelen 
tüm olayların sebep – sonuç ilişkisine dayandığını ifade etmektedir. Benzer şekilde Einstein’ın (1879 - 1955) 
da bu iddiayı, “Tanrı zar atmaz” şeklindeki meşhur ifadesi ile desteklemektedir. Francis Bacon (1561 – 1626) 
ise hiçbir olayın tesadüfen meydana gelmediğini “bu evrensel çerçevenin başıboş olduğunu düşünmektense, 
kutsal efsanelere inanırım, daha iyi. Az felsefe, insan zihnini tanrıtanımazlığa götürür; ama felsefede derinlik, 
insanların zihinlerini dine döndürür“ şeklindeki veciz sözü ile dile getirmektedir [1]. Zamanın bilim insanla-
rının, “Tanrı deney tüpü içine girmiyorsa yoktur” demelerinin nedeni de doğada meydana gelen tüm olayların 
birer tesadüf değil, tamamının bir kurallar manzumesi dâhilinde meydana geldiğini ifade etmektir.

Ancak bu belirlilik ve kesinliğe rağmen bilgi eksikliğinden ötürü doğa olaylarında her zaman bir belirsizliğin 
olduğuna dair de görüşler olmuştur ve bu görüşler gittikçe daha ağır basmıştır. 19. Yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren doğa olaylarının bütün çabalara rağmen her zaman belirsizliğini koruyabileceği yönündeki görüşler 
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ağırlık bastı. 20. yüzyıla gelindiğinde, özellikle atom altı parçacık fiziği ile birlikte belirlilik ve kesinlik görüşü 
tamamen yenildi. Yerine doğada bir belirsizliğin veya başka bir ifade ile kaosun her zaman olacağına inanıl-
maya başlandı.

Doğada değişen ve gelişen olaylar birbirini etkilemektedir. Dolayısıyla çoğu kez bir olayı etkileyen değişken-
lerin sayısı zamana ve konuma göre değiştiği gibi bunların olay üzerindeki etkisinin niteliği ve niceliği de her 
zaman ve her yerde aynı değildir. Bu kaos,  Edward Norton (Lorenz, 1972)’in Kelebek Teorisi ile açıklanabilir: 
“bir kelebek Amazon ormanlarında kanat çırpsa Avrupa’da fırtına kopmasına sebep olabilir” [2].

Laplace  (1749 –1827)’ın Şeytan Teorisi olarak bilinen teorinin ikinci kısmı her şeye rağmen doğada ve doğa 
olaylarında her zaman bir belirsizliğin olacağını adeta ispatlamaktadır: “Evrenin şimdiki halini geçmişin so-
nucu ve geleceğin nedeni olarak ele alabiliriz. Bir an için evrenin tüm güçlerinin ve bunu oluşturan tüm var-
lıkların konumlarını anlayabilen bir canlı olduğunu düşünürsek ve bunun bu verileri inceleyebileceğini de 
düşünürsek, aynı anda evrendeki en büyük varlıklardan en küçük atomlara kadar her şeyi hesaba katarak bir 
hesap yaparsa hiçbir şey belirsiz değildir ve gelecek de, aynı geçmiş gibi, onun gözlerinin önündedir.” [1]. 
Yaratılmışların içinde böyle bir varlık olmadığına göre doğa olayları bizce her zaman belirsizliğini koruya-
caktır. Farabi (870 – 950) ise “İnsan hiçbir şeyin gerçeğini idrak edemez. Çünkü onun bilgisinin başlangıcı 
duygularıdır. Akıl aracılığıyla ancak benzeyenleri ve ayrılanları seçebilir” demektedir [1]. Einstein’ın (1879 
- 1955), “Biz, evrenin muhteşem bir şekilde düzenlendiğini ve belirli kanunlara uyduğunu görmekteyiz, ancak 
bu kanunları çok bulanık bir şekilde anlayabilmekteyiz” demektedir [1]. Bazı durumlarda, doğa olayı çok iyi 
kavrandığı ve yorumlandığı halde bu kavram ve yorumların modele yansıtılması güç olmaktadır. Tıpkı Eins-
tein (1879 – 1955)’nın dediği gibi: “Matematik ifadeler ne kadar gerçeği temsil ediyorsa o denli kesinlikten 
uzaktır, ne kadar kesin ise o denli gerçeği temsil etmekten uzaktır” [3]. Zadeh (1971) ise bu durumu şu şekilde 
teyit etmektedir: “gerçek dünya sorunları ne kadar yakından incelenmeye alınırsa, çözüm daha da bulanık hale 
gelecektir” [4]. Henri Poincaré (1854 – 1012), “çok basit bir sistemde çok karmaşık bir dinamik ortaya çıka-
bilir” demektedir [1]. Doğa olaylarında her zaman bir belirsizlik olacağına göre her zaman belirsizlik içeren 
yöntemlere ihtiyaç da olacaktır.

2. BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA YÖNTEM SEÇİMİ

2.1. Yöntemlerin Sınıflandırılması

Bilimsel yöntemler iki şekilde sınıflandırılabilir. Birinci sınıflandırma, yöntemlerin geleneksel veya modern 
olması dikkate alınarak yapılmıştır. Şekil 1’te bu sınıflandırma şematik olarak gösterilmiştir.
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Şekil 1. Yöntemlerin klasik ve modern olup olmamasına göre sınıflandırılması

İkinci sınıflandırma kapsamında da yöntemlerin belirsizlik içerip içermediğine göre yapılmıştır. Şekil 2’te 
şematik olarak bu sınıflandırma detaylandırılmıştır. 
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Şekil 2. Yöntemlerin belirsizlik içerip içermediğine göre sınıflandırılması
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Aşağıda yaygın olarak kullanılan bazı yöntemler kısaca özetlenmiştir.

2.1.1. Geleneksel Yöntemler

2.1.1.1. Deterministik Yöntemler

Belirlilik içeren yöntemlerdir. Örneğin dikdörtgen şeklindeki bir alan deterministik bir yöntemle hesaplanabi-
lir (Formül 1).

                                                                                                                                  (1)

Burada A, alan; a ve b dikdörtgenin iki kenarıdır.

Benzer şekilde geometrik veya geometrik olmayan herhangi bir cismin, uzunluğu, alanı, hacmi belirlilik içe-
ren bir yöntemle hesaplanabilir (Formül 2). Bir açık kanal veya boru akımında debi de yine aynı yöntem ile 
hesaplanabilir.

                                                                                                                                 (2)

Burada Q, bir kesitten birim zamanda geçen akışkanın hacmi; A, kesit alanı ve V kesit ortalama akım hızıdır.

Deneysel yollarla ampirik olarak geliştirilen bazı bağıntılar ve boyut analizi ile elde edilen bağıntılar determi-
nistik yöntemler arasında sayılabilir.

2.1.1.2. Karakutu Yöntemler

Kara kutu modelleri ile problem, sistemin içine girilmeden yaklaşık olarak çözülmektedir. Sistemin içinde 
ne olup bittiği hakkında hiçbir şey bilinmemektedir ve bunu bilmek de önemli değildir. Sistemin davranışı, 
sistem hakkındaki deneyimlerden bilindiği için girdilere göre çıktı veya çıktılara göre girdi üretilir. Bu yüzden 
ne zaman aynı girdiler aynı miktarda sistem içerisine alınırsa sistemin içi bilinmeden de aynı çıktılar tahmin 
edilebilmektedir (Şekil 3). Genellikle çok karmaşık olan doğa olaylarının modellenmesinde kullanılır. Fizik 
temeli yoktur.

Şekil 3. Karakutu yöntemlerde sistem operatörü ve sistemin girdi ve çıktıları

2.1.1.3. İstatistik Yöntemler

İstatistik yöntemlerde, model parametreleri verilerin kendisinden (Parametrik, Parametric) veya verilerin sı-
ralamasından (Parametrik Olmayan, Non-Parametric) elde edilmektedir. İstatistiksel Modellerinin fizik veya 
sebep – sonuç ilişkisi temeline dayandırma gayreti olmamakla birlikte özellikle parametrik yöntemlere dayalı 
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istatistik modellere fizik veya sebep – sonuç ilişkisi yansıtılabilir. Regresyon analizi ve Otoregresif Modeller 
(Markov Modelleri) istatistik yöntemlere örnek olarak verilebilir.

2.1.1.4. Olasılık Yöntemler

Olasılık yöntemleri her rastgele olayın meydana gelmesinin bir p olasılığı ve her örnek uzayın bir P olasılık 
uzayı olduğu anlayışına dayanmaktadır. Dolayısıyla ele alınan konunun tümü ile rastgele olması gerekir. Buna 
bağlı olarak da fizik temeli yoktur. Markov Zinciri, karar ağacı ve toplam olasılık teoremi ve benzeri yöntemler 
olasılık yöntemlerine örnek verilebilir.

2.1.1.5. Stokastik Yöntemler

Eğer herhangi bir xi olayı xi±1 olayına bağlı olarak meydan geliyorsa bu tür süreçlere Stokastik Süreçler denir. 
Dolayısıyla Stokastik süreçler olayın parametreleri zamanla ani veya belli bir trend ile artıp azalmaktadır. 
Doğa olaylarında bazen bu trend belli bir T periyodu ile değişmektedir. Buna bağlı olarak da Stokastik yön-
temler fizik temeline dayanmaktadır. İstatistiksel yöntemlere dayalı modellerde eğer periyodikliği veya trendi 
temsil eden bir bileşen var ise bu tür modeller aynı zamanda Stokastik modeldir. Markov Modelleri (otoregres-
sif modeller) örnek olarak verilebilir.

2.1.2. Yapay Zekâ Yöntemleri

2.1.2.1. Yapay Sinir Ağları (YSA)

Yapay Sinir Ağları (YSA) 1940’lı yıllarda biyolojik sinir hücrelerinin yapısından esinlenerek tasarlanan yapay 
sinir hücreleri modelidir. Ağda, bir girdi ve bir çıktı tabakası ile bir veya birden fazla ara (gizli) tabaka bulunur 
(Şekil 4). Çıktı tabakası hariç bu tabakaların her birinde birden fazla yapay hücre bulunur. Girdi tabakasındaki 
hücreler girdiği algılar, yorumlar ve yorumu ara tabakalarda bulunan tüm hücrelerle paylaşır. Bunu başlangıçta 
rastgele seçilen katsayılar ile yapmaktadır. Bu katsayılar, her bir tabakada bulunan her bir hücre tarafından dü-
zeltilir ve sonucu (çıktıyı) başlangıçtaki girdiğe benzetinceye kadar katsayıları değiştirmektedir. Böylece çıktı 
tabakasına gelen değer orijinal verilere en yakın olan değerdir. Çıktı elde edilinceye kadar çok sayıda iteras-
yon yapılmaktadır. Her bir iterasyonda elde edilmek istenen çıktıyı veriye benzetmeye çalışan ve başlangıçta 
rastgele seçilen katsayılar değişir. İterasyonlar hedefe varıncaya kadar devam eder. Hedef ise minimum hatayı 
verecek bir fonksiyon ile belirlenir.
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Şekil 4. Bir Yapay Sinir Ağı

Yapay Sinir Ağları (YSA) veri tabanlı bir yöntemdir. Bu yüzden kara kutu sistemler gibi çalışmaktadır. Fizik 
temelinden yoksundur. Dolayısıyla eldeki farklı verilere göre model, aynı doğa olayına ait farklı sonuçlar 
verebilmektedir. Bu yüzden, modeli sürekli olarak yeni verilere göre yeniden eğitmek gerekmektedir. Bu tür 
modeller gerçek anlamda doğa olaylarını temsil etmemektedir. Modelin eğitilmesi hatanın minimize edilmesi 
temeline dayanmaktadır. Modeli test etmek için veriler rastgele eğitme grubu ve test grubu şeklinde iki gruba 
ayrılır. Eğitme grubu veriler ile model kalibre edilmekte, test grubu verileri ile de modelin doğruluğu test edil-
mektedir.

2.1.2.2. Genetik Algoritma (GA)

Şen (2004) genetik algoritmayı şu şekilde tarif etmektedir: Bu algoritma evrim teorisinden esinlenerek geliş-
tirilmiştir. O halde her şeyden önce bu evrimi gerçekleştirilebilecek yaratıklara ihtiyaç vardır. Bu yaratıklar 
doğurabilmeli ve sonra ölebilmelidir. Bunlar doğum sonrası kendilerinde olan bazı davranışları kalıntı olarak 
doğurduklarına bırakabilmelidir” (Şen, 2004). “Holland (1975), canlılardaki genetik işlemleri sanal ortamda 
gerçekleştirmeye çalışarak bu işlemlerin etkinliğini açıklamıştır. Daha sonra öğrencisi Goldberk’in yaptığı 
doktora çalışmasıyla National Science Foundation tarafından verilen genç araştırmacılar ödülünü almış ve 
dört yıl sonra klasik eserini (Goldberg, 1989) yayınlamasıyla ilgi çoğalmıştır” [5]. Şekil 5’de algoritmanın akış 
şeması verilmiştir [5].

GA bir optimizasyon tekniğidir. Modelin eğitilmesi hatanın minimize edilmesi temeline dayanmaktadır. İlgili 
paket programlar kullanılmaktadır. Tıpkı YSA gibi veri tabanlı bir yöntemdir. Bu yüzden kara kutu sistemler 
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gibi çalışmaktadır. Fizik temelinden yoksundur. Dolayısıyla eldeki farklı verilere göre model, aynı doğa ola-
yına ait farklı sonuçlar verebilmektedir. Bu yüzden, modeli sürekli olarak yeni verilere göre yeniden eğitmek 
gerekmektedir. Bu tür modeller gerçek anlamda doğa olaylarını temsil etmemektedir.

Şekil 5. Genetik algoritmanın akış şeması

2.1.2.3. Bulanık Mantık (Fuzzy Logic)

Bulanık Mantık (BM) bulanık küme teorisine dayanmaktadır. Bulanık küme teorisi ilk kez Zadeh (1965) ta-
rafından ortaya atılmıştır [6]. Bu nedenle Zadeh (1965) modern anlamda belirsizlik kavramının değerlendi-
rilmesinde önemli bir çalışma olarak kabul edilir. Bu çalışmanın yankı bulması sadece olasılık teorisine bir 
alternatif oluşundan değil, ayrıca o güne değin hemen hemen tüm bilimlere temel olan Aristo mantığına karşı 
bir alternatif olabileceğinden de kaynaklanmaktaydı. Bu çalışmadan sonra BM’ın Uzak Doğu ve Avrupa’da 
kısa sürede teknolojik uygulamaları ortaya çıkmaya başlamıştır. Günümüzde ise başta elektronikte, kontrol 
sistemlerinde olmak üzere hemen hemen tüm disiplinlerde yerini almış ve konu ile ilgili çok sayıda bilimsel 
çalışma yayınlanmıştır. Bilgisayarlardan farklı olarak insanın düşünme yeteneğine bağlı olarak yetersiz, eksik 
ve belirsizlik içeren veri ve bilgi ile işlem ve tanımlama yapabilme ve bu işlem ve tanımlamaları ifade ede-
bilme yeteneği vardır. İnsanın düşünme, tanımlama ve tasvirlerinin büyük bir kısmı hatta hemen hemen hepsi 
yaklaşıklık (belirsizlik) içerir. Başka bir ifade ile insanoğlu çoğu kez sayısal değil sözel düşünür ve ifade eder. 
Yani insan bulanık düşünür, bulanık tanımlar ve bulanık tasvir eder. Şen (1999), değişik biçimlerde ortaya 
çıkan karmaşıklık ve belirsizlik gibi tam ve kesin olmayan bilgi kaynaklarına “bulanık (fuzzy) kaynaklar” adı 
verildiğini demektedir [7]. Toprak (2004) ise “O halde zaten karmaşıklığın ve belirsizliğin var olduğu bir bilim 
dünyasında, bulanık mantık felsefesi bir bakıma bu durumun gerçek adını koyarak ve olayları idealleştirmek 
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yerine olduğu gibi kabul ederek çözme anlayışını getiren bir felsefe olarak kabul edilebilir” demektedir [8]. 
BM’ta fizik kanunları uzman görüşü olarak modele yansıtılmaktadır. Uzman görüşü yanında, eldeki verilerin 
kullanılması ise daha iyi bir sonucun elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Bunun yanında, BM’de uzman 
görüş olarak fizik kanunlarını işin içine katmanın, beraberinde bazı idealleştirmeleri getirebileceği şeklinde 
düşünülebilir. Fizik kanunlarının hesaba katılmasına bağlı olarak bazı idealleştirmeler söz konusu olabilir. 
Ancak, bu idealleştirmeler, diğer yöntemlerde yapılanların yanında çok küçük kalmaktadır. Bu nedenlerden 
dolayı BM her doğa probleminin çözümünde güvenle tercih edilebilir. Bulanık küme teorisi ile klasik küme 
teorisi karşılaştırmalı olarak Şekil 6’de verilmiştir.

2.1.2.4. Nöro-Fuzzy ve Geno-Fuzzy

Nöro-Fuzzy ve Geno-Fuzzy aslında bağımsız yöntemler değildir. Bunlar hibrit yöntemlerdir. Nöro-Fuzzy, 
yapay sinir ağlarında katman sayısı veya bir katmanda bulunan sinir hücresi sayısının bulanık mantık ile 
optimizasyonudur. Benzer şekilde Geno-Fuzzy de genetik algoritma yöntemi ile model geliştirilirken Şekil 
7’deki akış şemasında verilen işlem paketlerinden birinin veya birden fazlasının belirlenmesinde yine bulanık 
mantık kullanılmaktadır. Bu ve benzeri hibrit yöntemlerde ana yöntemin fizik tabanı yok ise bulanık mantığın 
modellemenin herhangi bir aşamasında kullanılması durumu değiştirmemektedir. Başka bir ifade ile eğer ana 
yöntemle geliştirilen bir model sadece veri esaslı ise yani Karakutu yöntem olarak çalışıyorsa işin içine bulanık 
mantığın katılması modeli Karakutu olmaktan kurtaramamaktadır.  
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Şekil 6. Bulanık ve klasik küme teorisi, a) klasik küme teorisi, b) bulanık küme teorisi
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2.1.2.5. SMRGT

Bulanık SMRGT (Simple Membership Function and Fuzzy Rules Generation Technique) yöntemi ilk olarak 
Toprak (2009) tarafından önerilmiştir [9]. Yöntem, açık kanal en kesitinin hesaplanmasında kullanılmış ve ör-
nek uygulamaları verilmiştir. Sonrasında birçok alanda modelleme tekniği olarak kullanılmıştır. Örneğin Altaş 
ve Ark. (2017) ve Altaş (2017) SMRGT yöntemini açık kanal akımlarında su yüzü profilinin modellenmesinde 
yani hidrolik alanında kullanmıştır [10], [11]. Bayrı (2018) zeminlerin sismik açıdan sınıflandırılmasında yani 
geoteknik alanında kullanmıştır [12]. Akış katsayısının belirlenmesinde yani hidroloji alanında ise Karakaya 
(2018) aynı yöntemi kullanmıştır [13]. Diğer taraftan Çakır Aydın (2018) ise peyzaj açısından ortamın gürültü 
kirliliğinin sınıflandırılmasında, yani mimari alanda yöntemin bir uygulamasını vermiştir [14]. Çevre bilimin-
deki ilk uygulamasını kuraklık indisinin belirlenmesi ile ilgili çalışması ile Hamidi ve Ark. (2013) vermiştir 
[15]. Toprak ve Ark. (2012) içme suyu şebekelerinde kayıp ve kaçakların tespitinde yani çevre bilimlerinde 
kullanmıştır [16]. Toprak ve Ark. (2013a), Toprak ve Ark. (2013b), Yalaz ve Ark. (2015) bulanık doğrusal 
regresyon analizinde yani matematik alanında kullanmıştır [17], [18], [19]. Toprak (2017) ve Toprak ve Ark. 
(2017) ise yöntemin avantaj ve dezavantajlarından ve pratik uygulamalarından söz etmiştir [20], [21].

Bulanık modellemede en önemli iki husus bulanık kümelerin (üyelik fonksiyonlarının) ve bulanık kural ta-
banının belirlenmesidir. Literatürde ikisini bir arada belirleyen başka bir yönteme rastlanmamıştır. Bunun ya-
nında avantaj olarak çok doğru sonuçlar vermesi de dikkate alınırsa kısa sürede yaygınlaşması beklenen bir 
durumdur. Yönteme ilişkin detaylar Toprak (2009), Toprak (2017), Toprak ve Ark. (2017) ve Şevgin ve Toprak 
(2019) çalışmalarına bakılabilir [9], [20], [21], [22].

2.1.2.6. ZFT Algoritması

ZFT Algoritması içme suyu şebekelerindeki su kayıp ve kaçaklarını belirlemek için Toprak ve ark. (2013) 
tarafından önerilmiştir [23]. Algoritmanın tam adı  Zumlayıcı Fonksiyon Tekniği (Zoom Function Technique, 
ZFT) olup hem sistemdeki (fiziki) hem de evsel kayıp ve kaçakları ayrı ayrı belirleyebilmektedir. Buna bağlı 
olarak toplam kayıpları da otomatik olarak hesaplayabilmektedir. Model, veri esaslı olmayıp dünyadaki tüm 
şehir içme suyu şebekelerinde kullanılabilmektedir. Yöntemin ilk olarak Diyarbakır Kent Merkezi’nin içme 
suyu şebekelerine uygulanmış ve sonuçlar gözlemsel verilerle karşılaştırılmıştır. Şehir merkezinde bulunan 41 
mahalleden 3 yıl boyunca elde edilen veriler, nüfus, kayıt altına alınmış su tüketimi ve tüm şehir için üretilen 
su miktarını içermektedir. Karşılaştırma sonucu modelin tahmindeki doğruluğunun yüksek olduğu müşahede 
edilmiştir [23]. Daha sonra yöntem Karakaya ve Toprak (2018) tarafından Türkiye geneline uygulanmış ve 
yine başarılı sonuçlar bulunmuştur [24]. Otomatik olarak su kayıplarını belirlemek için ayrıca bir alt programla 
SCADA sistemine adapte edilebilir. Ayrıntılar için Toprak ve ark. (2013), Karakaya ve Toprak (2018) ve Top-
rak (2017) çalışmalarına bakılabilir [23], [24], [25].

2.2. Değişken Seçimi

Toprak (2004), “doğa olaylarında her zaman var olan belirsizlikler, belirgin (deterministik) yöntemlerle mo-
dellemeyi güçleştirmektedir. Bu yüzden araştırmacılar problemi yaklaşık olarak modellemeye çalışmaktadır. 
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Yaklaşık sonuç elde etmek için, ya eldeki problem idealleştirilmeli, ya da çok sayıda değişken kullanılmalıdır. 
Problemi idealleştirmek için yapılan kabul veya ihmaller nasıl model veya bağıntının hatasını büyütüyor ise, 
değişkenlerin sayısını artırmak da hata sayısını artırmaktadır” demektedir [8]. Aslında araştırmacılar, çalış-
malarında dikkate alacakları değişken sayısı ile yapılacak ihmal ve kabullerin sayısını optimize etmeye ça-
lışmaktadır (Şekil 7). Şekilde, a) doğa olayının kendisini göstermektedir. Beyazlıklar gerçekliği, grilikler ise 
model hatasını göstermektedir. Görüldüğü üzere çok sayıda değişken ile bir olayı modellemek hata miktarını 
azaltırken hata sayısını artmaktadır. Başka bir ifade ile çok sayıda değişken ile çalışmak her zaman modelin 
hatasını düşürmemektedir. Modelin hatasını azaltmak için Şekil 8’deki gibi model değişkenlerinin her birinin 
etkisi modelin gerçekliğine katkısı oranında yansıtılmalıdır. Böylece modelin değişken sayısı ile model hatası 
optimize edilmiş olacaktır.

Şekil 1. a) doğa olayı, b) doğa olayının dört değişkenli modeli, c) doğa olayının 16 değişkenli modeli

Şekil 2. Model değişkenlerinin her birinin etkisi modelin gerçekliğine katkısı oranında yansıtılmalıdır 
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2.3. Yöntemlerin Olmazsa Olmazları

Tüm yöntemlerin olmazsa olmazları aşağıda verilmiştir:

1) Bilimsel açıdan genelleştirilebilmelidir. Örneğin tüm akarsular katı madde (sediment) taşır. Dicle de bir 
akarsu olduğuna göre Dicle de katı madde taşır.

2) Mantıksal açıdan kabul edilebilir olmalıdır örneğin eğer y = x ve x = z ise y’nin de z’ye eşit olması gerekir.

3) Matematik açıdan doğru olmalı ve doğru bir şekilde ifade edilmelidir.

4) Teknik açıdan uygulanabilir olmalıdır

5) Kullanımı kolay olmalıdır

3. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bu çalışmada bilimsel yöntemler, geleneksel ve modern yöntemler ile belirsizlik içeren ve deterministik yön-
temler olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırılmış ve bilimde yeni olan yöntemler üzerinde durulmuştur. Bir 
problem eğer belirlilik içeren yöntemlerle çözülebiliyorsa kesinlikle belirsizlik içeren yöntemlerden kaçınıl-
malıdır. Bulanık Mantık hariç birçok yapay zekâ tekniklerinin kullanılmasında veriler olmazsa olmazdır. Yani 
bu yöntemler Karakutu yöntemler gibi çalışmaktadır. Birbirinden farklı veri kümelerine karşı farklı davranış 
göstermektedir. Dolayısıyla bilimsel açıdan genelleştirilemezler. Hangi yöntem kullanılacaksa kullanılsın de-
ğişkenlerin sayısı ve hata oranı optimize edilmelidir. Fazla sayıda değişken ile çalışmak her zaman en iyi so-
nucu vermeyebilir. Bilimsel yöntemler, genelleştirilebilir, mantıksal açıdan kabul edilebilir, matematik açıdan 
doğru olmalıdır. Ayrıca kullanımları teknik açıdan mümkün ve kolay olmalıdır.
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ALKALİ İYİLEŞTİRMENİN KETEN LİFİNİN MORFOLOJİSİNE ETKİSİ 

Ali AVCI, Ayşegül AKDOĞAN EKER

Türkiye

Öz: Doğal lif takviyeli kompozitlerin uçak, otomotiv, ambalaj, mobilya ve inşaat sektörlerinde kulla-
nımı her geçen gün artmaktadır. Son yıllarda özellikle, otomobillerde kapı içi panellerde, çıta koruma pa-
neli, tavan döşemesi, gösterge paneli, bagaj kapağı panelleri gibi muhtelif yerlerde tercih edilmektedirler. 
Doğal lifler düşük yoğunlukları ekonomiklikleri, yüksek spesifik dayanımları, yüksek elastiklik modülüne 
sahip olmaları ve biyo bozunur özelliklerinden dolayı kompozit malzeme yapımında takviye elemanı ola-
rak kullanılmaktadırlar. Doğal lifler geri dönüştürülebilir ve yakılarak herhangi bir atık bırakmadan ısıl 
enerji elde edilebilir. Doğal liflerin sahip oldukları bu avantajlar ve son yıllarda uluslararası katı düzenle-
meler ile birlikte, otomotiv sanayisinde düşük CO2 emisyon seviyelerinin aranması ve otomotiv parçala-
rında %95 oranında geri dönüştürülebilirlik gibi hedefler ortaya atılmışı sonucu daha geniş uygulama ala-
nı bulmuştur. Su tutma ve lif matris ara yüzey bağı uyumsuzluğu gibi olumsuzlukların giderilebilmesi için 
doğal liflerin yüzeyleri kimyasal işlemlere tabi tutularak hem matris takviye bağı güçlendirilir hem de lifin 
dayanımı artırılmış olur. Çalışmada, keten lif takviyeli doğal kompozitlerde alkali kimyasal işlemin keten 
lif morfolojisine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, giyotin ile 5-10 cm boyutlarında kesilen keten lifleri ağır-
lıkça %3, %5 ve %10 oranında sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisinde 3 saat süre farklı sıcaklıklarda al-
kali işlemine tabi tutulmuştur. Alkali işlemi sonrasında, keten liflerinin yüzey morfolojisi taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) ile incelenmiş ve sıcaklık değişimine bağlı olarak optimum alkali oranı belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Doğal Lifler, Alkali İşlemi, Plastik Matrisli Kompozitler 
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KIRSAL KESİMDE OLUŞAN ATIKSULARIN YAPAY SULAK ALANLAR KULLANILARAK 
DOĞAL ARITIMI: DENİZLİ ÖRNEĞİ

Aydemir AKYÜREK, Osman Nuri AĞDAĞ, Gülbin ERDEN

Türkiye

Öz: Kırsal kesimlerde oluşan evsel ve diğer atıksular alıcı ortama verildiklerinde yüzeysel sular, yeraltı 
suları ve toprakta kirliliğe sebep olmaktadır. Bu nedenle kentsel alanlarda olduğu gibi kırsal alanlarda da 
evsel atıksuların arıtımı gereklidir. Bu noktada kentsel alanlardan farklı olarak öne çıkan sorun, bu tesis-
lerin coğrafi olarak dağınık, işgücünden uzak olmaları nedeniyle; tasarım, ilk yatırım, nakliye, enerji temi-
ni, erişim, işletme, bakım, onarım, kontrol ve ölçme alanlarında birçok zorlukla karşılaşılmasıdır. Bu tesis-
lerde etkin, düşük maliyetli, güvenilir, kolay ve sürekliliği sağlanabilen çözümlere ihtiyaç vardır. Bu zor-
lukların bertarafına yönelik doğal arıtma sistemleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada; 
Denizli kırsal kesimi atıksularının arıtımında kullanılan doğal arıtma (yapay sulak alan) tesislerinde yaşa-
nan problemler ve çözüm önerileri değerlendirilmektedir. Denizli kırsal alanında 26 adet paket arıtma te-
sisi bulunmaktadır. Bunlardan 19 tanesinde gelen atıksu debisi tasarım debisinin çok üzerindedir. Örneğin 
proje debisi 64 m3/gün olan Beylerbeyi paket arıtma tesisine 309 m3/gün atıksu girişi olmaktadır. Bu du-
rum arıtma verimini düşürmektedir. Paket arıtma tesislerine ilaveten Denizli kırsal kesiminde 19 adet do-
ğal arıtma bulunmaktadır. Ancak bunlardan sadece 5 tanesi çalışır durumdadır. Faal durumdaki doğal arıtma 
tesislerinde yapılan ölçümlerde ortalama AKM, BOİ, KOİ, toplam azot ve toplam fosfor giderimi sırasıyla 
%80, %84, %80, %47 ve %37’dir. Bu çalışma kapsamında, Denizli kırsal kesim atıksularının arıtımındaki 
mevcut durum belirlenmiş olup, özellikle doğal arıtma tesislerinin detaylı işletme durumları incelenmiş ve 
kapasite ve verim artışı için çözüm önerileri ortaya konulmuştur. Ayrıca, yapay sulak alanlar ile diğer tür-
deki kırsal atıksu arıtma tesisleri (ardışık kesikli reaktör, biyolojik paket arıtma vb.) ile karşılaştırılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Atıksu Arıtımı, Doğal Arıtma, Yapay Sulak Alanlar, Denizli 
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ADAPTIVE LOCAL THRESHOLDING FOR PILL SEGMENTATION

Bekir YILDIRIM, Gökhan YAŞAR, Berrin ŞAHİN

Turkey

 
Abstract: Pills on the surface of a fabric are an undesired appearance defect caused by wear, particularly for 
knitted fabrics. Pilling degree is evaluated by comparing the standard pilling images according to EN ISO 
12945-2:2000 in laboratories with the samples obtained from processed fabrics in different devices after artifi-
cially creating pills. Evaluation by standard images subjectively leads some confusion and problems between 
different laboratories. Objective evaluation approaches using image processing algorithms are actively rese-
arched instead of subjective evaluation. In order to develop an objective evaluation system compatible with 
the standards used in industry using image processing methods is the main aim of this research. Segmentation 
partitions an image into distinct regions, namely distinct objects which refer to the pills and background in this 
work. We present the results of thresholding methods used for segmentation of pills on the surface of standard 
images which is the first and one of the most important step in order to develop an objective system. If the 
pills cannot be segmented correctly, the rest of the system cannot work satisfactorily. Although intensity thres-
holding is the oldest approach for segmentation, it is still used and researched extensively. The performance 
of thresholding methods is researched and the local thresholding approach is studied for pill segmentation.  
 
Key Words: Pilling Grade, Pill Segmentation, Local Thresholding, Image Processing 



182

ÖZET SÖZEL METİNLER

ŞIRNAK İLİNDE DAĞILIŞ GÖSTEREN MEŞE AĞACININ (QUERCUS) BAZI KISIMLARINDAN 
BİYOYAKIT ÜRETİMİ VE YAKITIN KALİTE KONTROLÜ

Bilal ASLAN, Hüseyin BENLİ

Türkiye

 
Öz: Bu çalışmada, gelecekte fosil kaynaklı yakıtlara alternatif olarak elde edilmesi düşünülen biyoyakıtlardan 
biyodizel ve biyoetanol yakıtlarının; Şırnak İlinde dağılış gösteren meşe ağacının bazı meyvelerinden üretil-
mesi ele alınmıştır. Farklı birkaç çeşit meşe ağacından alınan palamut ve yaprak numuneleri yapılan deneyde 
materyal olarak kullanılmıştır. Deney sonucunda elde edilen sonuçlar düzenlenerek daha sonraları yapılacak 
bilimsel çalışmalara öncü olması için deneysel çalışmalar arasına eklenmiştir. Çünkü pek çok bilim adamı 
21. yüzyılın sonuna kadar, fosil kaynaklı enerji kaynaklarının yerini rüzgâr, güneş, hidrojen ve biyoyakıtlar 
gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının alacağını öngörmektedir. Bu değişik alternatif enerji kaynakları içeri-
sinde biyoyakıtlar; üretimlerinin kolay, bilinir ve teknolojik açıdan oturmuş olması nedeniyle daha fazla ön 
plana çıkmaktadır. Biyoyakıtlar; çok geniş bir yelpazede olup bu yakıtlar içerisinde biyoetanol, biyometanol, 
biyodizel, biyogaz ve biyohidrojen en önemli olanlarıdır. Biyoyakıtların içerisinde biyoetanol; benzine eş-
değer yapıda olduğu için, enerji ve taşımacılık pazarından en büyük payı alacağı tahmin edilmektedir. Lite-
ratürde, biyodizel ve biyoetanol üretimi üzerine yapılan birçok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmalardan 
bazıları, metanol veya etanol içeren benzinler için (en çok %20 oranında alkol grubu bulunduran kurşunsuz 
benzinler) yakıtların faz ayırım sorununun çözümü ve yakıtların-motor testlerinden geçirilmesi olmak üzere 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) projesi ve doktora tezinin düzenlenmesi olarak yürütülmüştür (Karaosma-
noğlu vd., 1988, 1993, 1996). Metanol-motorin karışım yakıtının (%10-40 metanol) motorun çalışmasıyla ve 
egzoz gazının biraz daha temiz olması nedeniyle, metanol yakıt büyük önem kazanmıştır (Özaktaş vd., 2000). 
Kullanılmamış, az kullanılmış veya kullanılmış ayçiçeği yağının aynı anda alternatif motor yakıtı ve ısıtma 
amacıyla kullanımı için elde edilenler ile alternatif motorin ve fuel oil hakkında yapılan çalışmalar literatür 
taramasına sunulmaktadır (Cığızoğlu vd., 1997; Karaosmanoğlu, 1996b; Karaosmanoğlu vd., 1996c, 1998b, 
2000a; Karaosmanoğlu ve Kurt 1998). Çeşitli bitkisel yağlar (ayçiçeği, mısır, soya, zeytinyağı) ile moto-
rin karışımları (%20 bitkisel yağ) için motor-egzoz testleri gerçekleştirilmiş ve karışım yakıtlarının tutuşma 
süresi ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır (Özaktaş vd., 1997; Ergeneman vd., 1997). Çalışmaların bir kısmı; 
biyokütlenin yanma karakteristiklerini inceleme, biyokütle pirolizi optimum koşullarının belirlenmesi, piroliz 
ürünlerinin tanımlanması ve odun kömürü üretimi gibi çalışmalardır (Karaosmanoğlu vd., 1999, 2000b, 2001; 
Haykın-Açma 2003, 2006b; Yaman, 2004; Haykın-Açma vd., 2006a; Dandik ve Aksoy, 1998, 1999; Karaos-
manoğlu ve Çulcuoğlu, 2001; Çulcuoğlu vd., 2005). Biyodizel; hem dizel motorlarda hem de yakıt dağıtım 
alt yapısında ve yakıt pompalarında herhangi bir ek değişikliğe ihtiyaç duyulmaksızın kullanılabilecek bir 
yakıt türüdür. Bu özelliğiyle ek bir yatırım gerektirmemesi açısından, uygulamaya geçişte maliyet avantajı 
sağlar. Yakıt sarfiyatını ve torku büyük ölçüde etkilemiyor olması, ekonomi ve performansa dair endişeleri 
gidermesi açısından önem arz etmektedir. Biyodizelin fosil yakıtlara kıyasla daha iyi yağlayıcı özelliklere 
sahip olması dolayısıyla; motorun ömrünü uzatması ve bakım ihtiyacını azaltması dikkate değer avantajlara 
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sahip olduğunu göstermektedir (Bozbaş, 2005). Aynı zamanda biyodizelin diğer yakıtlara oranla daha az sera 
gazı emisyonu salıvermesi, ateşleme esnasında görünür dumanı büyük ölçüde azaltması ve bazı egzoz emis-
yonlarında azalmayı sağlamasıyla; onu çevreye dost olarak tabir edilebilecek bir yakıt türü yapmaktadır. %20 
biyodizel, %80 petrodizel içeren B20 karışımı karbondioksit (CO2) salınımını %15 oranında azaltmaktadır. 
Sodyum klorür (NaCI (sofra tuzu))’den 10 kat daha az toksik olan biyodizel, hızlı bir şekilde biyolojik ola-
rak parçalanmaktadır. Yanlışlıkla doğaya salıverilmesi durumunda petrodizelden 4 kat daha hızlı bir şekilde 
bozunabilmektedir. Biyodizelin sahip olduğu yüksek parlama derecesi, onu elleçleme özelliği açısından daha 
güvenli kılar (Bozbaş, 2005; Wardle, 2005; Eere, 2012). Biyodizelin ülke ekonomisine de birçok olumlu kat-
kısı bulunmaktadır. Biyodizel kırsal kalkınmayı sağlamakta ve istihdamı arttırmaktadır, biyodizel ile ilgili 
yatırım projeleri aynı zamanda iyi birer iş kaynağıdır. Petrol kaynaklı olmayan yenilenebilir kaynaklardan 
üretilebiliyor olması, tarım ülkelerinin petrole daha az bağımlı olmasını sağlamaktadır. Farklı bitkilerden üreti-
lebildiğinden tarımsal üretimin bol çeşitli olmasını sağlamakta aynı zamanda ekoloji dünyasına olumlu katkıda 
bulunarak bu sayede tarımsal yapıda sürdürülebilirlilik oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Ekimde nöbet 
sisteminin yaygınlaştırılmasıyla toprak verimliliği artmakta ve polikültür tarım sistemine imkânlar sağlanmak-
tadır (Albiyobir, 2012; Eere, 2012). Belirtilmiş olan birçok avantajının yanında biyodizelin bazı dezavantajları 
da bulunmaktadır. Biyodizel hâlihazırda daha pahalıdır. Henüz birçok otomobil üreticisi B5’ten fazla karışım-
ları kullanmayı onaylamamıştır ve bu yüzden, biyodizel karışım miktarı arttıkça yakıtın maliyeti yükselmekte 
ve motorun gücü düşmektedir. Herhangi bir karışıma katmaksızın %100 biyodizel kullanımı anlamına gelen 
B100’ün düşük sıcaklıklarda kullanıma uygun olmaması ve motor dayanıklılığına etkileriyle ilgili endişeler, 
herhangi bir karışıma katılmadan saf olarak kullanılabilecek biyodizelin dezavantajlardandır. Biyodizel kul-
lanımında bazı durumlarda nitrojen oksit emisyonlarında çok az sayıda bir artış gözlenmektedir (Eere, 2013).  
 
Anahtar Kelimeler: Fosil Kaynaklı Enerji, Hidrojen Enerjisi, Biyoyakıt Enerjisi, Biyodizel, Biyoetanol ve 
Meşe Ağacı
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ULUSLARARASI KOMBİNE (MULTİ-MODAL) TAŞIMACILIK İÇİN WEB TABANLI 
PLATFORM ÖNERİSİ

Burcu KULELİ PAK, Gönenç EKER, Cüneyt TOKER, Güneş ATEŞOK

Türkiye

 
Öz: Uluslararası taşımacılık için kara, hava ve deniz taşımacılığının ihracat ve ithalat operasyonları, güm-
rük operasyonları ve filo yönetiminin uçtan uça tek bir platform üzerinden takip edilmesi ihtiyacı ve piya-
sada bulunan Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımlarının bu ihtiyaçları tam olarak karşılayamama-
sı nedeniyle Borusan Lojistik Ar-Ge Merkezi bünyesinde web-tabanlı bir platform geliştirilmiştir. Çalışma 
kapsamında öncelikle operasyonel süreç detaylı olarak tarif edilerek ihtiyaçlar belirlenmiş, ihtiyaçları kar-
şılayacak teknolojiler belirlenerek prototipler kodlanmış ve karşılaştırılmıştır. Sistem mimarisi, veri enteg-
rasyon ihtiyacı ve ara yüz ihtiyacı belirlenmiştir. Sonrasında ilişkisel veri tabanı ve nesne modeli oluşturula-
rak ortak raporlama platformuna uygun veri deseni tasarımları yapılmıştır. Altyapı, servis mimarisi, güvenlik 
altyapısı, entegrasyon servisleri, raporlama altyapısı ve günlük tutma altyapısı tasarlanmıştır. İstemci tara-
fı, servis tarafı, kullanıcı ara yüzleri, mobil ara yüzleri, web API, entegrasyon servisi, optimizasyon servi-
si ve ihtiyaç duyulan ekranların mobil uyumlu geliştirmeleri ile veri modeli tasarımı yapılmıştır. Böylece 
güncel teknolojiler göz önüne alınarak, uygulama ara yüzlerinin mobil ve web ortamlarında da kullanılabi-
lir olması sağlanmış ve yüksek işlem hacmini destekleyecek şekilde sistem mimarisi tasarlanmıştır. Birim, 
ara yüz, entegrasyon, performans, stres ve süreç testlerinin ardından alfa testleri ve kullanıcı kabul testleri 
yapılarak sistem canlıya alınmıştır. Geliştirilen sistemin firmanın müşteri memnuniyeti ve rekabet gücünü 
arttırması, geliştirme maliyetleri, planlama ve operasyon sürelerini azaltması ve performans iyileştirmeleri 
ile birim zamanda yapılan iş sayısını arttırılarak verimlilik artışı sağlaması beklenmektedir. Bu sistemle tek 
platform üzerinden veri analizlerinin yapılarak müşteri yönelimlerinin belirlenmesi mümkün hale gelmiş-
tir. Ayrıca, web tabanlı platform dağıtım kolaylığı ve platform bağımsız istemci gibi kazanımlar sağlamıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik, Bulut Bilişim, Kurumsal Kaynak Planlama 
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DEFINING OPTIMUM GEOMETRY FOR PRESSED DESIGN OF PASSENGER CAR OUTER TIE 
ROD

Çağdaş BADAY, Kerem TAŞ, Mehmet UÇAR

Turkey

 
Abstract: Tie rod is a mechanical part, which provides connection between knuckle and steering rack. Sin-
ce years outer tie rods are produced with conventional rolling operation methods, but this kind of rolling 
edge design has more single parts, cost and production cycle time than the pressed design. This disadvan-
tage is pushing the tie rod producer to use pressed design assembly technology. On the other hand, there 
are also some difficulties for pressed design during design and production phases (e.g. defining pressing 
parameters and geometry of closing area). The aim of this study is to reduce production scrap ratio after 
pressing operation, by determining optimum geometry of housing head area. In order to obtain optimum 
geometry, different parameters of head design (e.g. head height, wall thickness) have been investigated 
with FEM support. These investigation results will be compared with the test results to validate simulati-
on method. By this way, the effects of different geometries of head designs will be more predictable be-
fore production phase and possible failure modes will be visible by simulating pressing operation with 
FEM. During investigation of head geometry, there are some other design parameters, which needs to be 
investigated as a side effect of design change (e.g. pull out load). Pull out load criteria is one of the most 
important and safety critical parameter for outer tie rods. After defining best parameters for head geometry 
in order to reduce scrap ratio, pull out load criteria will be also checked and optimized for new geometry.  
 
Key Words: Outer Tie Rod, Pressed Design, Ball Joint, Optimization, FEA 
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HALLOYSİTE-KİTOSAN KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERİNDEN KRESOL 
KIRMIZISININ GİDERİLMESİ: ADSORPSİYON KİNETİĞİ 

Davut LAÇİN, Oğur TOPÇUOĞLU, Ayşe Zehra AROĞUZ

Türkiye

 
Öz: Doğal Materyallerin ve kompozitlerin bazı boyar maddelerin sulu çözeltilerinden giderilmesi amacıyla 
kullanılması son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Özellikle kil/polimer kompozitlerinin adsorpsiyon proses-
lerinde adsorbent olarak kullanımı tercih edilmektedir. Halloysit çeşitli amaçlar için kullanımı olan doğal bir 
mineraldir. Bu çalışmada halloysit kili doğal bir polimer olan kitosan ile birleştirilerek adsorpsiyon kapasitesi 
arttırılmış ve kresol kırmızısının sulu çözeltilerinden giderilmesinde adsorbent olarak kullanım kapasitesi ince-
lenmiştir. Adsorpsiyon kapasitesindeki artışı kıyaslamak amacıyla kresol kırmızısının doğal hallosit tarafından 
adsorpsiyon çalışması da ayrıca yapılmıştır. Deneysel çalışmalar, kresol kırmızısı boyar maddesinin adsorpsi-
yon yüzdesi halloysit/kitosan kompoziti üzerindeki adsorpsiyonunda % 95’e kadar çıkarken, halloysit üzerinde-
ki adsorpsiyon yüzdesinin maksimum %45 oranında kaldığını göstermiştir. Adsorpsiyon sürecini analiz etmek 
amacıyla Freundlich ve Langmuir izoterm modelleri kullanılmıştır. Deneysel çalışmadan elde edilen verilerin 
Langmuir modeline daha çok uygun olduğu görülmüştür. Maksimum adsorpsiyon kapasiteleri sırasıyla halloy-
site ve halloysit/kitosan kompositleri için 45 mg/g ve 80 mg/g olarak bulunmuştur. Elde edilen veriler üzerinde 
adsorpsiyon kinetik çalışmaları yapılmıştır. Birinci ve ikinci derece kinetik modelleri uygulandığında Haloysite/
kitosan üzerinde kullanılan boyar madde adsorpsiyonun ikinci derece kinetik model ile açıklanabileceği görül-
müştür. KAYNAKÇA 1- Ouaddari, H., Karim, A., Achiou, B., Saja, S., Aaddane, A., Bennazha, J., El Amrani I., 
Hassani, El, Ouammou M., and Albizane, A. (2019). New low-cost ultrafiltration membrane made from purified 
natural clays for direct Red 80 dye removal, Journal of Environmental Chemical Engineering, 7 (4) 103268 2- 
Eversloh L.C., Henning, N., Schulz M., Ternes T.A., (2014). Electrochemical treatment of iopromide under con-
ditions of reverse osmosis concentrates – Elucidation of the degradation pathway, Water Research, 48, 237-246.  
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DOĞAL MALZEMELER KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERİNDEN KRESOL 
KIRMIZISININ GİDERİLMESİNDE SICAKLIĞIN ETKİSİ: TERMODİNAMİK ÇALIŞMALAR 

Davut LAÇİN, Oğur TOPÇUOĞLU, Ayşe Zehra AROĞUZ

Türkiye

 
Öz: Boyar maddelerin sulu çözeltilerden uzaklaştırılmasında genel olarak doğal malzemeler sınıfında olan kil-
ler tercih edilmektedir. Boyar maddeler çevre kirleticileri arasında önemli bir yer tutmakta olup bu kirleticiler 
sadece fiziksel ve kimyasal olarak değil, görsel olarak da çevreye zarar vermektedirler. Özellikle mevsimsel 
değişimlerde boyar maddeler sıcaklığa bağlı olarak farklı etkiler oluşturmaktadırlar. Özellikle yaz aylarında 
güneş ışığının sucul ortama geçişini önleyerek fotosentez olayına engel olmaktadır. Bu çalışmada, doğal mal-
zeme olan halloysit kili, doğal bir polimer olan kitosan ile birleştirilerek kresol kırmızısı boyar maddesinin 
sıcaklığa bağlı olarak adsorpsiyonu incelenmiştir. Deneysel çalışma sonucu elde edilen verilerden, adsorpsi-
yonun sıcaklığa bağlı olarak değiştiği ve sıcaklık arttıkça adsorpsiyon yüzdesinde artış olduğu görülmüştür. 
Adsorpsiyon prosesinin termodinamiği incelenmiştir. Adsorpsiyon entalpisi pozitif bir değer olarak elde edil-
miştir. Bu da adsorpsiyonun endotermik olduğunu göstermektedir. Ortam sıcaklığının adsorpsiyon üzerindeki 
etkisinden elde edilen veriler kullanılarak adsorpsiyon serbest enerjisi bulunmuştur. Adsorpsiyon veriminin 
yüksek olması Halloysit/kitosandan hazırlanan adsorbentin ekonomik ve uygulaması kolay bir adsorbent ola-
rak cresol kırmızısı boyar maddesini giderilmesinde kullanılabilirliği gösterilmiştir. KAYNAKÇA 1- Sheikhi, 
M., Arzani, M., Mahdavi, H.R., Mohammadi, T. (2019). Kaolinitic clay-based ceramic microfiltration memb-
rane for oily wastewater treatment: Assessment of coagulant addition, Ceramics International, 45 (14) 17826-
17836. 2- Jang, J., Lee, D.S. (2019). Effective phosphorus removal using chitosan/Ca-organically modified 
montmorillonite beads in batch and fixed-bed column studies, Journal of Hazardous Materials, 375, 9-18.  
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INVESTIGATION OF THE CYTOTOXIC EFFECT OF JUNIPERUS DRUPACEA ON 
GLIOBLASTOMA CELL LINE

Dilek GÖKTÜRK, Meryem Damla ÖZDEMİR

Turkey

 
Öz: Glioblastoma multiforme (GBM) is one of the most prevalent type of primary brain tumor with very poor 
prognosis. Juniperus drupacea is a popular medicinal plant which belongs to Cuppressaceae family. In this 
study investigation of the cytotoxic effect of Juniperus drupacea on glioblastoma cell line was aimed. For this 
purpose Juniperus drupacea cone seed extract was prepared and filter sterilized. The glioblastoma (GBM, U87 
MG (ATCC® HTB-14™)) cell line was exposed to Juniperus drupacea extract, in the dilutions of 1/100, 1/80, 
1/60, 1/50, 1/40, 1/20 and 1/10(v/v) for 1 and 3 days. Afterwards the viability of cells was evaluated by MTT 
cell viability assay. The viability assay showed that the increasing concentration of Juniperus drupacea extract 
given to cells caused the decreasing of cell viabilities. According to MTT results of 1 and 3 days ; 1/100, the 
lowest dilution of the Juniperus drupacea extract diminished the viability of cells by about 15% and %18 res-
pectively, while 1/10, the highest dilution of the Juniperus drupacea extract diminished the viability of cells 
by about 65% and %74 respectively. The results revealed that Juniperus drupacea extract has a significant 
cytotoxic effect on U87MG cells. Thus it was considered that Juniperus drupacea active components could 
be potential medication candidates for the treatment of glioblastoma. But further investigations are needed.  
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ÖRNEK VERİLERLE İNANÇ AĞLARININ İNŞA EDİLMESİ 

Elif Aslı OYMAK, Ali KARCI

Türkiye

 
Öz: Teknolojinin ilerlemesi ve internetin gelişmesi ile birlikte bir çok sektörde veriye duyulan ihtiyaç artmak-
tadır . Veriler sağlık, bankacılık ,eğitim ,teknoloji ve askeri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Artık günümüz 
dünyasında her kurum ve kuruluşta gerek kişilerin gerek nesnelerin sahip olduğu nitelikler kayıt altına alınmak-
tadır ve de depolanmaktadır . Bunun sonucunda özellikle yakın tarihte veri miktarında ivmelenerek çoğalan bir 
artış söz konusu olmuştur. Dolayısıyla bu veri kümelerini değerlendirmek gereklilik haline gelmiştir. Böylelikle 
geçerli konular hakkında birtakım değerlendirmeler , veri üzerinden öğrenme işlemleri ,sonuçlardan çıkarımlar 
yapılabilmektedir. Verilerin değeri onları anlamlandırarak ortaya çıkmaktadır. Bir veri setinin anlamlandırıl-
masıyla sisteme veri setindeki niteliklerden birtakım öğrenme, tahmin işlemleri uygulanabilmektedir. Anlam-
landırma aşaması için ise birtakım teknik ve yöntemler uygulamak gerekmektedir. Bu çalışmada gerekli teknik 
ve yöntemler açıklanacak, verilerin birbiriyle olan ilişkilerinin olasılıkları tepe tırmanma algoritması ile hesap-
lanacak ve oluşturduğu Bayes ağı graf şeklinde gösterilecektir. Matematiksel hesaplamalar içeren bu teknik 
ve yöntemler RStudio ortamında R diliyle yazılmış kod parçaları ile gösterilmektedir . Yine oluşturulacak graf 
RStudio kütüphanesindeki kod parçasıyla gösterilmektedir. Böylelikle verilerin birbiriyle ilişkileri hem sayısal 
olarak hem de görsel olarak gösterilecektir. Her bir niteliğin koşullu olasılıkları çizelgeler halinde gösterilecek-
tir yani bir özelliğin bağlı olduğu özelliğe göre gerçekleşme olasılığı hesaplanmıştır ve bu sınıf dediğimiz nite-
liğe göre bulunmuştur. Daha sonra niteliklerin birbiriyle olan koşullu olasılıkları hesaplanmış ve sonuçları gös-
terilmiştir. Sonuç olarak örnek verilerle derin inanç ağlarının inşa edilmesi bulgularıyla birlikte anlatılacaktır.  
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ANALYSIS OF DATA INTERRUPTION TIME AND CALL SETUP TIME IN AN LTE WITH 
COMPARISON OF PS REDIRECTION AND PS HANDOVER

Emrah YAYLI

Turkey

 
Abstract: Until the development of IP Multimedia Subsystem (IMS) networks and adequate Long Term 
Evolution (LTE) coverage is provided, operators will continue to provide voice services with UMTS Ter-
restrial Radio Access Network (UTRAN) and GSM EDGE Radio Access Network (GERAN) network at 
the core of the Circuit Switched Fallback (CSFB) feature in LTE. CSFB is the most known and used met-
hod to promote voice services over LTE networks today, as the deployment of IMS is still in its beginning. 
CSFB is a way to switch from LTE technology to UMTS or GERAN technology. This transition has some 
advantages and disadvantages. In this article, we discuss the performance of CSFB voice traffic redirecti-
on and handover method from LTE to UMTS using data from live commercial networks. The key factors 
impacting CSFB call setup delay and data interruption time are highlighted. In this paper we present the 
results of CSFB PS handover (HO) and PS redirection over 3 different phone brands in terms of voice call 
setup time (VCST) and data transfer interruption time (DTIT) indicators. In the handover technique, while 
the duration of VCS increased, it was observed that there was a significant improvement in the duration of 
DTI. Results obtained as expected that data transfer interruption time is reduced %93 on PS HO method.  
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OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE AKILLI FABRİKA MİMARİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE 
UYGULAMALARI

Erkut YİĞİT, A.Erdem ÖNER, Orçun YÖNTEM

Türkiye

 
Öz: 4. sanayi devrimini ifade eden “Endüstri 4.0” terimi, üretim sektöründe bulunan fabrikalar için verim-
lilik, kalite, esneklik ve pazara çıkış hızı gibi bir çok rekabet avantajını beraberinde getirmektedir. Karma-
şık üretim süreçlerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde yönetiminin sağlanması ve kaliteli ürün beklentisi ya-
zılım ve bilgisayar destekli olan akıllı fabrikalara ihtiyaç doğurmaktadır. Akıllı fabrika sistemi, üretim sü-
recinin kontrol edilebilirliğini arttırmayı, üretim hatlarına elle müdahaleyi azaltmayı, izlenecek verileri 
gerçek zamanlı olarak doğru bir şekilde toplamayı ve üretim planlamayı formüle etmeyi amaçlamaktadır. 
Bu çalışmada, otomotiv endüstrisi için Endüstri 4.0 temelli yeni bir akıllı fabrika konseptinin araştırılma-
sı ve geliştirilmesinden bahsedilecektir. Sac metal şekillendirme makinelerinden, robotik kaynak hatların-
dan ve CNC makinelerinden kritik performans metriklerinin toplanarak; üretim takibi, analiz ve raporla-
ma yapabilen akıllı izleme ve veri işleme sistemi geliştirilmiştir. Çalışmada ilk olarak Endüstri 4.0 uygu-
lamalarının otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörleri için ne gibi faydalar sunabileceği araştırılmış ve 
sektördeki firmalarla görüşülmüştür. Edinilen bilgiler doğrultusunda fabrikanın otomasyon, haberleşme ve 
yazılım altyapısı incelenerek akıllı fabrika sistemine geçiş için nelere ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Üre-
tim hatlarından hangi verilerin toplanacağı analiz edilmiştir. Devam eden süreçte üretim takibi, analiz ve 
raporlama sistemleri ve genel sistem mimarisi tasarımları gerçekleştirilmiştir. Tasarımı yapılan sistem için 
üretim hatlarına gerekli donanımların kurulumu yapılarak, yazılım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Son 
olarak geliştirilen sistemin gerçek koşullarda çalışabilirliği test edilmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır.  
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KİTOSAN AYÇİÇEĞİ VE KİTOSAN AYÇİÇEĞİ NANODEMİR İLE ATIK SULARDAN METİL 
ORANJ BOYASININ UZAKLAŞTIRILMASI

Esra TURGUT, Sümeyra GÜNDÜZ, Hayrunnisa NADAROĞLU, Azize ALAYLI

Türkiye

 
Öz: Günümüzde, tüm dünyada tekstil boyaları büyük ölçüde kullanılmakta ve bu boyalar ülke ekonomisin-
de önemli bir rol oynamaktadır. Boya imalatı, baskı, boyama ve tekstil endüstrilerinden gelen boya kirleti-
cileri çevre kirliliğinin ana kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu endüstri kuruluşlarının çıkış suları genellikle 
renklidir ve atık suyun alıcı su kaynaklarına doğrudan deşarjı, sucul yaşamda dönüşümsüz hasara neden ol-
maktadır. Boyaların meydana getirdiği çevre kirliliğini gidermek için pek çok yöntem test edilmiştir. An-
cak yapılan çalışmada iki faz arasında veya ara yüzeyde çeşitli bileşenlerin yüzey üzerinde tutunması olayı 
olarak tanımlanan adsorpsiyon yöntemi tercih edilmektedir. Bu metot tasarım ve kullanım açısından basit-
liğinin yanı sıra düşük maliyetli ve yüksek verim elde edilen bir yöntemdir. Yapılan çalışmada; yeşil sen-
tez yöntemi kullanılarak biyosorbent(BS) ve nanobiyosorbent(NBS) madde sentezlenip, adsorpsiyon yönte-
mi ile atık sulardan boya giderimi hedeflenmiştir. Bitkiler, kimyasal toksisite içermemesi ve doğal maddeler 
sağlaması bakımından nanopartikül sentezlenmesinde daha iyi bir zemin sağlamaktadır. Bu amaçla ayçiçe-
ği bitkisi tablası ve kitosan kullanılarak BS üretilmiştir. Ayrıca, BS maddeye yine yeşil sentez yöntemi ile 
üretilen demir oksit (Fe3O4) nanopartikülleri(NP) yüklenerek malzeme modifiye edilmiştir. Sentezlenen 
BS ve NBS maddeler pek çok endüstride kullanılan mono azo boya olan metil oranj(MO) boyasının gide-
riminde kullanılmıştır. MO boyasının atık sulardan BS ve NBS kullanılarak gideriminde optimum koşulları 
belirlemek amacıyla pH, sıcaklık, temas süresi, boya konsatrasyonu, madde miktarı gibi farklı parametre-
lerde çalışma düzeni oluşturulmuştur. Ayrıca sentezlenen BS ve NBS maddeler için işlem öncesi ve işlem 
sonrasında meydana gelen yüzeysel ve moleküler değişimler (UV-vis, SEM, TEM, FT-IR ve XRD) gibi 
farklı karakterizasyon yöntemleri ile açıklanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde geliştirilen BS ve NBS 
maddelerin atık sulardan MO boyasını giderdiği ve yüksek verimlilikle kullanılabileceği gözlemlenmiştir.  
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EKŞİ HAMUR KULLANIMI İLE KEK ÜRETİMİ

Figen GÜL, Muhammet ARICI

Türkiye

 
Öz: Son yıllarda tüketicilerin sağlık açısından etkilerini de dikkate alarak yaptıkları, daha doğal, daha az 
katkılı ürünlere olan tercihleri artış göstermiştir. Bu çalışmada farklı ekşi hamur tiplerinin (Tip I ve Tip II), 
farklı konsantrasyonlarda (%0 (kontrol), %10, %15 ve %20) kek formülasyonunda kullanılmasıyla, kekin 
fizikokimyasal, tekstürel ve duyusal özelliklerine etkisi incelenerek ekşi hamurun kek üretiminde kullanılabi-
lirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kek formülasyonuna eklenen Tip I ve Tip II ekşi hamurların mikrobi-
yolojik ve fizikokimyasal analizleri de bu çalışma kapsamında gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucu 
Tip II ekşi hamurun laktik asit miktarının Tip I ekşi hamura göre daha yüksek olduğu belirlenmiş, bununla 
birlikte pH değerinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla aynı konsantrasyonda Tip II ekşi ha-
murlu kekler ile Tip I ekşi hamur içeren keklerin pH değerleri arasında istatistiksel olarak farklılık oluşmuştur 
(p<0,05). Keklere Tip I veya Tip II ekşi hamur ilavesi sertlik değerleri üzerinde etkili olmuş, ekşi hamurlu 
keklerin sertlikleri kontrol kekine kıyasla daha düşük değer almıştır. Duyusal değerlendirme ile elde edilen 
çiğnenebilirlik ve lezzet değerleri incelendiğinde ekşi hamurların bu özelliklere istatistiksel açıdan önemli 
ölçüde etki etmediği (p>0,05), ancak bazı keklerde gözenek yapısı, koku ve genel beğeni değerlerinde farklılık 
oluşturduğu saptanmıştır (p<0,05). Sonuç olarak ekşi hamurun kek formülasyonunda kullanım olanağı bulun-
duğu belirlenmiş olup yapılacak çalışmalar ile kek özelliklerine etkisinin geliştirilebileceği öngörülmektedir.  
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TELEKOMUNİKASYON SEKTÖRÜ İÇİN WEB TABANLI PLATFORM ÖNERİSİ

Metin ALTINIŞIK, Selçuk Murat YALÇINKAYA, Taner ŞENYURT

Türkiye

 
Öz: Özellikle sabit hizmet (Fiber, ADSL, TV vb.) sunan telekomunikasyon firmalarının müşteri ilişkileri yö-
netimlerini uçtan uca merkezi bir platform üzerinden yapan mevcut piyasadaki çözümler hem yetersiz olmakta 
hem de oldukça maliyetli olmaktadır. Özellikle yabancı firmalarının çözümlerinin kur farkı maliyeti nedeni 
ile maliyeti oldukça yüksek olmaktadır. Bu maliyet hem ilk yazılımın satın alınmasında hem de sonrasında 
bakım amaçlı istekler ile ciddi miktarda artmaktadır. Bu amaçla sabit telekomunikasyon hizmeti veren Turk-
cell Superonline firması için Turkcell Teknoloji Ar-Ge bünyesinde web tabanlı bir platform geliştirilmiştir. Bu 
platform ile Turkcell Superonline’nın tüm müşteri operasyonları (yeni satış, fesih, devir, nakil vb.) tek bir çatı 
altında toplanmış ve uçtan uca bir çözüm sunulmuştur. Aynı zamanda mevcut müşterilerin tüm abonelikleri 
yine bu platforma veri kaybı olmadan taşınmıştır. Uygulamanın veri yapısı uluslararası bir standart olan TM 
FORUM’un eTOM modeline uygun olarak yapılmıştır. Sistem en son yazılım standartlarına uygun olarak en 
son teknolojiler ile geliştirilmiştir. Sipariş yönetimi SOA standartlarına uygun oluşturulmuştur. Geliştirilen plat-
form, bağımsız güvenlik birimleri tarafından test edilmiş, aynı zamanda tüm Türkiye’deki bayi ve Turkcell’in 
tüm müşterilerine online işlem ekranlarından kullanıma açılmıştır. Sistemin yüksek performansta çalışması 
için fonksiyonel testlerin yanında yük testleri de başarılı olarak yapılmıştır. Sistemin tamamen yerli ve iç kay-
naklarla yapılması ile yeni istekler önceki çalışma yöntemlerine göre daha hızlı yapılabilmektedir. Bu sayede 
pazarın hızla değişen dinamiklerine çok hızlı bir reaksiyon verebilme kabiliyeti kazanılmıştır. Bu hem müşteri 
memnuniyeti ve hem de rekabet gücünün arttırılması ile ciddi verimlilik artışı sağlaması beklenmektedir. Veri 
madenciliği alt yapıları geliştirilmiş olup böylelikle müşteri davranışlarını analiz yapma olanağı oluşmuştur.  
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PEYNİRLERİN OLGUNLAŞMA SÜRECİNDE GERÇEKLEŞEN BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER

Pelin SALUM, Zafer ERBAY

Türkiye

 
Öz: İstihdam ve ihracat kapasitesi ile stratejik önem açısından ülkemizdeki en önemli sektörlerden bi-
risi gıda sektörüdür. %10’un üzerindeki payıyla bu sektördeki en büyük ürün gruplarından birisini ise süt 
ve süt ürünleri oluşturmaktadır. Süt ve süt ürünleri denildiğinde, doğrudan tüketiciye yönelik olarak üreti-
len içme sütleri, yoğurt/ayran, tereyağı ve peynir öne çıkmaktadır. Peynir süt ürünleri içerisinde, ürün çe-
şitliliği, lezzet özellikleri ve yüksek katma değer yaratma potansiyeli ile özel bir üründür. Dünyada ve ülke-
mizde süt üretimi düzenli olarak artarken, süt ürünleri içerisinde en dikkat çekici üretim artışına sahip olan 
ürünler başta peynir olmak üzere yüksek katma değer sağlayan ürünlerdir. Taşıdığı bu ekonomik değerin 
kara dönüşebilmesi için ülkemizdeki peynir çeşitliliğinin, kalitesinin ve lezzet özelliklerinin sürekli olarak 
iyileştirilmesi gerekmektedir. Bunun için, endüstriyel veya butik üretim farketmeksizin, üretim aşamaları-
nın bilinçli şekilde planlanması ve uygulanması zorunludur. Peynirde kalite ve lezzetin oluştuğu temel üre-
tim aşaması olgunlaşmadır. Peynirde olgunlaşma, çok çeşitli ve dinamik mikrobiyolojik süreçler ve biyo-
kimyasal reaksiyonları sonucu peynir çeşidine özgü lezzet ve doku özelliklerinin geliştiği, oldukça karmaşık 
bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu sürecin uygun bir biçimde yönetimi yüksek kaliteye sahip ve/veya 
farklı peynir çeşitlerinin üretimi mümkün kılar. Olgunlaşma sürecinde, peynirde bulunan temel bileşen-
ler çeşitli biyokimyasal süreçlerde farklılaşmaktadır ve aynı hammaddeden bambaşka özelliklerde peynir-
ler elde edilebilmektedir. Bu çalışmada, süt sektöründeki güncel duruma ve bu kapsamda sektörde peynir 
üretiminin yerine değinilecek, peynir olgunlaşma sürecindeki temel biyokimyasal süreçler paylaşılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Süt Teknolojisi, Peynir, Olgunlaşma 
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ASFALT KARIŞIMLARDA GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Seyit Ali YILDIRIM, Cüneyt EZER, Hüseyin TANRISEVEN

Türkiye

 
Öz: Karayolları, Şehir içi yollar ve Havaalanlarının yapımında vazgeçilemez malzeme durumunda olan asfalt 
kaplamalar, ulaştırma giderlerinin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Artan nüfusa paralel olarak , artan 
araç sayıları , artan ağır taşımacılık faaliyetleri, yol üst yapısında sorunlara sebep olmakta ve yollarımızın öm-
rünü kısaltmaktadır. Ülkemizde karayolu taşımacılığının diğer ulaştırma sektörleri arasındaki payının %90’lar 
seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, yollarımızın ne kadar önemli olduğu ortadadır.Tasarım ömrünü tamam-
lamadan çok erken bozulan asfalt yol kaplamaların yeniden yapımı, doğal kaynakların yok olması tehlikesini 
doğurmakta, çevre sorunlarını arttırmakta ve en önemlisi ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. Yıllık 40 milyon 
ton bitümlü sıcak karışım asfalt üreten ülkemizde, yapılan az miktarda geri dönüşüm uygulamalarında sorunlar 
çıkmakta, geri dönüşüm asfaltlara mesafeli durulmakta ve bu nedenle istenilen seviyelere ulaşılamamaktadır. 
Oysa asfalt üstyapıların geri kazanımında, eskimiş ve bozulmuş üstyapıdan kazılarak geri kazanılan malze-
meler, yeni malzemelerle karıştırılıp asfalt üretim tesisinde şartnamelerin gereklerini karşılayan karışımlar 
elde etmek mümkündür. Yol üst yapısındaki asfalt tabakalarında genellikle %10’dan % 35’e kadar değişik 
oranlarda kullanım imkanı bulan kazınmış asfaltlar, özel asfalt tesislerinde kimyasal katkı ilavesi ile %50’nin 
üzerinde de kullanılabilmektedir. Yollardan kazınmış eski asfalt kaplamalardaki agreganın ve bağlayıcı ola-
rak kullanılan bitümün ekonomik değerleri oldukça yüksektir. Bu malzemelerin özelliklerinin ayrı ayrı de-
ğerlendirilmesi, karışım gradasyonunun tayini, ilave edilecek agreganın ve bitümün miktarının doğru tespiti, 
ince malzeme oranının ve asfalt karışım reçetelerinin doğru hazırlanması, geri dönüşüm asfalt karışımlarda 
sorunları ortadan kaldıracak, kullanımın yaygınlaşması ile ülke ekonomisine maksimum katkı.sağlanacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Asfalt Karışımlarda Geri Dönüşüm, Agrega, Bitüm, Gradasyon 
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NANOBİYOMALZEME KULANILARAK FENTON REAKSİYONU İLE METİL ORANJIN 
SULARDAN GİDERİMİ

Sümeyra GÜNDÜZ, Esra TURGUT, Azize ALAYLI, Hayrunnisa NADAROĞLU

Türkiye

 
Öz: Günlük yaşamımızda duygularımızı ve düşüncelerimizi etkileyen aynı zamanda çevremizi anlamamızı sağ-
layan renkler doğal veya sentetik kaynaklıdırlar. Sentetik boyalar tekstil, deri vb. birçok endüstri alanında kulla-
nılmaktadır. Boyama işlemi sonrasında açığa çıkan boya atıklarının arıtılması gerekmektedir. Son zamanlarda 
çevre kirliliğine neden olan atık sulardan boya giderimi için hem boyar madde üreten firmalar, hem de boyama 
yapan şirketler pazarlarda saygınlık kazanmak adına doğa dostu ürünler konusunda çalışmalar yapmaktadırlar. 
Toksik kimyasallar içermeyen bitkiler tarafından doğrudan sentezlenebilen nanopartiküller günümüzde iyi bir 
seçenek haline gelmiştir. Yeşil nanoteknolojide kullanılan yöntemler basit ve düşük maliyetlidir. Hidrojen pe-
roksit (H2O2) normal şartlarda tek başına etkisizdir fakat asidik ortamda demir (II) (Fe+2) ile fenton reaktifini 
oluşturmaktadır. Fenton reaktifi ortamda hidroksil radikallerini oluşturarak boyar maddenin rengini radikalik 
reaksiyon ile giderebilmektedir. Hem demir nanopartikülünün hem de hidrojen peroksitin ucuz ve kolay ula-
şılabilir olmasından dolayı bu yöntem çalışmada tercih edilmiştir. Yapılan çalışmada yeşil sentez yöntemi ile 
ayçiçeği ve kitosan kullanılarak biyosorbent(BS) madde sentezlenmiş ve bu BS’e yine yeşil sentez yöntemi 
ile üretilen demir oksit (Fe3O4) nanopartikülleri(NP) bağlanarak malzeme modifiye edilmiştir. Elde edilen 
nanobiyosorbent(NBS) maddenin fenton reaksiyonu ile atık sulardan Metil Oranj(MO) boyasının gideriminde 
kullanımı gerçekleştirilmiştir. Sentetik bir mono azo-boya olan MO birçok endüstri alanında kullanılmaktadır. 
Bu nedenle çalışmada MO model boya olarak tercih edilmiştir. MO’ın giderimi için optimum koşulların belir-
lenmesinde pH, sıcaklık, temas süresi, boya konsatrasyonu, madde miktarı gibi farklı parametrelerde çalışma 
düzeni oluşturulmuştur. Ayrıca sentezlenen nanobiyosorbent madde için fenton reaksiyonu öncesi ve sonrasın-
da meydana gelen yüzeysel ve moleküler değişimler (UV-vis, SEM, TEM, FT-IR ve XRD) gibi farklı karakteri-
zasyon yöntemleri ile analiz edilmiştir. Yapılan tüm çalışmalar neticesinde geliştirilen nanobiyosorbent madde-
nin fenton reaksiyonu ile atık sulardan MO boyasının etkili gideriminde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Fenton Reaksiyonu, Metil Oranj, Boya Giderimi 
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ALTI SERBESTLİK DERECELİ ROBOT KOLU TASARIM, MODELLEME, VE İMALATI

Usame AZİZİ

Türkiye

 
Öz: Bu çalışmada altı eksenli bir kaynak kol robotu tasarlamıştır. Robot ince imalattaki kaynak işlemle-
rinde kullanmak amacıyle, otomobil endüstridaki kullanılan kaynak kol robotuna benzer bir robot tasarlan-
mış. Altı serbestlik derecesinden oluşan bir robot olduğu için altı farklı eksende dönebilmiş. Ayrıca bu robot 
yedi parçadan oluşur, birbirine altı bağlantıyla bağlanmıştır. İki tane bağlantılarından step motor tarafından 
kontrol ederek dikey dairesel hareketi sağlar, diğer bağlantıları ise servo motorlar tarafından kontrol ede-
rek yatay dairesel hareketi sağlamış. Bu bağlantıların her biri bir motora bağlanmış. Bilgisayar, robotu bu 
motorlar üzerinden kontrol etmiş. Kontrol ünitesi Arduino devresi kullanılmış ve tüm motorları, kabloları, 
devresi vs. ona göre alınmış. Hafiflik ve dayanıklılık elde etmek için robotun parçalarını etkileyen gerilme 
kuvvetlerinin analizini yapıp alüminyum ve kestemitten robotun parçaları üretilmiştir. Arduino devresi ile 
montaj ve programlama yapılmıştır . Türkiye’de bir gözlük fabrikakasıyla işbirliği içinde kaynak testleri ya-
pılmış. Şirketin en çok ürettiği model üzerinde bir çalışma yürütülmüştür. Robotu üretim hattına eklenmiş. 
Tüm olumlu ve olumsuz notları Hız, verimlilik, performans, doğruluk, üretim kalitesi vs. tespit edilmiş. Bir 
gözlük çerçevesini kaynak işlemini simüle edilmiştir. Bu çalışmada, mevcut teknolojilere göre yenilikçi ve 
uygulanabilir yöntemler sunmaktadır. Robot kolu hassas üretimde kullanma sağlanması planlanmaktadır. 
Projenin temel çıktısı, yeni bir robot kolu tasarlanması ve ince üretim alanında çalışması şeklinde olacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Robot Kolu, Altı Serbestlik Derecesinden, Hassas Endüstriyel 
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EGZOZ GAZLARI KULLANILARAK TASARLANAN HELİS AÇILI DEĞİŞTİRİCİLERDE 
SAYISAL İNCELEME

İbrahim UZUN, Ferhat AKKUŞ

Türkiye

 
Öz: Taşıtlarda kullanılan yakıtların büyük bir bölümü atık ısı olarak çevreye atılmak durumundadır. Taşıtların 
verim sorunlarından dolayı atılan bu ısı enerjisinin taşıt türüne bağlı olarak değişik amaçlar için geri kaza-
nılabileceği bilinmektedir. Bunlara taşıt klima sistemlerinde, taşıt buzdolaplarında ve gıda taşımacılığındaki 
soğutma sistemleri örnek olarak gösterilebilir. Bu çalışma kapsamında adsorbsiyonlu soğutma sisteminde de-
sorpsiyon enerji girdisini karşılamak üzere helisel açılı ve çok kanallı bir ısı değiştiricisi tasarlanmıştır. Atılan 
egzoz gazlarının sıcaklığı ve debisi taşıtın kullanım şartlarına ve verimliliğine bağlı olarak değişebildiğinden 
egzoz gazı sıcaklık ve debi değerleri literatürde verilen alt ve üst sınırlar dahil olmak üzere beş(5) farklı girdi 
dikkate alınmıştır. İkincil akışkan kaynama noktası dikkate alınarak makine yağı seçilmiştir. Yüzey alanını 
artırmak başta olmak üzere egzoz gazı akışı doğrultusunda kanal sayısı ve kanal helis açıları değiştirilerek 
ısı değiştirici verimleri ve performans katsayıları hesaplanmıştır. Tahmin edileceği üzere kanal sayısı ve helis 
açısında istenilen serbestlikte seçim yapılamamaktadır. Çünkü kanal sayısı egzoz borusu kesit alanını ısı de-
ğiştirici bölgesinde çok daraltmayacak şekilde tasarımlanmasına çalışılmıştır. Kanal sayısı on(10) adet kanal 
olacak şekilde hesaplamalar egzoz gazı girdilerine karşılık gelen bütün kanal sayıları için yapılmıştır. İkincil 
akışkanın laminer akış ve üç(3) farklı Re sayısında olacak şekilde makine yağı ele alınarak çözüm yapılmıştır. 
Sayısal hesaplama değerleri literatürde bu tür ısı değiştiricilerin hesaplamalarında kullanılan amprik ifadelerle 
hesaplamalar yapılarak sayısal sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar tablo ve grafiklerle verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Soğutma, Egzoz Gazı, Adsorpsiyonlu Soğutma Sistemi Tasarımı 
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OTOPARK PROBLEMLERİNİN KENT MERKEZİ BAZINDA ETÜDÜ VE ÇÖZÜMSEL 
YAKLAŞIMI (ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ)

Yusuf MAZLUM, Halim Ferit BAYATA, Osman Ünsal BAYRAK, Hüseyin PEHLİVAN

Türkiye

 
Öz: Çalışmanın amacı, otopark etütlerinin sahada uygulama aşamasının standart bir şekilde yapılması, rapor 
edilmesi; mevcut trafik yükünün ve gelecekte eklenecek trafik yükünü de dikkate alarak güncel veri enteg-
rasyonunu sağlayacak şekilde bir etüt planlama ve uygulama aşamasından geçmesini sağlamaktır. Araştırma-
nın evrenini Erzincan il merkezinde bulunan yoğun park alanlarının oluştuğu noktalar meydana getirmek-
tedir. Erzincan ili kent merkezinde yaygın bir sorun haline gelen park sorununa çözümsel bir yaklaşım ola-
rak mevcut otopark durumunu ve kullanımını belirlemek, kent merkezinde gerekli etütlerin yapılarak uygun 
otopark noktalarının tespitini sağlamaya yönelik bir çalışma yapılmıştır. İl merkezinin en yoğun noktasını 
Dörtyol mevki oluşturmaktadır. Yoğun parklanma alanları bu merkezden etrafa yayılmaktadır. Araştırmada 
yöntem olarak mekansal analiz yöntemi kullanılmıştır. Otopark etütlerinin sağlam verilerle tespiti ve alan 
yetersizliklerinin belirlenmesi için bulgular, bir yıl boyunca kent merkezinde belirlenen noktalardan topar-
lanmıştır. Bu gözlem doğrultusunda yoğun parklanma noktaları, yoğun saat dilimleri ve günleri tespit edi-
lerek bulgular ARCGIS 10 programında analiz edilmiştir. Gözlemler CBS programı yardımı ile yapılan 12 
aylık süreyi kapsamaktadır. İl merkezine ait 44 ayrı parklanma noktası da dörtyol denen kent merkezinin 
etrafında toplanmaktadır. Sonuç olarak Erzincan il merkezinin yapısının ve otopark kapasitesinin trafik ve 
araç yoğunluğunu karşılamadığı tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda otopark sorunlarına çözüm-
sel yaklaşımlar sunmak adına yeni park alanlarının olası yerleri yapılan analizler yardımıyla belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Otopark Sorunu, Etüt, Analiz, Parklanma 
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GIDA KURUTMA SİSTEMLERİNİN EKSERJİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Zafer ERBAY

Türkiye

 
Öz: Enerji, günümüz dünyasında ekonomik, politik ve teknolojik olarak yaşamsal önem taşıyan bir kavram, 
konu ve metadır. Yakın gelecekte karşılaşılması muhtemel bir sorun olarak enerji kıtlığı tehlikesi, enerji üretim/
kullanım süreçlerine bağlı olarak gelişen/değerlendirilen çevresel sorunlar ve enerji üretim/kullanım maliyetle-
ri güncel konu başlıkları olarak öne çıkmaktadır. Var olan enerji kaynaklarına ait rezervlerin arttırılması, enerji 
kaynaklarının çeşitlendirilmesi, çeşitlendirilmiş enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, bu yay-
gınlaşmanın önündeki teknolojik sorunların çözülmesi gibi pek çok temel başlıkta çalışmalar yapılmaktadır. Bu 
sayılan konulardaki gelişmeler enerji sorununa/çözümüne dair yeni seçenekler oluşturabilecektir. Ancak, halen 
en önemli konu enerji kullanımında etkin çözümlerin geliştirilmesi ve kullanımda olan sistemlerin verimlilikle-
rinin yükseltilmesidir. Enerji verimliliğinin yükseltilmesi için verimsizliklerin konumunun, boyutunun ve nite-
liğinin tespit edilmesi belirleyicidir ve bu konuda ekserji analizi etkin bir analiz yöntemi olarak öne çıkmaktadır. 
Dünyada enerji tüketiminin sektörel dağılımında en büyük pay sanayi sektörüne aittir ve bu sektördeki enerji tü-
ketim verileri açısından en dikkat çekici temel işlemlerden birisi kurutmadır. Gelişmiş ülkelerin sanayi sektörle-
rindeki toplam enerji tüketiminde kurutma işleminin payı %10-25 aralığında değişmektedir. Kurutma işlemin-
de, kurutucu ortam olarak genellikle sıcak hava kullanılmakta ve havanın ısıtılmasındaki enerji tüketim yoğun-
luğu, işlemin doğası gereği yüksek olmaktadır. Aynı zamanda yüksek buharlaşma ısısının da etkisiyle kurutma, 
destillasyon ile birlikte enerji tüketiminin en yoğun olduğu temel işlem olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada 
enerji sorununun günümüzdeki boyutuna ve kurutmanın enerji tüketimi açısından önemine değinilmiş, ekserji 
analizinin temel kavramları ve parametreleri açıklanmış, gıda kurutma işlemlerindeki uygulamaları verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kurutma, Enerji verimliliği, Ekserji 
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OPTIMIZATION OF OPERATIONS IN DESIGN OF EXPERIMENTS AND SIMULATION 
SCENARIOS

Gemini DE FRIMONET  

Spain 

Abstract: The working environment of industries is becoming increasingly competitive and demanding. 
Therefore, in order to survive in a competitive market, competitive companies need to stand out in automation, 
process optimization, waste reduction and cost reduction. This study aims to minimize the working in produc-
tion processes through experimental design and simulation scenarios. In the literature, it is possible to find 
publications on work reduction during the process, predictions, inventory theory, lean manufacturing tools, 
just-in-time and precise simulation and others through inventory control tools and methodologies used in the 
production process. However, the approach in the present study consists of three main tools; lean manufac-
turing philosophy, discrete event simulation and experimental design. With regard to the lean manufacturing 
philosophy, the focus of the tools applied to improve the material flow in production lines was withdrawn, 
with the main objective of creating a continuous flow by reducing stocks and process balance. Designing ex-
periments aims to identify important factors that affect the work in process in the model and make it easier to 
obtain information about which variables have the greatest impact on the answer. By this means, a lean system 
that can combine three models was created, a methodology was developed that serves to ideal modelling, and 
it was seen that a productive system is not necessary for an efficient system to work correctly in process. It 
can be said that the new system was able to reduce costs such as optimization of the work in process (WIP) 
and total production costs, since excessive work in process creates expenditure on materials and warehouses. 
By this means, a lean system that can combine three models was created, a methodology was developed that 
serves to ideal modelling, and it was seen that a productive system is not necessary for an efficient system to 
work correctly in process. It can be said that the new system was able to reduce costs such as optimization of 
the work in process (WIP) and total production costs, since excessive work in process creates expenditure on 
materials and warehouses.
Key Words: Work in Process, Experimental Design, Discrete Event Simulation, Lean Manufacturing, Opti-
mization
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STUDY ON FREIGHT TRANSPORT MODES BETWEEN LAND AND MARINE 
TRANSPORTATION

Ashutosh UPANDHYE 

India 

Abstract: Transportation is a fundamental factor in the life of a nation and state, and has a supporting function 
for development. Users of transportation services are larger communities that need these services. In terms of 
mode choice between two transportation modes, the existence of competition between cargo ships and trucks 
of transport service users is closely related to the socio-economic conditions, characteristics and all relevant 
qualities of transport service users. There is a general explanation for transport mode choice. Freight shipment 
using cargo ships from one city to another can be comparatively inexpensive and take relatively long period 
of time compared to trucking which can be reached in a short time but requires expensive prices. Therefore, 
it is necessary to investigate the behavior of transport services users that affect the possibility of choosing 
transport modes. The analysis results reveal the formulation of the value of Logit (Pship) = -0.281 x X1ship + 
(- 0.000281 x X2ship) and Logit (Ptruck) = 1.3049 + (- 0.281 x X1truck) model with the medium correlation 
ratio. The model is the best mode choice model with the value of RsqAdj = 0.05398; this means that indepen-
dent variables used generally have a moderate relationship according to the Rsquare value if they are in the 
range of 0.05 to 0.20 in general. Looking at the original results and modeling results, which are the best choice 
models with RsqAdj = 0.05398 in the range 0.05 - 0.20, there is a relationship with the intermediate level af-
fecting the independent variable (y). All independent variables have a P-value of <0.05, namely the selected 
property is valid for use. On the basis of cost and time characteristics with algebraic signs (-), increasing rates 
will decrease the tendency to choose the relevant mode. Likewise, an increase over time will reduce the ten-
dency of transport service users to choose the mode being considered.

Key Words: Freight Shipment, Mode Choice, Logit Model, Time, Cost
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RECOMMENDED COLLISION AVOIDANCE SYSTEM IN AUTONOMOUS CARS 

Ammaar EL – FARAG

United Arab Emirates

Abstract: Safe and accident-free travel is incredibly important to modern society. Aeronautical and naval 
applications have been using systems that enable radar-based systems to avoid collisions for many years. On 
the other hand, collision avoidance (CA) systems have just begun to emerge in driverless automotive. This 
article suggests a general theory system on auto-driven construction and applications for driverless automo-
tive systems for CA. Avoiding collisions is an important concern in most of transport systems, and in many 
other applications in vehicles with drivers, it is very important to have an active collision avoidance system, 
because of the absence of a driver to help and the car takes action alone. The purpose of collision avoidance 
systems is to monitor the objects of possible collision risks and to decide on any action to prevent or reduce a 
collision with the help of sensors and radars. Car accidents have become quite common nowadays. Following 
investigations, it has been concluded that the cause of these accidents is largely the fact that drivers are unable 
to stop the car at the right time. Sometimes pedestrians do not cross the road at the right time. Researchers have 
found out that about 35 percent of people die due to accidents, 98 percent of this rate die because of fatal road 
accidents. Many automobile industries have offered an AI system in vehicles to reduce accidents, and this is 
accepted as the backbone of an automatic driving car. However, this system is complex and extensive. That’s 
why; ordinary people are still under the risk of accidents. In this study, the system offered for driverless cars 
was simulated and modeled with small miniatures and Matlab and combined in Arduino.

Key Words: Driverless vehicle, IOT, Accident Prevention System
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CHEMICAL ANALYSIS OF SELECTED CARBON STEEL ARTEFACTS FROM BENIN CITY 
AND IMPLICATIONS FOR PRESERVATION

Ben FOURIE 

Nigeria 

Abstract: The use of carbon steel in the fabrication of outdoor artefacts is widespread in Nigeria. The unique 
morphology of this material makes it susceptible to atmospheric corrosion, which ultimately weakens and 
destroys carbon steel artefacts and consequently their embodied aesthetic and historic values. Using Benin 
City as representational of other metal artefacts fabrication contexts in Nigeria as case study, this study in-
vestigated the elemental composition of some carbon steels used in the fabrication of outdoor artefacts with 
the aim of determining finishing options for corrosion resistant material. Three Ion Beam Accelerator tech-
nique: Particle-Induced X-Ray Emission Spectroscopy, Rutherford Backscattering Spectrometry and Proton 
Induced Gamma-Ray Emission Spectroscopy were used simultaneously to specify the elemental composition 
of twenty three sampled items. Optical Emission Spectrometry was also used to determine the carbon content 
in the items sampled. Ten elements: C, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, and Zn were detected and measured. The 
carbon steels compositions were found to be deficient when compared to global standards. This raised issues 
on how such materials can resist corrosion and corollary; the study suggested the need for Nigeria to set stan-
dards for the quality of steel produced in the country and those imported into Nigeria. Significantly, the study 
also recommended a two-way coating, in addition to other finishing options, to protect outdoor carbon steel 
artefacts against atmospheric corrosion, and that an in-depth knowledge of preservation techniques becomes 
compulsory where one cannot get good quality standard carbon steels.

Key Words: Carbon Steel; True Component Materials (TCM); Preservation of Artefacts; Outdoor Artefacts in 
Nigeria; Lon Beam Accelerator Techniques
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ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS FOR ERGONOMIC DESING OF STUDENTS’ 
FURNITURE IN INDIA

Sharya SARDAR 

India

Abstract:  Anthropometry is defined as “the science of measurement and the art of application that establishes 
the physical geometry, mass properties, and strength capabilities of human science”. In simple meaning, An-
thropometry can be defined as the study which deal with body dimensions i.e. body size, shape, strength and 
working capacity for design purposes and body composition. Although all engineering colleges, institutes or 
universities have classroom furniture, these furniture has a low comfort level for students since anthropometric 
data were not taken into account in the initial stage of furniture design. Anthropometric measurements, when 
design is considered, help students to improve their level of comfort, to reduce musculoskeletal disorders 
(MSDs), and to increase their concentration while attracting the attention of professors or students. This article 
presents anthropometric measurements for engineering students in India. A health survey (ergonomic assess-
ment) was conducted to know the health status of all students who have been using poorly designed furniture. 
The data were measured with various tools. Upon collecting and analyzing the data, authors came up with de-
tailed dimensions for the design of adjustable classroom furniture. Recommended dimensions include; bench 
surface height, bench depth and width, backrest width and height, backrest angle, desk height, desk depth, 
width, and desk angle. Therefore, the implementation of these data will help create comfort, safety, well-being, 
fitness, reduce musculoskeletal disorders and improve students’ performance in terms of attentiveness. In addi-
tion, it is strongly recommended to consider students’ requirements while designing classroom furniture and to 
conduct seminars or workshops to educate students on the negative impacts on the adaptation of poor posture 
in the long use of classroom furniture. 

Key Words: Anthropometry, Ergonomic design, Furniture, Anthropometric Measurements, Musculoskeletal 
Disorders
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DEEP NEURAL NETWORK MODEL FOR GROUP ACTIVITY RECOGNITION USING 
CONTEXTUAL RELATIONSHIP 

Ravil CAMRANOV 

Azerbaijan 

Abstract: Regardless of numerous research in the field of computer vision that seek to understand human ac-
tivities, there are challenging issues and limitations, such as inconsistency in different human activity classes, 
the similarity between activity classes, background clutter and much more. In this paper, we present a contex-
tual relationship-based learning model using deep neural network to recognize the activities performed by a 
group of people in a video group. The proposed model involves context learning using a bottom-up approach, 
learning from individual human actions to group level activity and learning from scene information. We build 
a deep evolution neural network model to capture human action-pose feature for a particular input video se-
quence. In order to capture group level temporal flow changes, collective action-pose feature of persons within 
the context area are fed to deep recurrent neural network, which provides spatial-temporal group identifier. In 
addition to this, we build a scene level access neural network to reveal scene level feature that improves the 
performance of group activity recognition. The probabilistic inference model, as an additional layer in deep 
neural network, was added to bring together the models and provide a unified deep learning framework. Ex-
perimental results show the effectiveness of the proposed model on standard comparative collective activity 
dataset in group activity recognition. We also present the evaluated results by replacing different learning pa-
rameters, optimizers, especially recurrent neural network models, long short-term memory and gated recurrent 
unit on the benchmark collective activity dataset.  

Key Words: Group Activity Recognition, Oral Neural Network, Long Short-Term Memory, Recurrent Unit
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NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF IRRUGULAR SHAPED BIOMASS 
PARTICLE MOVEMENTS IN TURBULENT FLOWS 

Timour TAHIREV 

Kazakhstan 

Abstract: In this paper, numerical and experimental studies of the movement of biomass micro-scale particles 
in turbulent flows are discussed. Biomass micro-sized particles are extremely anisotropic and are of irregular 
shape, typically in sizes ranging from 200–6000 inm to 125 1251400μm. Four different types of biomass, mi-
cro-sized particles from different sources are applied. Ten different numerical modeling tools for simulating the 
motion of biomass micro-dimensional particles in turbulent flow are presented and validated against experi-
ments. The experiments are performed using three different techniques: aerodynamic classifier, vibrating sieve 
and microscopic image analysis. The results showed the existence of great differences between the models 
and the experiments. As a result, a comprehensive new shape factor correlation is proposed for irregular-shape 
particles, which increase significantly the model results. Parametric studies are also conducted, including the 
effect of particle shape, size, and anisotropy criteria. Moving orientations of the irregular-shape particles in 
turbulent flow are addressed as well. The results showed that the main problem in modelling of biomass micro 
dimensional particle motion in turbulent flow is both drag coefficient and particle-predicted area. The small 
size of the biomass particle is accelerated rapidly and tends to follow the air flow; the larger biomass micro-
sized particle is accelerated slowly and decelerates rapidly as it reacts less to the air stream. In addition, both 
small and large biomass micro size particles tend to direct themselves into a preferred direction.

Key Words: Numerical Models, Experiments, Biomass Micro Size Particles, Turbulent flow
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SPİRULİNA PLATENSİS İLAVESİYLE FONKSİYONEL ÇİKOLATA ÜRÜNLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ

Begüm ÖZTEKİN

Türkiye 

Öz: Günümüzde gelişen teknoloji, kentleşme ve bireylerin besin seçimleri; beslenmeye daha az zaman 
ayırmayı ve ayakta atıştırmaya yönlendirmektedir. Artan sağlıklı ve fonksiyonel gıda tüketimi isteği, günlük 
diyeti zenginleştirecek yeni besin arayışlarını hızlandırmakta; hastalıkların tedavisinde alternatif ve doğal 
yöntemler geliştirmeye olanak sağlamaktadır. Ar-Ge çalışmamız kapsamında bir mikroalg çeşidi olan Spirulina 
platensis ilavesiyle fonksiyonel beyaz çikolata ürünü çalışılmıştır. Mikroalgler, farklı kimyasal ve biyolojik 
bileşikleri üretme özelliği nedeniyle önemli organizmalardır. Vitamin, pigment, protein, mineral, lipid ve 
polisakkaritler alglerden elde edilen başlıca ürünlerdir. Bu çalışmanın amacı; çocuklar ve yetişkinlerin oldukça 
fazla tercih ettiği çikolata ürünlerini daha fonksiyonel hale getirerek protein, vitamin ve antioksidan içerikleri 
zenginleştirilmiş, yüksek lifli, düşük kalorili, sentetik madde içermeyen gıdalar haline getirmektir. Ulusal 
pazarda çikolata ürünlerine Spirulina platensis ilave edilmesi ile ilgili endüstriyel üretime geçilmiş bir çalışma 
yoktur. Uluslararası pazarda ise çok fazla ürün ile karşılaşılmamıştır. Çalışmamız kapsamında %0,25 Spirulina 
platensis eklenmiş olan beyaz çikolatadaki protein tayini analiz sonucu oranında %1,16 artış sağlanmıştır. 
Mineral analiz sonuçlarında; Spirulina platensis hammaddesi eklenmiş beyaz çikolatada potasyum (K) tayininde 
%1,12, sodyum (Na) tayininde %1,4 ve fosfor (P) tayininde ise % 1,1 artış sağlanmıştır. Toplam aminoasit 
analizi sonucunda ise Spirulina platensis hammaddesi eklenmiş olan beyaz çikolatada analiz sonuçlarına 
göre farklı oranlarda artış görülmüştür. Ulusal pazarda benzeri olmayan bu fonksiyonel gıdaların üretiminin 
firmamıza katma değer sağlayacağı ve çikolata sektöründeki rekabet gücünü artıracağı düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Mikroalgler, Spirulina Platensis, Fonksiyonel Çikolata 
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SICAK PRES TEKNOLOJİSINDEKI PARAMETRE FARKLILIKLARININ 
KARAKTERIZASYONU VE KAYNAK PROSESI SONRASI PARÇA KALITESINE ETKISI

Görkem ÜRERLER, Diğdem GİRAY AYTAÇ

Türkiye

Öz: Günümüzde otomotiv sektöründe artan rekabet koşulları içerisinde firmaların araç hafifletme, emisyon 
azaltımı ve araç dayanımını arttırmaya yönelik çalışmaları neticesinde yüksek mukavemetli çelikler yaygın 
olarak firmalar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Yüksek mukavemetli çelikler grubunda yer alan sıcak 
şekillendirme prosesi yüksek yatırım, bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Sıcak şekillendirme prosesinde elde 
edilen ürün, sıcak şekillendirme parametrelerine bağlı olarak farklı malzeme karakteristiği göstermektedir.
Geleneksel soğuk şekillendirme parametrelerine ek olarak sıcak şekillendirme proseslerinde bulunan termal 
ve mikroyapısal parametreler kaynak prosesi sonrası parça kalitesine direk etki etmektedir.Sıcak şekillendirme 
malzemelerinde kullanılan galvanil kaplama, ergime sıcaklığının üzerine çıkıldığında demir-çinko alaşımını 
oluşturmaktadır.Çeşitli parametrelere göre değişen kaplama kalınlığı,sertlik ve kaynak proses parametreleri 
ile birlikte kaynak prosesinden sonra parça kalitesinde problemler görülebilmektedir. Yalın üretim sisteminde 
hatasız ürünün en hızlı şekilde müşteriye ulaştırılabilmesi gerektiğinden, yerinde kalitenin sağlanması büyük 
önem arz etmektedir.Yerinde kalitenin sağlanabilmesi, hatalı parça sayısının en aza indirgenmesi ile mümkün 
olabilmektedir.Özellikle sıcak şekillendirme prosesleri yüksek teknoloji ve maliyet içerdiğinden pres ve kaynak 
proseslerinde hata sayısı minimum seviyelerde olmalıdır. Bu makalede değişen termal, mekanik ve mikroyapısal 
sıcak şekillendirme proses parametreleri incelenip, kaynak işlemi sonrası elde edilen son ürün problemleri 
analiz edilmiş ve pres proses parametreleri ile ilişkilendirilmiştir. Sıcak şekillendirme proses parametreleri seri 
üretim şartları da göz önünde bulundurularak optimize edilmiş ve yaşanılan problemlerde azalma sağlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Sıcak Şekillendirme, Mikroyapı, Sertlik, Kaynak Kalitesi, Yüksek Mukavemetli Çelikler 
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EKSANTRİK BLANKING PRES MAKINESINDE KALIP KAYNAKLI TITREŞIM PROBLEMININ 
GIDERILMESI VE PARAMETRELERININ İNCELENMESI

Muhammed Emre KAYMAK

Türkiye 

 
Öz: Sac şekillendirme otomotiv sektöründe yan sanayi fabrikalarının parça üretiminde sıklıkla kullanılan bir 
şekillendirme yöntemidir. Günümüz otomotiv sanayisinde sac şekillendirme yapmak üzere kullanılan makinelerin 
büyük çoğunluğu elektrik motorundan alınan dönme hareketini mekanik enerjiye çevirmekte ve bu enerjiyi 
kullanarak iş yapmaktadır. Hassas bir şekilde üretimi gerçekleştirilen makineler sanayide kullanım esnasında 
çalışma koşullarına bağlı olarak bir takım etkilere maruz kalmaktadır. Sac şekillendirme amaçlı kullanılan 
preslerin çalışmasını etkileyen en önemli parametre; kalıp kaynaklı oluşan titreşimlerdir. Bu titreşimler kaynak 
bağlantılarında ve bağlantı elemanlarında hasar oluşumu, kesme aşınmalarının artması, makine üst bölgesi, 
gövde ve merdivenlerde çatlak oluşumu gibi problemlere sebebiyet vererek güvensiz ve ergonomik olmayan 
bir çalışma ortamı oluşturmaktadır. Bu çalışmada; dakikada oluşan vuruş sayısı yüksek olan eksantrik blanking 
pres makinesinde kalıp kaynaklı titreşimin oluşturabileceği hasarların ve oluşan ek bakım maliyetlerinin önüne 
geçmek için kalıp titreşim değerlerinin incelenmesi, makineye zarar verebilecek kalıpların belirlenmesiyle 
birlikte iyileştirmelerin yapılması amaçlanmıştır. Titreşim analizi yapmak amacıyla pres üzerine en doğru veriyi 
alabilecek ve bu veriyi elektriksel sinyale çevirecek sensörler ile birlikte; oluşan sinyali algılayacak, sinyal işleme 
özelliğine sahip bir cihaz monte edilecektir. Elde edilen veriler standardizasyon çalışmalarında kullanılacak ve 
bu çalışmaların yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Bu çalışmanın sonucu ile birlikte pres makinelerinin çalışma 
koşulları iyileştirilmiş olacak ve parçaların kalitesine etki eden faktörlerde en iyi seviyelere ulaşmış olacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Eksantrik Blanking Pres Makinesi, Kalıp, Titreşim Analizi, Makina Arıza Kaynaklarının 
Belirlenmesi 
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SİSTEM TİTREŞİMLERİNİN DAİRESEL ARK KAYNAK KALİTESİNE OLAN ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ

Murat ONAT, Muharrem E. BOĞOÇLU, Enes KORKUT, Ortaç AKDİKMEN

Türkiye 

 
Öz: Otomotiv sanayisinde sıklıkla kullanılan gazaltı ark kaynağı, karbondioksit ve argon gazı yardımıyla 
eriyen elektrodun iki metali birleştirdiği kaynak metodudur. Bu metot ile yapılan kaynak uygulamalarında 
kaynak kalitesini etkileyen pek çok etken mevcuttur. Sistemin hızı ve kaynak sırasında yarattığı titreşimler, 
bu unsurları oluşturan mekanik davranışlardır. Bu projede, kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan mekanik 
davranışların dairesel ark kaynağına olan etkileri incelenmiştir. Bu sebeple sabit torç ve servo motor tahrikli 
döner fikstür yapısı ile endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılan ark robotu karşılaştırılmıştır. Servo motor 
tahrikli döner fikstürün çalışması sırasında ortaya çıkan titreşimler, arduino MPU6050 sensörü ile ölçülmüştür. 
Sistemin sahip olduğu titreşim genliği ve frekansı üzerinde analizler yapılmıştır. Bu bilgiler ışığında, servo 
motor hızının, redüktörde kullanılan yağlayıcının ve mekanik bağlantı elemanlarının titreşim üzerindeki etkileri 
yapılan testler ile irdelenmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda titreşimin kaynak kalitesine olan etkisini 
araştırmak için dairesel kaynağa sahip parça üzerinde denemeler yapılmıştır. Bu bağlamda, kaynak kalitesini 
doğrudan etkileyecek olan, kaynak hızı, torch açısı ve kaynak gazı gibi etkenler değiştirilmeden, dairesel kaynak 
işlemi ark robotu üzerinde tekrarlanmıştır. MPU6050 sensörü robot torcuna bağlanmış, robot eksenlerinin 
hareketi sırasında torç ucunda meydana gelen titreşimler analiz edilmiştir. Farklı mekanik titreşimlere sahip 
iki yapı üzerinde üretilen parçaların kaynak kalitesi incelenmiş, kaynak dikişleri üzerinde mikro yapı analizleri 
yapılmıştır. Yapılan çalışmalar ile birlikte, parça kalitesini etkileyecek optimal titreşim frekansı irdelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Gazaltı Ark Kaynağı, Titreşim, Mikro Yapı, Kaynak Kalitesi,Fikstür 
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GÖZLÜK ÇERÇEVESİNİN PARÇALARINI BİR ARAYA GETİREN APARATIN TASARLAMASI 
VE İMALATI

Omar ALMAMURE

Türkiye

 
Öz: Gözlük çerçevesi hassas ve ince olduğundan yamulabilir, yanlış birleştirilebilir bu hataları minimuma 
indirerek üretim yapmak amaçlanmıştır. Bu tür bir üretimin asıl sorunu, mümkün olduğunca az kaynak kullanarak 
kaliteli ürünlere sahip olmanın önemidir. Çerçeve bir burun köprüsünü içeren bir çerçeve içeren gözlükler için 
bir çerçeve destek elemanı sağlanmıştır. Çerçeve destek elemanı, çerçeve destek elemanını gözlükün burun 
köprüsüne bağlamak için birinci ucunda bir bağlantı kısmı ve bunun ikinci ucunda bir burun tutma kısmı 
içerir. Çerçeve destek elemanı, bir kullanıcının gözlüklerini desteklemek için burun kavrama bölümünü burun 
köprüsünün altına ve arkasına yerleştirecek şekilde yapılandırılmıştır. En az bir lensi desteklemek için bir 
çerçeve, bir kullanıcı üzerinde çerçeveyi desteklemek için bir burun köprüsü ve burada tarif edilen çerçeve destek 
elemanını içeren gözlükler de sağlanmıştır. İş parçasını istenen yere (kesme aletine göre) sağlam bir şekilde 
sabitlemek, bir parçanın uyumlu bölgelerinin sertliğini artırmak, bir parçayı kesici alete göre doğru şekilde 
konumlandırmak ve yönlendirmek için kullanılması amaçlanmıştır. Üretimde makineleştirilerek seri üretimde 
daha fazla ürün imal etmek amaçlanmıştır. Yerli sanayi aparatı tasarımı ve üretimi bu amaca dahildir. Üretimde 
makineleştirmeyi artırarak seri üretimden daha fazla kazanmak ve işçi sayısını azalmasıyla maliyetini en aza 
düşürmek amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Apparat, Kaynak Apparatı, hassas endüstriyel, gözlük çerçevesi  
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