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İsmail BECENEN
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Değerli bilim insanları,  

23/24 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul Zeytinburnu Hilton Hotel’de gerçekleştirmiş olduğumuz 4. 
Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi’nde, kıymetli katılımcılarımızla buluşarak kongremizi 
başarıyla gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.  Öncelikle kongremizin 4. buluşmasında 
bizlerle birlikte olan ve katılımları ile onur veren bilim dünyasının değerli insanlarının yanı sıra kongremize 
destek veren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Ekonomi Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kurumlar ile çok 
sayıda STK ve derneklere teşekkürlerimizi sunarız.

Kongremizin 4. buluşmasında 188 sözel ve 28 poster bildiri sunumu ile katkı sağlayan bilim insanlarının bir 
araya gelerek çeşitli bakış açılarıyla akademik bir alt yapı doğrultusunda bilgi birikimlerini ve deneyimlerini 
paylaşmalarına olanak sağlayan bu nadide bir ortamın yaratılmasında emeği geçen IBAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Prof. Dr. Ümran Sevil başta olmak üzere Davetli Konuşmacılarımız Prof. Dr.-Ing. Joachim 
HAMMER, Prof. Dr. Sunullah ÖZBEK, Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR’a, Kongre Başkanı Prof. Dr. Ayşegül 
AKDOĞAN EKER’e, Kongre Yürütme, Düzenleme, Bilim Kurulu üyelerimize ve gerek teknik gerekse işletme 
açısından her türlü katkı ve desteği sağlayan Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş.’ye en içten teşekkürlerimizi 
sunarız. 

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım alanlarını çeşitli Anabilim Dalları çerçevesinde birçok yönüyle ele alan 
bilimsel çalışmaların yer aldığı kongre kitabımızı, araştırmacılar için ileriye yönelik çalışmalarda oldukça 
değerli bir kaynak olacağı inancıyla sizlerle paylaşmanın gururu ile bir kez daha şükranlarımızı sunar, 5. 
Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi’nde yeniden bir arada olmak temennileriyle sağlık, 
mutluluk ve başarılarla dolu güzel günler dileriz. 

Saygılarımızla.

PROF. DR. AYŞEGÜL AKDOĞAN EKER
KONGRE BAŞKANI
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Distinguished Scientists,  

We feel the joy of meeting you in the 4th International Congress on Engineering, Architecture and Design 
held in İstanbul Zeytinburnu Hilton Hotel on 23/24 April 2019 together with the esteemed participants. First 
we would like to thank such institutions as Ministry of Science, Industry and Technology, Ministry of Labor 
and Social Security, Ministry of Health, Ministry of Economy, Ministry of Food, Agriculture and Livestock, 
Ministry of Environment and Urbanization and many NGOs and associations who have honored us with their 
participation and support to the 4th gathering of our congress. 

We would like to pay our gratitude to the IBAD Chairwoman Dear Prof. Dr. Ümran Sevil, Guest speakers 
Prof. Dr.-Ing. Joachim HAMMER, Prof. Dr. Sunullah ÖZBEK, Assoc. Prof. Haluk ZÜLFİKAR, Head of the 
Congress Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER who have worked hard on creation of this environment that 
enabled esteemed scientists to come together and share their scientific and cultural knowledge and experiences 
with 188 verbal presentations and 28 poster presentations, to the members of Executive and Organizing 
Committee and to Güven Plus Group Counselling Inc. that have provided both technical and operational 
contribution and support.

Our congress book we have prepared with the aim of presenting highly productive content to our participants 
within the framework of various departments and the fields of Engineering, Architecture and Design is thought 
to be an important source for many researches to be performed in the field in the future. We express our gratitude 
to all our participants and wish you joyful, happy and healthy days until meeting in the 5th International 
Congress on Engineering, Architecture and Design. 

Yours sincerely, 

PROF. DR. AYŞEGÜL AKDOĞAN EKER
HEAD OF THE CONGRESS
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KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

Yıldız Teknik Üniversitesi - Makine Mühendisliği 

KONGRE DÜZENLEME KURULU 
Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU - İstanbul Teknik Üniversitesi - Makine Mühendisliği
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK - Ozan Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği
Prof. Dr. Belgin KÜÇÜKÖMEROĞLU - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Mükleer Fizik
Prof. Dr. Bülent EKER - Namık Kemal Üniversitesi - Ziraat Mühendisliği -  Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Can KURNAZ - Sakarya Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Orman Endüstri Mühendisliği
Prof. Dr. Magdy Mohamed EL GUENDY - Menafia University - Agricultural Economics
Prof. Dr. Mohamed Mohamed MANSOUR - Ain Shams University - Electrical Power and Machines Department
Prof. Dr. Mümin ŞAHİN - Namık Kemal Üniversitesi - Makine Mühendisliği - Rektör
Prof. Dr. Osman ASİ - Uşak Üniversitesi - Makine Mühendisliği
Prof. Dr. Sevil YÜCEL - Yıldız Teknik Üniversitesi - Kimya Metalurji Mühendisliği
Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ - İstanbul Teknik Üniversitesi - Çevre Mühendisliği
Doç. Dr. Bedri Onur KÜÇÜKYILDIRIM - Yıldız Teknik Üniversitesi - Makine Mühendisliği
Doç. Dr. Levent ARIDAĞ - Gebze Teknik Üniversitesi - Mimarlık
Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN - Kocaeli Üniversitesi - Makine ve Metal Teknolojileri
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ - Hitit Üniversitesi - Mimarlık ve Tasarım
Doç. Dr. Tory FAIR - Brandeis University - Architecture and Desing
Dr. Öğr. Üyesi. Cem ERTEK - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - İmalat Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi. Gökçin ÇUBUKCU - Atılım Üniversitesi - Mimarlık ve Tasarım
Dr. Öğr. Üyesi. Nader JAVANİ - Yıldız Teknik  Üniversitesi - Makine Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi. Pınar KISA OVALI - Trakya Üniversitesi - Mimarlık ve Tasarım
Dr. Öğr. Üyesi. Zeynep YAMAN - Sakarya Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği
Dr. Alfredo GİSHOLT - Brandeis University - Architecture and Desing
Dr. Cem ALDAG - Bandırma Üniversitesi - Biyosistem Mühendisliği
Dr. Dirk PATTINSON - Anu College - Computer Secience
Dr. Jake ABERNETHY - Michigan University - Electrical Engineering and Computer
Arş. Gör. Ali AVCI - Yıldız Teknik Üniversitesi - Makine Mühendisliği
Arş. Gör. Selçuk SELVİ - Trakya Üniversitesi - Makine Mühendisliği
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KONGRE BİLİMSEL SEKRETERYA
Dr. Öğr. Üyesi. Baki BAĞRIAÇIK - Çukurova Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi. Okan ORAL - Akdeniz Üniversitesi - Makine Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi. İlker USTABAŞ - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği
 
KONGRE SEKRETERYA
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL - Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi. Mükerrem ATALAY ORAL - Akdeniz Üniversitesi
Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ - Hitit Üniversitesi
Arş. Gör. Merve ÖZYILDIRIM
İsmail YAŞARTÜRK
Yusuf ÇUHADAR
 
KONGRE SERGİ BİLİM KURULU
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER - Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU - İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erdem ÜNVER - Atılım Üniversitesi
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ - Hitit Üniversitesi
Doç. Dr. Tory FAIR - Brandeis University
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BİLİMSEL KURUL

Prof. Dr. Arvind ATREYA - University Of Michigan
Prof. Dr. Ackerman MARK S.- University Of Michigan
Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Aşkıner GÜNGÖR – Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal MERAN – Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Elmas ERDOĞAN - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ellen ARDURA - University Of Michigan
Prof. Dr. Erdem ÜNVER - Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Gürol YILDIRIM - Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Gülen İSKENDER - İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Gürel ÇAM - İskenderun Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Harun Kemal ÖZTÜRK – Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim DİNÇER - Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İlter TÜRKDOĞAN - Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU - Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Jory HANCOCK - University Of Arizona
Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ - Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ - Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe TÜFEKÇİ - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Olcay Ersel CANYURT – Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Peter CHILDS - Imperial College London
Prof. Dr. Pete WALKER - University Of Bath
Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ - İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Abney STEVEN - University Of Michigan
Doç. Dr. Erhan AKMAN - Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer YILDIRIM - G.O.P. Üniversitesi
Doç. Dr. Tory FAIR - Brandeis University
Doç. Dr. Tamer EREN - Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Uğur Buğra ÇELEBİ - Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Ali Gökhan DEMİR - Politecnico di Milano
Dr. Kemal NURVEREN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Muhammed KARABAŞ - Hakkari Üniversitesi
Dr. Mehmet Sefa BODUR - Yeditepe Üniversitesi
Dr. Nader JAVANİ - Yıldız Teknik Üniversitesi
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**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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BİLİMSEL PROGRAM
 

KONGRE PROGRAMI / CONFERENCE PROGRAM
 

4. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ
 

AÇILIŞ/OPENING
23NİSAN/23th APRIL 2019

 
KAYIT / REGISTRATION: 12 NİSAN 13 NİSAN 2019 - 09:30 - 16:00

 
23 NİSAN 2019 - 09:45 – 10:00

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı/RespectandNationalAnthem
 

Açılış Konuşması / Opening Speech
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

Konferans Başkanı (Chair of Conference)
 

DAVETLİ KONUŞMACILAR / INVITED SPEAKERS
10:00 – 12:00

 
OTURUM BAŞKANI / HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Bülent EKER

OTURUM 1
Prof. Dr.-Ing. Joachim HAMMER

Prof. Dr. Sunullah ÖZBEK
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR

 
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI

12:00 – 13:00
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SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
OTURUM / SESSION : 1
Tarih ve Saat / Date and Time : 23.04. 2019 – 10:00 – 12:00
Salon A / Saloon A / MAKİNE- KİMYA
Oturum Başkanı (Head of Session) : Doç. Dr. Özdoğan KARAÇALI

Abdullah TAV, Mithat 
ÇELEBİ

KABUKLU DENİZ CANLILARINDAN DOĞAL POLİMER 
ÜRETİMİ

Özdoğan KARAÇALI PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLAMADA DİŞLİÇARK ÜRETİM 
YÖNTEMİ ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU

Özdoğan KARAÇALI SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OTOMOBİL KRANK 
MİLİNİN MEKANİK ANALİZİ

Ebru İNANMAZ, Gönül 
DOĞAN, İdris KARAGÖZ

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN LEVHALARDA 
KALIPLAMA SICAKLIĞININ ÇEKME MUKAVEMETİNE ETKİSİ

Gönül DOĞAN, Ebru 
İNANMAZ, İdris KARAGÖZ

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN LEVHALARDA 
KALIPLAMA SICAKLIĞININ EĞME MUKAVEMETİNE ETKİSİ

Yakup KARAKUŞ, Fuad 
OKAY

ÇELİK KÖŞEBENTLERİN ENKESİT ÖZELLİKLERİNİN 
ELEKTRONİK TABLOLAR HALİNE GETİRİLMESİ

Yalçın BULUT, Erdinç 
Şahin ÇONKUR, Ramazan 
SABIRLI

HİPER-GEREĞİNDEN ÇOK SERBESTLİK DERECELİ YILANSI 
LARİNGOSKOP ROBOTU TASARIMI VE KONTROLÜ

İdil İlke GÜLTEKİN YILDIZ, 
Sinan KILIÇASLAN

TRAKTÖRLERDE KULLANILAN ÜÇ NOKTA ASKI SİSTEMİ 
MEKANİZMASININ PARAMETRİK YENİ TASARIMI

Fayık AY TOPLU TAŞIMADA GÜVENLİK
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SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
OTURUM / SESSION : 2
Tarih ve Saat / Date and Time : 23.04. 2019 – 10:00 – 12:00
Salon B / Saloon B / MAKİNE– İNŞAAT – MEKATRONİK
Oturum Başkanı (Head of Session) : Dr. Öğr. Üyesi. Zeynep YAMAN

Adem DİLBAZ, Hakan IŞIK MİKRO BIR DRON İLE ACIL MÜDAHALE

Ferhat YİĞİT, Gizem 
BACAK, Murat 
KARABACAK

HAVALI SÜSPANSİYONLU RÖMORKLARDA ELEKTRONIK 
KONTROLLÜ SÜSPANSIYON SISTEMLERININ KONTROLÜ

Mesut Cazim AKÇELİK, 
Seval PINARBAŞI 
ÇUHADAROĞLU

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA 
DAİR YÖNETMELİK’E GÖRE ÇELİK ANKRAJLI KOMPOZİT 
KİRİŞ TASARIMI

Metin SAĞIR, Zeynep Yeşim 
İLERİSOY, Mehmet Emin 
TUNA, Tekin GÜLTOP

KABA YAPI İNŞAAT MALİYETLERİNİN GÜNCEL PİYASA 
ENDEKSLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Mustafa MUT, Elif 
AĞCAKOCA, Zeynep 
YAMAN

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SEKTÖRÜNDE KULLANILAN 
YAPISAL ANALİZ PROGRAM ÇIKTILARININ MODEL BİR YAPI 
ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Mustafa İsmail KESKİN, 
Ferhat YİĞİT

BAĞIMSIZ SÜSPANSİYONLU BIR YARI RÖMORK IÇIN 
SÜSPANSIYON DENETIM SISTEMI TASARIMI

Şenay ATABAY, Alper 
GÖKTUĞ DEMİRBAŞ

YAPI BİLGİ MODELLEMESİ KULLANILARAK 
SERTİFİKALANDIRILMIŞ YEŞİL BİNA TASARIMI

Şenol ERTÜRK, Fehmi 
ERZİNCANLI

TEMASSIZ LAPAROSKOPİK TUTUCU TASARIMI VE TESTİ

Şeyma ÖZDOĞAN, Ergün 
ERASLAN, D.Tayyar ŞEN

ERGONOMIC RISK EVALUATION IN A FACTORY: CASE STUDY 
IN KONYA

Özlem YARIMAY KAMUSAL ALAN OLARAK MEYDANLAR: BEŞİKTAŞ VE SAN 
MARCO MEYDANINDA MEKANSAL KALİTENİN ÖLÇÜLMESİ
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SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
OTURUM / SESSION : 3
Tarih ve Saat / Date and Time : 23.04. 2019 – 10:00 – 12:00
Salon C /Saloon C/ MAKİNE- İNŞAAT – ÇEVRE
Oturum Başkanı (Head of Session) :Prof. Dr. Nurdan BÜYÜKKAMACI

Ahmed AL-JANABİ, Mücahit 
OPAN, Emrah DOĞAN

ENERGY MANAGEMENT OF A WATER RESOURCES SYSTEM 
WITH MULTIPLE RESERVOIRS: MIDDLE SAKARYA RIVER

Adnan VARER, Güzin 
AKYILDIZ ALÇURA

İSTANBUL ŞEHİR İÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞI HİZMETİNİ 
KULLANAN ENGELLİ BİREYLERİN YOLCULUK ENGELLERİ 
ARAŞTIRMASI

Ahmet Raşit AKGÜN, 
Mücahit OPAN, Ayşe 
DOĞAN

NAMAZGÂH BARAJINDA METEOROLOJİK VERİLER 
KULLANILARAK YAPAY SİNİR AĞLARI İLE AKIŞIN TAHMİN 
EDİLMESİ

Elif Kılavuz TURAN, Nurdan 
BÜYÜKKAMACI

ARITMA ÇAMURU YÖNETİM SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI: 
ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

Tuğçe YILDIZ ZEYBEK, 
Nurdan BÜYÜKKAMACI

SERAMİK ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ 
UYGULAMASI

Aslı GÖK, Yavuz Selim AŞÇI, 
Mehmet Koray GÖK, Halil 
GAMSIZKAN

MODELING OXALIC ACID REMOVAL BY ADSORPTION 
FROM WATER USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY-
ARTIFICIAL NEURAL NETWORK APPROACH

Ayşe DOĞAN, Mücahit 
OPAN

NAMAZGÂH BARAJINA AİT BUHARLAŞMA MİKTARI 
TAHMİNİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE MODELLENMESİ

Betül KALEMCİ, Fuad 
OKAY, Erkan AKPINAR

ÇELİK YAPI ELAMANLARININ YANGIN KARŞISINDAKİ 
MEKANİK DAVRANIŞI

Efsun BACAKSIZ, Önder 
EKİNCİ, Mücahit OPAN

YEŞİLIRMAK HAVZASINDA MEKÂNSAL KARAR DESTEK 
SİSTEMİNİN ÇOK BARAJLI SİSTEM İŞLETİMİ İÇİN ALT MODEL 
ÖNERİSİ

Emin ERGİN, 
Seval PINARBAŞI 
ÇUHADAROĞLU

EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİNDEKİ I-ENKESİTLİ 
ÇELİK HADDE PROFİLLERİNİN TS 648 VE GÜNCELLENEN 
TÜRKİYE ÇELİK TASARIM YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE TASARIM 
İLKELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Hilal ÇELİK, 
Seval PINARBAŞI 
ÇUHADAROĞLU

SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMİŞ ÇELİK U PROFİLLERİN 
ENKESİT HESAPLARINDA KULLANILAN YÖNTEMLERİN 
KARŞILAŞTIRILMASI



XLVII

4. ULUSLARARASI
MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

4   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

TH

23-24 NİSAN 2019
HİLTON OTEL ZEYTİNBURNU - İSTANBUL

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

4. ULUSLARARASI
MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

4   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

TH

23-24 NİSAN 2019
HİLTON OTEL ZEYTİNBURNU - İSTANBUL

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
OTURUM / SESSION : 4
Tarih ve Saat / Date and Time : 23.04. 2019 – 13:00 – 15:00
Salon A /Saloon A / BİLGİSAYAR – ELEKTRİK ELEKTRONİK
Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU
 

Ali Osman ARVASİ ECZA DEPOLARI İÇİN ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNDE 
ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN KULLANIMI

Burak ÖZDEMİR, Hacı 
BODUR

REZONANSLI DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN İNCELENMESİ VE 
LLC REZONANSLI DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Burak ÖZDEMİR, Hacı 
BODUR

REZONANSLI DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN İNCELENMESI VE 
LLC REZONANSLI DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN TASARIMI

Cüneyt AYAN, Burcu 
ERKMEN, Hakan DOĞAN

V/UHF FREQUENCY BAND CMOS LOGARITHMIC RF POWER 
DETECTOR DESIGN

Halime HIZARCI, Uğur 
ARİFOĞLU

OPTİMAL EMI FİLTRE TASARIMI İÇİN FİLTRE 
TOPOLOJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Halime HIZARCI, Uğur 
ARİFOĞLU

ALÇALTICI DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ İÇİN EMI FİLTRE TASARIMI

Mert ŞEN, Hatice DOĞAN OBJECT RECOGNITION FROM DEPTH CAMERA IMAGES WITH 
CAPSULE NETWORKS

Merve MUŞTU, Salim 
CEYHAN

VERİ SİSTEMLERİYLE ENTEGRELİ YENİDEN MODELLENMİŞ 
ÜNİVERSİTE İŞ SÜREÇLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANIMLAR

Mustafa GENÇ, Engin Ufuk 
ERGÜL

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ 
KURULUM YERİ SEÇİMİ: AMASYA İLİ ÖRNEĞİ

Sercan İŞCAN, Ümit 
ÜNVER, Taylan GÜNEŞ

İSTANBUL KENT İÇİ ELEKTRİKLİ RAYLI ULAŞIM 
SİSTEMLERİNE AİT ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMLERİ İÇİN 
ENERJİ ANALİZİ VE YÖNETİMİNİN YAPILMASI

Elif TANGAL, Bahadır 
GÜLSÜN

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİN’DE KURUMSAL 
MİMARİ BAKIŞ AÇISIYLA DİJİTAL DÖNÜŞÜM
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SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
OTURUM / SESSION : 5
Tarih ve Saat / Date and Time : 23.04. 2019 – 13:00 – 15:00
Salon B /Saloon B - KARMA 
Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Bülent EKER

Ali Rıza DINÇER, İbrahim 
Feda ARAL

ASBEST SÖKÜMÜ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ali Rıza DİNÇER TEKSTİL SANAYİ SU KULLANIMI VE ATIKSU OLUŞUMU

Coşkun CANBAZ, Reşit 
ERÇETİN

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ KARGO ŞİRKETİNDE BİR ARAŞTIRMA

Emine ÇAKAN, Reşit 
ERÇETİN

TARIMDA TERMAL KONFOR RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Erol BÜKER, Mustafa 
DENKTAŞ

THERMOFORM KALIPLARINDA İTİCİ TASARIMLARI VE 
UYGULAMA PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ

Gizem BACAK, Ferhat 
YİĞİT, İbrahim ÇİL

TREYLER SEKTÖRÜ İÇİN YALIN ÜRETİM ESASLARINA UYGUN 
MONTAJ HATTI İYİLEŞTİRME UYGULAMASI

Mehmet Emin DURSUN, 
Fikret YÜKSEL

BİR EĞİTİM BİNASINA ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMİ OLARAK 
VRF SİSTEMİ İLE FAN COİL SİSTEMİN UYGULANMASI, 
SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRMASI VE EKONOMİK ANALİZİ

Mehmet Fatih AKIN, Mücahit 
OPAN

SEYHAN NEHRİ HAVZASINDA BULUNAN ÇOK BARAJLI BİR SU 
KAYNAKLARI SİSTEMİNDE OPTİMAL ENERJİ ÜRETİMİ

Melek Sebile YILMAZ, Tufan 
DEMİREL

HAVAYOLU OPERASYONLARINDA UÇUŞ EŞLEME İÇİN 
SÜPÜRME ALGORİTMASI TABANLI SEZGİSEL BİR 
YAKLAŞIMIN GELİŞTİRİLMESİ

Aysel İÇÖZ, Bülent EKER ET VE ET ÜRÜNLERİNDE KEKİK VE ANTİMİKROBİYAL 
AMBALAJLAR
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SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
OTURUM / SESSION : 6
Tarih ve Saat / Date and Time : 23.04. 2019 – 13:00 – 15:00
Salon C /Saloon C / MAKİNE 
Oturum Başkanı (Head of Session) :Prof. Dr. Aysun SAĞBAŞ

Emre İsa ALBAK FORMULA SAE ARACI AKS TAŞIYICI AKSON TOPOLOJİ 
OPTİMİZASYONU

Ercan KESKİN, Muttalip 
Ergun TURGAY, Fikret 
YÜKSEL

FOTOVOLTAİK SİSTEMLE FARKLI GÜNEŞ PANELLERİNİN 
VERİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Fevzi KURUL, Kevser 
DİNCER

ELEKTROSPİN CİHAZI İLE ÜRETİLEN ÜNİFORM YAPIDAKİ PVA 
NANOFİBERİN ÜRETİM PARAMETRELERİNİN TESPİTİ

Halil Gökhan ŞANSEVEN, 
Tolga MERT

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ SÜRTÜNME KARIŞTIRMA 
KAYNAĞINDA KAYNAK PARAMETRELERİNİN KAYNAK DİKİŞ 
KALİTESİNE ETKİLERİ

Mert ÖLÇEN, Hakan DEMİR ARAÇ KİRLENME PROBLEMLERİ VE AĞIR TİCARİ 
ARAÇLARDA CORNER VANE UYGULAMASI İLE KİRLENME 
PROBLEMİNİN GİDERİLMESİ

Murat İBRAHİMAĞAOĞLU, 
Hakan YAZICI

DÖRT ROTORLU BİR İNSANSIZ HAVA ARACININ OPTIMAL 
YÖRÜNGE KONTROLÜ

Mustafa Kubilay ERDOĞAN, 
Cihan DEMİR

DÖNER MİL KEÇELERİNDE KONTAK YÜKÜNÜN SONLU 
ELEMANLAR YÖNTEMİYLE ELDE EDİLMESİ

Mustafa ŞEKERBEY, 
Metin GÖKAŞAN, Mustafa 
Caner AKÜNER, Murat 
ŞEHİRLİOĞLU, Sertaç 
İKİZOĞLU

DİZEL MOTOR ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ 
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN DONANIM SİMÜLATÖRÜ 
TASARLANMASI VE MOTOR TEST VERİLERİ İLE DONANIM 
SİMÜLATÖRÜNDEN ELDE EDİLEN VERİLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI

Mürsel EKREM, Özlem 
ÖZDEMİR

HİBRİD NANOPARÇACIK TAKVİYELİ EPOKSİ 
YAPIŞTIRICILARIN MEKANİK VE TERMAL ÖZELLİKLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI

Aysun SAĞBAŞ VERİMLİLİK EKSENİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ENDÜSTRİ 4.0: 
MÜHENDİSLİĞİN YOL HARİTASI
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Aysun SAĞBAŞ, Samet 
BAYRAKTAR

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME VE HEDEF PROGRAMLAMA 
KARMA MODELİ KULLANILARAK YATIRIM PROJE SEÇİM 
OPTİMİZASYONU

Ahmet Oktay DEVECİLİ, 
Gökay UYMAZ

TİCARİ ARAÇ HİDROLİK DİREKSİYON KUTUSU DÖNDÜRME 
ŞAFTININ HASAR ANALİZİ

 
SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION : 7
Tarih ve Saat / Date and Time : 23.04. 2019 – 13:00 – 15:00
Salon D /Saloon D / MAKİNE 
Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Osman ASİ

Dilek ASİ, Halit GÜN, Osman 
ASİ

AL2O3-%3 TİO2 SERAMİK TOZ PARTİKÜL TAKVİYELİ 
KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA GERİLMESİ 
DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

Osman ASİ, Aslı ÖZSOY DÖKME DEMİR MALZEMEDEN YAPILAN HİDROLİK 
BLOKLARIN TALAŞLI İMALATINDA ÖZEL TAKIM DİZAYNI 
İLE MALZEMENİN İŞLENEBİLİRLİK PERFORMANSININ 
İYİLEŞTİRİLMESİ

Aykut DANA, Cihan DEMİR VOLAN BAZLI FREN ENERJİSİ GERİ KAZANIM SİSTEMİ 
TASARIMI

Burhan DİNÇ, Emre 
KATKAY, Engin TEMEL, 
Ramazan YILMAZ

YASTIKLAMA(BUTTERİNG) YÖNTEMİ UYGULANARAK 
BİRLEŞTİRİLEN SA 335 P91 - SA 312 TP 316L FARKLI ÇELİK 
ÇİFTİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Burhan DİNÇ, Emre 
KATKAY, Engin TEMEL, 
Ramazan YILMAZ

SA335 P91- SA312 TP 316L FARKLI ÇELİKLERİN TIG 
KAYNAĞI İLE MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN 
BELİRLENMESİ

Caner TUKTA, Ş. Özgür 
ATAYILMAZ

İKİ FARKLI HATVE DEĞERİNE SAHİP KARŞI AKIŞLI, ISLAK 
TİP SOĞUTMA KULESİ PVC FİLM DOLGU MALZEMELERİNİN 
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Duygu ZERKİN, Çınar YENİ BİNEK ARAÇLARDAKİ ROT BAŞLARINDA YORULMA 
DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

Edanur BALİ, Berat Barış 
BULDUM

SERAMİK ESASLI KATALİTİK KONVERTÖRLERDE 
KULLANILAN FİLTRENİN ÜRETİM SÜRECİ
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Edanur BALİ, Berat Barış 
BULDUM

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA ORTAYA ÇIKAN EMİSYONUN 
AZALTILMASINDA KATALİTİK KONVERTÖRLERİN KULLANIMI

Ekrem ALTUNCU, Barış 
GÜMÜŞLÜOĞLU

VACUUM PLASMA SURFACE TREATMENT ON CARBON FIBER 
COMPOSITE PANELS

Ekrem ALTUNCU, Melih 
TARIM, İlknur KAVLAK

LASER HARDENING PROCESS PARAMETERS EFFECT ON 420 
MARTENSITIC STAINLESS STEEL

Yaşar SERT, Tevfik 
KÜÇÜKÖMEROĞLU, 
Levent KARA

THE EFFECT OF NITRIDING ON MECHANICAL AND WEAR 
PROPERTIES OF TıAlZrN COATED H13 STEEL

MohammadJavad AZIMI 
IGDIR, Yaşar SERT, Tevfik 
KÜÇÜKÖMEROĞLU

NAB ALAŞIMININ TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNE SiC TAKVİYE 
PARÇACIK ORANININ ETKİSİ

 
SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION : 8
Tarih ve Saat / Date and Time : 23.04. 2019 – 15:15 – 18:00
Salon A /Saloon A / MAKİNE 
Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU

Mehmet ŞANLITÜRK, Meral 
BAYRAKTAR

DESIGNING, IMPLEMENTATION OF TEST BENCH WITH PID 
CONTOL FOR VARIABLE PITCH PROPELLER SYSTEM

Muhammet TÜRKMEN, 
Hüsnügül YILMAZ ATAY

RECYCLING OF HORNBEAM WOOD WASTE TO PRODUCE 
WOOD-POLYMER COMPOSITES FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY

Mustafa DOĞAN, Fikret 
YÜKSEL

ÇÖP ARITMA TESİSİNDE GAZ MOTORLU KOJENERASYON 
SİSTEMİNDE ENERJİ ELDESİ

Oğuzmert ŞAİN, Rahmi 
GÜÇLÜ, Ensar YILDIRIM

FARKLI KALINLIKLARDAKİ SAC PARÇALARIN ÜRETİLMESİ 
İÇİN TASARLANAN HADDE MAKİNASININ YAPISAL ANALİZİ

Onur DALLI, Alişan 
GÖNÜL, Kamil İREN, 
Ahmet Selim DALKILIÇ

A RESEARCH ON HEAT TRANSFER CHARACTERİSTİCS OF 
HAIRPIN HEAT EXCHANGERS NUMERICALLY

Onur TUNA, Semih SEZER VIBRATION REDUCTION OF A PLATE USING ACTIVE CONTROL

İrem DURU, Savaş 
ÖZKAYA, Burcu ERTUĞ, 
Nazenin İPEK IŞIKCI

TÜRKİYE’DE BOR KARBÜR ESASLI PERSONEL ZIRH 
KONUSUNDA GÜNCEL GELİŞMELER
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Yusuf MAZLUM, Halim Ferit 
BAYATA

OTOPARK ETÜTLERİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Yılmaz ACAR, Murat 
MOLLAMAHMUTOĞLU

YÜK AKTARIM PLATFORMU VE RİJİT İNKLÜZYON ETKİLEŞİMİ

Öykü IŞIKSUNGUR, Bahadır 
GÜLSÜN

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR SÜRECİN MANUEL VEYA 
OTOMASYON SİSTEMİ İLE YÜRÜTÜLMESİ SEÇİMİ İÇİN ÇOK 
KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMI

Özkan ÖZ, Fatih Huzeyfe 
ÖZTÜRK

ÇEKME TEST CİHAZI İÇİN SICAK-SOĞUK TEST KABİNİ 
TASARIMI VE DENEYSEL UYGULAMASI

Özlem AYDIN, Didem 
BAYRAKTAR, Nihan 
ENGİN

SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEME OLARAK BAMBUNUN 
MİMARİDE KULLANIMI

Öznur  ÇETİN GİRAY, 
Özden AĞRA

OTOMOTİV FREN DİSK TASARIMI İÇİN ISI TRANSFER 
KARAKTERİSTİĞİ İNCELENMESİ

Nika SHVELIDZE EXPANSION OF BUILDING INFORMATION AND INFORMATION 
MANAGEMENT SYSTEMS

Ali Serdar YÜCEL, Gülten 
HERGÜNER, Çetin YAMAN, 
Ümran SEVİL, Ayça 
GÜRKAN

SPORTİF AKTİVİTELERDE KULLANILAN MATERYALLERİN 
TASARIMI SAĞLIK VE KULLANIM AÇISINDAN ÖNEMİ: 
AKTİVİTE VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ

Knyaz ABDURAHMANOV, 
Emre YURTKURAN, Rahmi 
ÜNAL

MALZEME İŞLEMLERİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK 
ÜÇLÜ TERMAL PLAZMA TORÇ SİSTEMİNİN HESAPLAMALI 
AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE MODELLENMESİ

 
SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION : 9
Tarih ve Saat / Date and Time : 23.04. 2019 – 15:15 – 18:00
Salon B /Saloon B / MİMARLIK 
Oturum Başkanı (Head of Session) : Doç. Dr. Keriman PEKKAN

Esen SEYMEN, Figen 
BEYHAN

SOSYO-MEKÂNSAL BİR KAVRAM OLARAK SUÇA TANIKLIK 
EDEN MİMARLIK

Esma Damla KÜRŞAT, Ali 
KILIÇ

TARİHSEL VE KÜLTÜREL KATMANLARIN KIYIYA YANSIMASI: 
TUZLA ÖRNEĞİ
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Gamze CEVHER, Eti 
AKYÜZ LEVİ

TARİHSEL SÜREÇTE BEYLER SOKAKLARI’NDA DEĞİŞİM

Gamze DÜZGÜN, Tülin 
GÖRGÜLÜ

DEĞİŞEN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE OFİS YAPILARINA 
YANSIMALARI

Gizem ÖZAL, Özge Ceylin 
YILDIRIM

TARİHİ KENTSEL PEYZAJ ALANLARINDA SOSYAL MEDYANIN 
ETKİSİ:SAFRANBOLU ÖRNEĞİ

Halil İbrahim POLAT BİR ERKEN DÖNEM YAPIM TEKNOLOJİSİ OLARAK FER BETON

Hüseyin AHMET, Ömür 
SİFOĞLU BARKUL

TERK EDİLMİŞ LİMAN SİLOLARININ YENİDEN 
İŞLEVLENDİRİLMESİNDE DÜNYADAN TASARIM 
YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

Keriman PEKKAN, Yalçın 
GÜN

Lİ2O-ZNO-SIO2 (LZS) KRİSTAL SIR SİSTEMİNDE MGO, CAO VE 
TIO2 ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Hatice Sevde DEMİR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN YENİDEN 
İŞLEVLENDİRİLMESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNDEN 
DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA MASERA AVM ÖRNEĞİ

Hatice Sevde DEMİR, Arife 
Deniz OKTAÇ BEYCAN

TARİHİ HAMAM YAPILARININ YENİ İŞLEVLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ: SİLLE HACI ALİ AĞA HAMAMI ÖRNEĞİ

Keriman PEKKAN, Yalçın 
GÜN, Gürel PEKKAN

FARKLI PİŞİRİM REJİMLERİNDE SİNTERLENEN İTRİYA-
TETRAGONAL ZİRKONYA POLİKRİSTALLERİ (Y-TZP) 
SERAMİKLERİNİN TRANSLUSENSİ ÖZELLİKLERİNİN 
BELİRLENMESİ

Mehmet Sair AKKAM, Ufuk 
Fatih KÜÇÜKALİ

CRITERIA FOR PLANNING, DESIGN AND DEVELOPMENT OF 
PUBLIC PARKS - CASE STUDY ALEPPO

Mine KUSET BOLKANER, 
Selda İNANÇOĞLU, İpek 
YARALIOĞLU, Nesil 
BAYTİN

KENTSEL BAĞLAMDA GELİŞİM SÜRECİNDE SOSYAL 
KONUTUN GELİŞİM SÜRECİ; KUZEY KIBRIS’TA SOSYAL 
KONUT ALANLARI VE GELİŞİMİ

Murat SÖNMEZ, Pelin 
GÜROL ÖNGÖREN, Kevser 
ÖZKUL

MEKÂNSAL FONKSİYONUN KÜLTÜREL YANSIMALARI: 
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI YERLEŞKE ALANLARI

Mustafa AKYÜZ, Mehmet 
KARA

YARATICI PROBLEM ÇÖZME TEORİSİ İLE AMBULANS ANA 
SEDYELERİNİN DOĞUM VAKALARINDA KULLANIMI İÇİN 
TASARIM GELİŞTİRME
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Mustafa ÇAKIRLAR, Tülay 
ESİN

İSTANBUL İLİ KADIKÖY İLÇESINDEKİ YAPILARDA 
UYGULANABİLİR EKOLOJİK YÖNTEMLER ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA

Nevin Aslı CAN 1940’LI YILLARIN ARKİTEKT DERGİSİ İÇERİĞİ ÜZERİNDEN 
ZEKİ SAYAR’A DAİR

Nurbanu DÜZGÜN, Şensin 
Aydın YAĞMUR

MİMARİ YAPILARDA CAM KULANIMI VE CAM 
ÖZELLİKLERİNİN BİNA ENERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ

Fokionas MUTOS INVESTIGATION OF DESIGN CHANGES IN CONSTRUCTION 
PROJECTS

Nurnisa TÜRKOĞLU, Senem 
KAYMAZ KOCA

TURGUT CANSEVER VE HENRİ LEFEBVRE FELSEFELERİ 
ÜZERİNE SORGULAMA: YAŞANAN MİMARİ VE YAŞANAN 
MEKÂN

Nuşin RASHEDI KARA BİR TASARIM PROBLEMİ OLARAK YARIŞMALAR ORTAMI VE 
BİLEŞENLERİ

Rafet UTKU, Gül Deniz 
DOKGÖZ

MİMARİ TEMSİL ARACI OLARAK ÇİZGİ VE ÇİZGİNİN 
KARAKTERİ ÜZERİNDEN MİMARİ DİL OKUMA DENEMESİ

Özge Celin YILDIRIM, 
Gizem ÖZAL

DEĞİŞEN KENTSEL MEKAN VE BELLEK İLİŞKİSİNİ NİĞDE 
ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN OKUMAK

 
SÖEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM /SESSION : 10
Tarih ve Saat / Date and Time : 23.04. 2019 – 15:15 – 18:00
Salon C /Saloon C   / MAKİNE 
Oturum Başkanı (Head of Session) :Prof. Dr. Cemal MERAN

Fatma Betül YILMAZ, 
Ahmet Nazım BİBİNOĞLU, 
Ramazan YILMAZ

SERYUM OKSİT KATKILI DİŞ PROTEZ KAPLAMA FRİTİNİN 
ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

Fatma Betül YILMAZ, 
Ahmet Nazım BİBİNOĞLU, 
Ramazan YILMAZ

ZİRKONYUM OKSİTİN YENİ NESİL DİŞ PROTEZ KAPLAMA 
FRİTLERİNİN ÜRETİMİNE VE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Gizem BACAK, Ferhat 
YİĞİT, İbrahim ÇİL

TREYLER SEKTÖRÜ İÇİN YALIN ÜRETİM ESASLARINA UYGUN 
MONTAJ HATTI İYİLEŞTİRME UYGULAMASI
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Halit SÜBÜTAY, Mehmet 
ŞİMŞİR

SOKET ÜRETİMİNDE METAL KAPLI ELMAS VE SİC KULLANIMI 
KARAKTERİZASYONU VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN 
İNCELENMESİ

Hüseyin ÇAKMAK, Oğuz 
KAYABAŞI

BUZDOLABINDA KULLANILAN PLASTİK PARÇANIN PLASTİK 
ENJEKSİYON İMALAT ÜRETİM SÜRECİNİN OPTİMİZASYON 
TEKNİKLERİ KULLANILARAK OPTİMİZE EDİLMESİ

Kemalettin KÖK, Serkan 
KARAKAYA, Anıl YAVUZ, 
Selver Tuğçe GÜVENÇ, 
Ender CİĞEROĞLU

DESIGN OF A 1500- TON/HOUR CAPACITY BULK LOADING 
SHIPLOADER

Kuray DERİCİLER, Figen 
KAYA

A NOVEL ROUTE TO SYNTHESIZE GRAPHENE VIA 
ELECTROCHEMICAL PROCESS AND ITS UTILIZATION IN 
ORGANIC PHOTOVOLTAIC DEVICES AS CHARGE TRANSPORT 
LAYER

M.Berkin DAL, Mert 
AKINCI, Burcu ERTUĞ, 
Nazenin İpek IŞIKCI, Z. Birsu 
ÇİNÇİN

FERRIMAGNETIC GLASS-CERAMICS FOR MAGNETIC 
HYPERTHERMIA TREATMENT OF CANCER

Vedat KARAMAN, Cihan 
DEMİR

İKİ TEKERLEKLİ TAŞIT MODELİ İÇİN DENGELEYİCİ JİROSKOP 
KONTROLÜ

Alper Adrian BAYSAL, Ali 
AVCI, Mehmet Safa BODUR, 
Ayşegül AKDOĞAN EKER, 
Mustafa BAYKAL

EFFECT OF THE EXTRUSION PARAMETERS ON THE 
MECHANICAL PROPERTIES OF NATURAL FIBER REINFORCED 
COMPOSITES

Cemal MERAN, Emre 
Murat OMURCALI, Serkan 
KEKİKCİLER

ENDÜSTRİYEL BOYUTTA G150NİCRMO6-6 ADAMİT 
MERDANENİN KALİBRE DİBİNİN SERTLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN 
İNCELENMESİ

Caner ASLAN, Ayşegül 
AKDOĞAN EKER, Erhan 
AKMAN, Ali AVCI, 
Muhammet KARABAŞ

ZİRKONYA ESASLI TERMAL BARİYER KAPLAMALARIN 
OPTİMUM LAZER YÜZEY MODİFİKASYON 
PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

Ahmet KANDENİZ, Meral 
BAYRAKTAR, Ali Volkan 
AKKAYA

DYNAMIC PERFORMANCE OF A HYDRAULIC SYSTEM DRIVEN 
BY A VARIABLE SPEED AC ELECTRIC MOTOR WITH ELECTRO-
HYDRAULIC LOAD SENSING
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SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
OTURUM / SESSION : 11
Tarih ve Saat / Date and Time : 23.04. 2019 – 15:15 – 18:00
Salon D /Saloon D / MİMARLIK 
Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU – Arş. Gör. Elif Nur SARI

Zeki ÇİZMECİOĞLU KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE BETONARME YAPILARDA 
DONATI KOROZYONUNUN ÖNLENMESİ

Ammar İBRAHİMGİL, Sine 
İBRAHİMGİL

MİDİLLİ ADASI, MALOVA (MOLİVOS) KASABASINDA 
OSMANLI DÖNEMİ ÇEŞMELERİ

Aslıhan Ece PAKÖZ AKTÖR NETWORK TEORİ İLE VERNAKÜLERE BAKMAK

Atlıhan ONAT KARACALI ECONOMY AS AN INPUT IN VERNACULAR ARCHITECTURE 
RESEARCH

Aysun AYDIN ÖKSÜZ, Bahar 
KÜÇÜK KARAKAŞ, Gizem 
SEYMEN

ALTERNATİF BİR MİMARLIK EĞİTİM MODELİ: TASARIM VE 
ORİGAMİ

Ayşenur PAKER BİNİCİ, 
İbrahim BAŞAK DAĞGÜLÜ

KONSEPT AŞAMASINDA ÜRETİLEN GÖRSELLERİN 
UYGULANMIŞ YARIŞMA PROJELERİ ÜZERİNDEN 
İNCELENMESİ

Damla KALMUK, Derya 
ELMALI ŞEN

MODERN CAMİLERDE MİHRAP DUVARI ÜZERİNE BİR 
İNCELEME

Cansu Nur AK, Sare SAHİL SAFRANBOLU, BAĞLARBAŞI MAHALLESİ’NDEKİ KONUT 
MİMARİSİNİN İNCELENMESİ

Edano AKINORI THE IMPORTANCE OF VR TECHNOLOGIES IN ARCHITECTURAL 
PRACTICE

Devrim İSENKUL, Nur 
URFALIOĞLU

TERKOS SUYOLUNA AİT ANITSAL YAPILARIN BELGELENMESİ

Ebru SOLAK BİLECEN, 
Nazlı Ferah AKINCI

KÜLTÜREL SÜREKLİLİK BAĞLAMINDA İSTANBUL/BEYKOZ; 
MERKEZ MAHALLESİNİN İNCELENMESİ

 Elif Nur SARI, Sevgi 
YILMAZ

YAŞANABİLİR KENTLEŞME İÇİN HAVA KİRLİLİĞİ VE KONUT 
DOKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ:ERZURUM ÖRNEĞİ

MisfarEL-AMAN THE EFFECT OF STRUCTURAL AND BEHAVIORAL FACTORS 
ON THE ADAPTATION OF INDUSTRIAL BUILDING SYSTEMS
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Elif SUCU GARİPBAŞ, Esin 
BOYACIOĞLU

BİRLİKTE BARINMA VE ORTAK MEKÂN PAYLAŞIMI 
BAĞLAMINDA COHOUSİNG DENEYİMİ

Sibel DEMİRARSLAN  KAMUSAL BİNALARIN KENTSEL ARAYÜZLERİ: İZMİT İLİ 
HİZMET BİNALARI ÖRNEKLEMİ ÜZERİNE İNCELENMESİ

 
POSTER OTURUMLAR / POSTER PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION : 12
Tarih ve Saat / Date and Time : 23.04. 2019 – 13:15 – 17:15
Salon Fuaye /SaloonFuaye
Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Osman ASİ – Prof. Dr. Bülent EKER

Asım Ozan MUTLU, Meral 
BAYRAKTAR, Seyfettin 
BAYRAKTAR

1DOF 2D URANS SIMULATON OF VORTEX-INDUCED 
VIBRATION OF A CYLINDER WITH DIFFERENT DAMPING 
PARAMETERS

Aykut DOĞAN, Ekrem 
ALTUNCU, Onur KENAR, 
Naci EKMEN

YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜMDE FARKLI GAZ ATMA KESİT 
ALANLARININ POROZİTE ÜZERİNE ETKILERİ

Aylin POLAT, Erdem Emin 
MARAŞ

YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ: SAMSUN/HASTANE 
MAHALLESİ MODELİ

Bahar UYSAL ARDUİNO VE BLUETOOTH İLE ANDROİD BİR CİHAZDAN 
KONTROL EDİLEBİLEN ROBOT YAPIMI

Derya MUTLU, H.Aylin 
KARAHAN TOPRAKÇI, 
Ozan TOPRAKÇI

INVESTIGATION OF ELECTRICAL PROPERTIES OF PRINTED 
POLYMER COMPOSITES

Eda PEDİŞ, Ergün 
KELEŞOĞLU

BULAŞIK MAKİNESİ SEPET RAY BRAKET PARÇASI İÇİN 
ALTERNATİF MALZEME ARAŞTIRMASI

Ekrem ALTUNCU, İlknur 
KAVLAK

LASER HARDENING PROCESS PARAMETERS EFFECT ON 
MARTENSITIC STAINLESS STEEL

Faruk ÖKSÜZ, Çağatay Yasin 
ÇOKRAK, Burcu Nilgün 
ÇETİNER, Serdar AKTAŞ

MAGNEZYOTERMİK REDÜKSİYON İLE AMORF BOR ÜRETİMİ

Gaye ANIL, Özge ÖZDEN 
FULLER

NEW PERSPECTIVE FOR INTERIOR DESIGN: USING RECYCLED 
MATERIALS FOR ENVIRONMENTALLY FRIENDLY FURNITURE 
DESIGNS
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Gizem BÜYÜKGÜNER AMASYA İLİ MERZİFON İLÇESİ GELENEKSEL KONUT 
MİMARİSİ VE KORUMA SORUNLARI

Mert ŞAHİNGÖZ, İlhami 
HORUZ

BUZ DEPOLAMALI BİR İKLİMLENDİRME SİSTEMİ TASARIMI, 
ENERJİ VE EKONOMİK YÖNDEN İNCELENMESİ

Mine KUSET BOLKANER, 
Özge Özden FULLER

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN WALKABLE CITIES: CASE 
STUDY NICOSIA OLD CITY

Mustafa MUT, Zeynep 
YAMAN, Elif AĞCAKOCA

ÇOK KATLI YÜKSEK BİR YAPININ TEKRARLI DEPREM 
YÜKLERİ ETKİSİ ALTINDA ZAMAN TANIM ALANINDA ANALİZİ

Müberra ZEYREK, Can Ş. 
BİNAN

ZEYREK BÖLGESİ DÜNYA MİRAS ALANI İÇİNDE BULUNAN 
GELENEKSEL AHŞAP KONUTLARIN ÖZGÜNLÜK DURUMLARI 
ÜZERİNE ANALİTİK BİR İNCELEME

Nuşin RASHEDI KARA İSLAM FELSEFESİNDEKİ IŞIK- KARANLIK TANIMININ BİR YAPI 
ÜZERİNDE YORUMLANMASI: NASİR AL MOLK CAMİSİ

Orçun YÖNTEM, Şenol 
ŞAHİN

BOR MİNERALİNİN TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN 
ALÜMİNYUM MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE 
ETKİSİNİN DENEYSEL TASARIM YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Pınar MAMAT, Erdem Emin 
MARAŞ

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA) İLE ORTOFOTO ÜRETİMİNDE 
YÜKSEKLİK VE YER KONTROL NOKTA SAYISI ETMENLERİNİN 
OPTİMUM SEÇİMİ

Rojbin TEKİN, Hakkı 
Furkan ÇAKIROĞLU, Arif 
Emre ÖZTÜRK, Bilgihan 
SÖYLEMEZ, Özgür 
ÇINAR, Mehmet Masum 
TÜNÇAY, Burcu Nilgün 
ÇETİNER, İsmail Ersan 
KALAFATOĞLU, Arif Nihat 
GÜLLÜOĞLU

TERMOKİMYASAL YÖNTEMLE KROM OKSIT ESASLI YÜKSEK 
YOĞUNLUKLU KAPLAMA YÖNTEMLERININ GELIŞTIRILMESI

Salih ÜNSAL, Haldun 
KARACA

YÜK REZONANS EVİRGEÇLERİ İÇİN GÜRÜLTÜYE DAYANIKLI 
FREKANS KONTROL DÖNGÜSÜ

Samet DEMİR, Tamer 
SINMAZÇELİK,Timur 
CANEL

980 MPA DUAL FAZ ÇELİĞE PROJEKSİYON KAYNAĞI 
İLE CIVATA KAYNATILMASI VE TAGUCHİ YÖNTEMİNİ 
KULLANARAK PARAMETRE OPTİMİZASYONU SAĞLANMASI

Selçuk Salim ERDOĞAN, 
Nazım UZUNCA

CARE GİVER DRONE (MEDICAL DRONES) (C.G.D. 01)
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Selda İNANCOĞLU, Özge 
Özden FULLER

CONNECTING URBAN AND RURAL AREAS THROUGH GREEN 
CORRIDOR, CASE STUDY NICOSIA PEDIEOS RIVER

Sevgi POLAT, Perviz SAYAN EFFECTS OF CARBOXYLIC ACIDS ON THE METASTABLE ZONE 
WIDTH OF GLYCINE

Tuğba ÖZAKTAŞ, Saadet 
ALPDAĞTAŞ

ENZYME BASED DIAGNOSIS OF TRICHOMONAS-CAUSED 
VAGINITIS

İpek YARALIOĞLU, Özge 
Özden FULLER  

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN COASTAL AREAS IN 
URBAN PLANNING

İrem BAYSAL GÜVENLİK PANELLERİ İÇİN YÜKSEK GÜVENLİKLİ ÇİT DİREĞİ 
TASARIM VE PROTOTİP ÜRETİMİ

İsmail BECENEN DOĞALGAZ KULLANIMININ HAVA KİRLİLİĞİ ÜZERİNE 
OLUMLU ETKİLERİ

Sibel DEMİRARSLAN KÜLTÜREL, SPORTİF VE SOSYAL İÇERİKLİ, ÖZEL İŞLEVLİ 
EĞİTİM BİNALARI TASARIM KRİTERLERİ

 
SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION : 13
Tarih ve Saat / Date and Time : 24.04. 2019 – 10:00 – 12:00
Salon A / A Saloon/ KARMA 
Oturum Başkanı (Head of Session) :Prof. Dr. Sevil YÜCEL

Recep İBAOĞLU, Cevat 
İNAL, Burhaneddin BİLGEN

DETERMINATION OF VERTICAL DEFORMATIONS WITH 
KINEMATIC MODEL: THE CASE OF ERMENEK DAM

Saadet ALPDAĞTAŞ, Barış 
BİNAY, Sevil YÜCEL

SIGNIFICANCE OF HISTIDINE TAIL POSITION FOR 
RECOMBINANT PROTEIN PRODUCTION

Savaş EVRAN EVALUATION OF EFFECTS OF STACKING SEQUENCE, 
ELEMENT TYPE, AND MESH SIZE ON MODAL ANALYSIS OF 
LAMINATED COMPOSITE PLATES USING FINITE ELEMENT 
AND TAGUCHI METHODS

Sercan TIĞLI, Şenay 
ATABAY

BETONARME YAPILARDA KULLANILAN ENDÜSTRİYEL 
KALIP-İSKELE UYGULAMALARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN 
BELİRLENMESİ

Sermet ÖĞÜTCÜ INVESTIGATING THE REPEATABILITY OF PRECISE POINT 
POSITIONING WITH QUAD-CONSTELLATIONS OVER TURKEY
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Sevgi POLAT, Perviz SAYAN EFFECT OF METHIONINE AND TYROSINE AMINO ACIDS ON 
CALCIUM CARBONATE PRECIPITATION

Sevil YÜCEL, Sadık GÖNEŞ FONKSİYONEL ÖZELLIĞE SAHİP JELATİN SENTEZI VE 
KARAKTERİZASYONU

Süleyman Çinar ÇAĞAN, 
Berat Barış BULDUM

IMPROVEMENT OF THE SURFACE QUALITY OF CARBON 
FIBER REINFORCED POLYMER BY BURNISHING PROCESS IN 
DIFFERENT CONDITIONS

Süleyman Çınar ÇAĞAN, 
Berat Barış BULDUM

BİLYALI EZME İŞLEMİNE TABİ TUTULAN AL 7075-T6 
ALAŞIMININ YÜZEY KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

Tamer SARAÇYAKUPOĞLU HAVACILIK ENDÜSTRİSİNDE AŞINDIRICILI SU JETİ (ASJ) İLE 
KESME TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI

Tamer SARAÇYAKUPOĞLU AS A NON-LEGACY CUTTING PROCESS: ABRASIVE WATER JET 
(AWJ) APPLICATIONS IN AVIATION INDUSTRY 

GrudiPenkovPOPOV EVALUATION OF SUCCESS OF INFRASTRUCTURE PROJECTS IN 
DEVELOPING COUNTRIES

Tuncay KARAÇAY, Büşra 
EMCİ

HELİKOPTER ÜZERİNDE BULUNAN EKİPMAN BRAKETİNİN 
GELİŞİGÜZEL TİTREŞİM ANALİZİ VE YORULMA ÖMRÜNÜN 
BELİRLENMESİ

Utku DEMİR, Ayşegül 
AKDOĞAN EKER, Bedri 
Onur KÜÇÜKYILDIRIM

ALEMİNYUM EKSTRUZYON PROFİLLERDE SOĞUMA İZİ 
HATASININ OLUŞUM NEDENLERİ VE HATANIN ÇÖZÜMÜ 
ÜZERİNE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
OTURUM / SESSION : 14
Tarih ve Saat / Date and Time : 24.04. 2019 – 10:00 – 12:00
Salon B / BSaloon/ MİMARLIK 
Oturum Başkanı (Head of Session) :Dr. Öğr. Üyesi. Fatih BAL

Reyhan MİDİLLİ SARI, 
Fatma AYDIN, Çisem 
SEYHAN

TRABZON ÇAMOBA BOTANİK PARKI’NIN ERİŞİLEBİLİRLİK 
ANALİZİ

Sadettin KAPUCU, Mesut 
DENİZ, Gizem CULFA, Banu 
DOĞAN, Bilgehan TURAN, 
M. Vahdettin YÜKSEL, Ali 
AKDEMİR

TRIZ FİZİKSEL ÇELİŞKİLER YÖNTEMİ İLE TAŞIMA SIRASINDA 
PALET STABİLİTESİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL TASARIM



LXI

4. ULUSLARARASI
MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

4   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

TH

23-24 NİSAN 2019
HİLTON OTEL ZEYTİNBURNU - İSTANBUL

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

4. ULUSLARARASI
MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

4   INTERNATIONAL CONGRESS ON
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

TH

23-24 NİSAN 2019
HİLTON OTEL ZEYTİNBURNU - İSTANBUL

www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org

Sadettin KAPUCU, Mesut 
DENİZ, Gizem CULFA, Banu 
DOĞAN, Bilgehan TURAN, 
M. Vahdettin YÜKSEL, Ali 
AKDEMİR

İDEAL SONUÇ YÖNTEMİNİ KULLANARAK TAŞIMA SIRASINDA 
PALET STABİLİZESİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL TASARIM

Safiye DEMİR, Candan Çınar 
ÇITAK

ÜMRANİYE’NİN KENTSEL GELİŞİMİ VE KENTSEL 
DÖNÜŞÜMÜN ETKİLERİ

Sedat Can TİNİ, Adalet 
ZEREN

TİPİK BİR KORVET SAVAŞ GEMİSİ GÖVDE KAPAĞININ EŞ 
ZAMANLI MÜHENDİSLİK YÖNTEMİYLE MONTAJA VE BAKIMA 
UYGUN TASARIMI

Selen ÖZTÜRK USTAOĞLU, 
Aysu AKALIN

TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE KAYSERİ’DE KENTSEL 
MEKÂNIN DÖNÜŞÜMÜ VE KATMANLAŞMA

Selvinaz Gülçin BOZKURT TÜRKİYE’DE ARAZI ÖRTÜSÜ VE ARAZI KULLANIMI 
DEĞIŞIMININ NEDENLERI VE SONUÇLARI

Selvinaz Gülçin BOZKURT TÜRKİYE’DE ARAZI ÖRTÜSÜ VE ARAZI KULLANIMI DEĞIŞIMI

Seren SAĞDIÇ, Feride ÖNAL KENTSEL MEKAN KULLANIMI DEĞİŞİMİNİN KENTLİ 
HAFIZASINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: KABATAŞ- KARAKÖY 
SAHİL HATTI

Sevim ERDOĞDU, Müjgan 
Bahtiyar KARATOSUN

TİRE-PEŞREFLİ KÖYÜ KIRSAL MİMARİ MİRASININ KORUMA 
BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Shargiyya JAVADZADE, 
Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ

DOĞAYLA BÜTÜNLEŞMİŞ ENDONEZYA BALİ YEŞİL OKULU

Süleyman Sait GÜNEŞ, 
Çiğdem POLATOĞLU

ULUSAL KİMLİK VE BELLEK TASARIMI; ÜSKÜP 2014 
PROJESİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Joshua MANOKI CONGRESS ON ENGINEERING & ARCHITECTURE AND DESIGN

Sümeyye ŞURA YÜCEL, 
Zafer SAĞDIÇ

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ İTİBARIYLA KENTSEL 
MODERNLEŞME HAREKETLERİ VE DEĞİŞEN İSTANBUL

Fatih BAL KENSEL PLANLAMANIN VATANDAŞLARIN YAŞAM 
KALİTESİ VE İLETİŞİM BİÇİMLERİNE YÖNELİK PSİKOLOJİK 
YANSIMALARI

Fatih BAL DÜZENSİZ YAPILAŞMA VE ARTAN VE ARTAN NÜFUSUN 
ULAŞIM BİÇİMİNE ETKİSİ SONUCU KİŞİSEL ALAN 
KAVRAMININ DEĞİŞİMİ VE PSİKOLOJİK YANSIMALARI
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Fatih BAL MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİSİ VE EKONOMİSİ: BİR UYGULAMA 
ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI

Ayhan AYTAÇ, Murat 
KORKMAZ, Ali Serdar 
YÜCEL, Mustafa TALAS

MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİSİ VE EKONOMİSİ: BİR UYGULAMA 
ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI

SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
OTURUM / SESSION : 15
Tarih ve Saat / Date and Time : 24.04. 2019 – 10:00 – 12:00
Salon C / C Saloon / KARMA 
Oturum Başkanı (Head of Session) :DR. ÖĞR. ÜYE. ASLI GÖK

Taylan GENÇ, 
Seval PINARBAŞI 
ÇUHADAROĞLU

H-ENKESİTLİ ÇELİK HADDE KOLONLARIN TÜRKİYE VE 
AVRUPA ÇELİK YÖNETMELİKLERİ’NE GÖRE TASARIMLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI

Tugce TALAY AXIAL FLUX PERMANENT MAGNET MOTOR DESIGN AND 
OPTIMIZATION BY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

İlayda ÖZBEK KENTSEL MEKÂNDA GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ VE TABELALAR

İlker KAYALI, Melisa 
LALİKOĞLU, Erol İNCE

(LIQUID+LIQUID) EQUILIBRIA OF THE (WATER+BUTYRIC 
ACID+DIBASIC ESTERS MIXTURE) TERNARY SYSTEMS

İnci MEMİÇOĞLU 
ALKAYA, Zerhan Yüksel 
CAN

KAPALI SPOR SALONU TASARIMINDA AKUSTİK KRİTERLER 
VE KABUL EDİLEBİLİR DEĞERLER

İpek YARALIOĞLU, Gaye 
ANIL, Buket ASİLSOY

GİRNE KORDONBOYU CADDESİ: KENT MOBİLYASI 
BAĞLAMINDA BİR ÇALIŞMA

HamedHANANIA REDUCING THE SOUND LEVELS OF VENTILATIONS IN 
COUNTIRES WITH HOT AND TROPICAL CLIMATE

İrem KALE, Didem AKYOL 
ALTUN, Feyzal ÖZKABAN, 
Gülden KÖKTÜRK, Ayça 
TOKUÇ, İrem Deniz CAN, 
Aylin ŞENDEMİR, Özge 
ANDİÇ ÇAKIR

CIVIK MANTARLARIN KENTSEL TASARIMDA KULLANIMI
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Zeynep SADIKLAR INNOVATIVE MATERIALS LIBRARIES AND THEIR IMPORTANCE 
IN INTERIOR DESIGN

Zeynep SADIKLAR, Asu 
BEŞGEN

INTERDISCIPLINARY APPLICATION OF QUALITATIVE 
RESEARCH METHODS: GROUNDED THEORY IN 
ARCHITECTURE

StaroverovDanya 
VYACHESLOVAVICH

ESTIMATION OF CONSTRUCTION MATERIAL PRICES WITH 
THE LEAST SQUARE REGRESSION METHOD

Ekrem KAZAN LE CORBİSİER’ İN BAHÇE KENTİ CHANDİGARH’DA RANTIN 
KOMŞULUK ÜNİTELERİ ÜZERİNDEKİ BASKISI

Ekrem KAZAN MİMARİ ÖZELLİKLERİYLE KARAKÖY (GALATA), BEYOĞLU 
(PERA) HATTI TARİHİ FÜNİKÜLER SİSTEMİ

Elahe FARBOODNIA, Seden 
Acun ÖZGÜNLER

EVALUATION OF FACADE DESIGN EFFECT ON FIRE 
RESISTANCE IN HIGH-RISE BUILDINGS, CASE STUDY: HIGH 
RISE BUILDINGS IN ISTANBUL, TURKEY
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MÜHENDİSLİK VE MİMARLIKTA TASARIM VE İLETİŞİMİN ROLU

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR

İstanbul Üniversitesi, İ.İ.B.F. İstanbul / Türkiye
(Davetli Konuşmacı Metni) 

GİRİŞ 

Mündislik ve Mimari alanında tasarım süreci önceleri teknik boyutta ele alınırken, sürece  giderek artan bir 
katılımla nihai kullanıcı ya da yararlanıcı olarak dahil olan insan, önemle damgasını vurmaya başlamıştır. 
Bilhassa mimari kapsamında sanatsal bakış açıları ve mesleklerine yönelik tekniksel bilgi birikimlerinin yanı 
sıra sosyal bilimlerin yarattığı insan faktörünü, tasarım sürecinde yer almaktadır. Buna karşın, süreçte yer alan 
insana, insanın tutum ve davranışlarına ilişkin bilgiler ise mimarın ve dahi mühendislerin kişisel öngörüleriyle 
sınırlı kalmaktadır. Diğer bir ifadeyle bilimsel yöntemlerle elde edilmiş, sınanmış-test edilmiş bilgiler halinde 
değildir aksine öznel niteliktedir. Bilhassa mimarlığın meslek pratiğinde, genellikle mimar - ilk kullanıcı ve 
mühendis-mimar - potansiyel kullanıcı arasında doğrudan bilgi alışverişi gerçekleşememektedir. Bundan yola 
çıkılarak tasarımcı-kullanıcı arasındaki bilgi akışının daha somut gerçekleşebileceği çeşitli platformlara daha 
fazla işlerlik kazandırılması gerekmektedir. Bu bağlamda mühendis ve mimarların, kullanıcının psikolojisi 
hakkındaki bilincin geliştirilmesi oldukça önem arz etmektedir. Bir insanın yaşam kalitesi o insanın yaşayış 
biçimi ile doğru orantılıdır. Kullanılan ürün,hizmet ve mekan ile, yaşayış biçimi arasında sağlanacak uyum 
kullanıcının uyumu ve tatmini açısından son derece önemlidir. Ürün- mekân kalitesini ve hizmet içeriğini, 
yararlanacak bireyin/bireylerin yaşam biçimine uygunluğa  göre ölçmek mümkündür. Tasarımcıların, kullanı-
cıları tarafından algılanacak duyusal sonuçları tahmin etmek yerine, kullanıcının algıladığı duyusal sonuçları 
yeni tasarım süreçlerine katması, tasarım kalitesini büyük ölçüde artıracaktır. Aşağıda detaylarıyla ele alınma-
ya çalışıldığı üzere, mühendislik ve mümarlık süreci, göbeğinde insanın yer aldığı tasarım sürecinin belki de 
ta kendisidir.

TOPLUMSAL GELİŞİM-DEĞİŞİM ve TASARIM

Günümüz toplumlarında var olan eğitim, gelir düzeyi, küreselleşme ile değişen ve yayıgınlaşan iletişim kanal-
ları, sahip olunan bilginin artmasına, yanı sıra her an ve her yerden öğrenilebilme özgürlüğü ise, toplumlar-
daki kalite beklentisinde değişikliğe neden olmuştur. Toplumlar artık toplam kalite olgusundaki beklentilerini 
yükseltmiştir. Bununla birlikte yapılmış olan kalite çalışmaları incelendiğinde; tasarım, yapım, bakım-onarım, 
kullanıma uygunluk kriterleri incelenmiş, ölçülebilirliği çok düşük ve bireysel farklılıkları daha fazla olan psi-
ko-sosyal kalite konusu, düşük ilgi gören bir alan olmuştur (Altaş, 1994). Bu nedenle söz gelimi bir mimarla 
anlaşan kişinin, kurum ya da şirketin algıladığı, diğer bir deyişle hayal ettiği ürün veya mekan ile tasarımcının 
yapacağı gerçek ürün/mekan arasındaki farkın minimize edilmesi ancak doğru iletişim stratejileri ile mümkün 
olabilmektedir. Bireyin ve/veya toplumun gelişimi bilimsel kriterlerle izlenerek ihtiyaç hissedilen veriler elde 
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edilmelidir. Kullanılacak iletişim stratejilerinde de elbette bu bilgilerin doğru modellerle kullanımı, ayrı bir 
zorunluluk olmaktadır.

Kişi İle Mekan Arasındaki Etkileşim

Kişi ile kişinin kullanacağı mekan arasındaki iletişimde ana aktörlerden bir tanesi mekandır. Mekan kavramı 
“uzayın insan eliyle sınırlanmış parçası”dır. (Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 1997). Mekanın kişinin duygula-
rı üzerindeki etkilerinin algılanmasına dayanan ve ölçüm yapılamayan soyut bir boyutu vardır. Mekana benlik 
kazandıran bu soyut değerlerdir (İzgi, 1999).

Bazı araştırmacılar, bir mekanı tasarlayan mimarlar ile tasarlanan mimarıyi kullanacak olan kişiler arasında 
belirli anlamsal farklılıklar olduğunu öne sürerler. Bu nedenle mimarlar ile mimarların tasarımlarını yaptıkları 
mekanları kullanacak olan kişiler arasında bir iletişim (dil) birliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Bu nokta-
da iletişim aracı olarak kabul edilen, mekanın dilidir. Mimar; zihninde tasarladığı mekanı yaratırken, mekanı 
kullanacak olanlara ulaşabiliyor olmalı ve düşüncelerini net bir dille ifade edebilmelidir. Bunu yapabilmek için 
tasarımda kullandığı kavramlara karşılık gelen anlam yüklü mekânsal ögeleri; o toplumun kültüründen, gele-
nek ve göreneklerinden ve en önemlisi beklentilerinden seçmelidir. Daha sonra da kendi bilgi ve deneyimleriy-
le değerlendirip şekillendirmelidir. Durum böyle olunca kullanıcının mekanı algılaması çok daha kolay olacak 
ve doğabilecek sorunların büyük bir kısmının önüne geçilecektir. “mekan, kullanıcıya göre insan etkinlikleri 
ve davranışlar için hazırlanmış göstergelerden oluşur. ... konuşulan diller gibi, mimarlık da bilgi ileten bir 
göstergedir” (Gür, 2000). Mekân kullanıcı iletişim ortamında algılanan ve okunan her şey, tasarımcının düşün-
celerinin somut göstergeleridir. Doğru kurgulanmış mekânsal göstergeler kullanıcının algılamasını etkileyerek 
olumlu davranışsal tepkilere yöneltecektir.

Kişi ile kişinin kullanacağı mekan arasındaki iletişimde ana aktörlerden diğeri de insandır. İnsan tasarlananı 
kullanan ve/veya tasarımcı olarak kimliktir. Fitch’e göre insan üç temel mekanizmadan oluşur; bunlar meta-
bolik sistem, algısal sistem ve kas-iskelet sistemidir (Fitch, 1972). İnsanın çevreyle olan etkileşiminde, onun 
statik ve dinamik antropometrik boyutları ve algılama sistemi önemli olmaktadır.

Kullanıcı rolünde insan, mekânın kendi gereksinmelerini karşılamak ve amaçlarını tatmin etmek üzere tasar-
lanması gerektiği beklentisi içindedir. Bu nedenle farkında olmasalar da birbirlerini doğrudan etkilemekte olan 
kullanıcı ve tasarlayıcı ile aralarındaki iletişim önem kazanmaktadır. Kalite, mekânın kullanıcı gereksinmeleri-
ni karşılama yeteneği ile ölçüldüğüne göre, mekân-insan iletişim sürecinde kullanıcıdan mekânın performansı 
ile ilgili olarak alınan bilgiler psiko-sosyal kalite değişkenlerinin ipuçları olacaktır.

İletişim kavramı, en yalın haliyle karşılıklı mesaj alışverişi olarak tanımlanabilir. Bir kişinin, bir kişi ile bir 
topluluk, bir kişi ile herhangi bir mekan veya ürün, hizmet arasında gerçekleşebilen bir mesaj alışverişidir. Me-
saj karşı tarafa gönderilen bilgi, paylaşılmak istenen duygu ve düşüncedir. Bu bağlamda bir mesaj ileticisinin 
aynı zamanda bu iletinin bir alıcısının varlığı söz konusudur. Bir iletişim modelindeki ögeler, kaynak ve hedef 
birimler, kanal ve iletişim ortamıdır. Kaynak birim mesaj göndermek işiyle, hedef birim ise kendisine gelen 
mesajı almak ve yorumlamak işiyle uğraşır. Hedef birim yorumladığı mesajla ilgili bir geri iletimde bulunduğu 
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anda işlevleri bakımından bir kaynak birim haline gelir. Kaynak ve hedef birimler arasında yer alan ve gösterge 
haline dönüşmüş mesajın gitmesine olanak sağlayan yol kanal adıyla tanımlanır. Her duyu organına karşılık 
gelen bir kanalın varlığından söz edilebilir; görsel kanal, işitsel kanal, dokunsal kanal, kokusal kanal, tatsal 
kanal. İletişim sürecini etkileyebilecek nitelikte ve iletişim durumu içinde olan kişi, nesne ve olayların tümüne 
de iletişim ortamı denir (Cüceloğlu, 1991).

Kişilerarası bir iletişim söz konusu olduğunda; iletişim ortamı, kaynak ve hedef birimler, mesajlar ve geri 
bildirimler izlenen yollardır. İnsan-Mekân iletişim sisteminde izlenen yollar ise; iletişim ortamı olarak konut; 
kaynak birim olarak mekân, mesaj olarak mekânsal ögeler, hedef birim olarak kullanıcı, geri iletiler ise dav-
ranışlardır. Cüceloğlu’na göre, “yüz yüze gelmiş iki kişi birbirlerinin farkına vardıkları anda iletişim başlar” 
demektedir. Mimari mekânlar da kullanıcıları ile buluştukları anda insan-mekân iletişim süreci başlamış de-
mektir (Cüceoğlu, 2002).  Tasarımcı-kullanıcı iletişim sürecinde kullanıcı; mekânla ilk karşılaştığı anda ileti-
şim başlayacak, duyumla beraber algılama, biliş süzgecinden geçirme ve değerlendirme gibi zihinsel işlemler 
sonucu bir tepki verecektir. Geri ileti olan bu tepki, sözlü veya sözsüz ifadeler ya da davranış biçiminde ger-
çekleşir. Kullanıcının göstereceği davranışlar yorumlanarak da mekânın tasarımcısına iletilecek verilere ulaşı-
lır. Biliş ve değerlendirme aşamasında, kullanıcı, tatmin ya da tatminsizlik gibi bir değerlendirme yapacaktır.

Kullanıcı, fiziksel mekânı kontrol edebilmek, kendi gereksinmelerine özgü kılmak, beğeni ve isteklerini ger-
çekleştirmek için bir davranışa yönelecektir. Bu davranış, ya konuta uyum sağlamak, ya konutun iç ve dış 
yapılanmasını değiştirmek, ya da başka bir konuta taşınmak şeklinde gerçekleşecektir. Buradaki davranışlar, 
duygusal tatminin davranışsal etkileri olarak karşımıza çıkmaktadır (Priemus, 1986). 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında değinilmesi gereken bir kavram daha karşımıza çıkmaktadır: Mahremiyet. 
Bu kavram kişinin kendi egemenlik alanını, bu alanı kendi yaşamı çerçevesinde kişiselleştirmesi anlamına 
gelmektedir ve mahremiyet olgusu kişideki mekansal tatmini etkileyebilme gücüne sahiptir. Bir mimar kişiye 
özel bir tasarım yaparken kişinin; özel mahremiyetini, aile içi mahremiyetini, aile- komşu veya iş arkadaşları 
arasındaki sosyal mahremiyetini göz önünde bulundurursa kişinin konutsal tatminini olumlu anlamda etkileye-
bilecektir. Çünkü kişilerin; diğer bir deyişle kullanıcıların diğer bireylerle görsel veya işitsel ilişkileri kontrol 
edebilme özelliğine sahip olup olmamaları konutsal tatmin için önemlidir. Bununla birlikte bir konutta yapı-
lacak değişiklikler kişiselleştirme özellikleri taşımaktadır. Bu süreçte kişiler, kendi bilgilerini mekan tasarımı 
sürecinde sürekli olarak aktarmakta ve çevredekilere kendi düşüncelerini kabul ettirme eğilimi içerisindedirler. 
Çünkü kişilerin o çevreye ait belirli kuralları ve simgeleri vardır ve bunları denetimleri altına almışlardır. Ken-
di denetimleri altındaki kalıpların dışına çıkılması halinde saldırganlaşabilirler. Bu yüzden mimarlar kişilerin 
denetimi altında olduğunu düşündükleri mekanları tasarlarken buna uygun bir mekan kurgusu tasarlamaları 
mekansal tatmini etkileyebilmektedir.

Mekan Örneğinde Kişiye Özel Tasarımı ve Tatmin

Kullanıcının (kişinin), bir tasarımcıdan (mimardan) konut yapımı talep ettiği taktirde konutun tasarımcısı; ko-
nutun duvar, döşeme gibi konutun her bir parçasının konutu kullanacak kişinin istek ve gereksinimlerine cevap 
vermelidir. Bununla birlikte mimarın kullanıcısı için tasarlayacağı konut kişi için işlevsel, simgesel ve kişinin 
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kültürel özelliklerini de yansıtabilmelidir. Aynı zamanda, kullanıcısı tarafından gözlenen, yaşanan, kullanıcısı-
nın kişiselliği, motivasyonu ve kültürü ile şekillenerek algılanan ve kullanıcısının davranışlarını şekillendiren 
bir mekân olmalıdır.

Kişinin yaşam alanı olarak kullandığı konutun kişi üzerinde bıraktığı/bırakacağı etkileri çokça duygu yaratı-
mına zemin hazırlayabilir. Öyle ki; kişi, konutun bulunduğu çevre karşısında heyecanlanabilir, memnuniyet 
hissedebilir ya da tam aksine kişiyi sıkabilir. Kullanım amacının bilinmediği bir çevre ile karşılaşılsa bile, 
biçimsel özellikleri ile hoş görünebilmektedir.Konutun bulunduğu çevre o kişi için doğru çizgi, renk gibi kom-
binasyonlarına sahip olması açısından da önem arz etmektedir.

Mekan Örneğinde Tasarım - Kullanıcısı İletişimi

Bir mimarın kullanıcısı için tasarladığı mekan, kullanıcısı ile karşı karşıya kaldığı andan itibaren iletişim sü-
reci başlar. Pasif bir konumda olan ve aynı zamanda iletici durumundaki ‘’mekan’’ kaynak, kişi ise (mekan 
kullanıcısı) hedef konumundadır. Kaynak birim olarak mekândan gelen ve mekân ögeleri halinde kodlanmış 
mesaj, hedef birim olan kullanıcı tarafından algılandıktan sonra biliş süzgecinden geçirilerek değerlendirilir ve 
bir tepki oluşturulur. Bu tepki davranış olarak gözlenecektir ve bir “geri ileti”dir. Geri ileti genellikle kişinin 
mekan karşısındaki tatmin oluş ya da olmayış sürecini ifade eder. Geri bildirim psikolojik sebepler sonucu 
olabileceği gibi kişinin sosyokültürel yaşam tarzına göre de şekillenebilir.

Yukarıda bahsedilen iletişimin olmaması yani kişi-mimar arasındaki iletişimsizlik bir problem olarak ortaya 
çıkar ve genellikle ikinci iletişim düzeyinin kopukluğundan meydana gelmektedir. Kişi bir mekan tasarımı 
istediği mimara; o mekanla ilgili bilgilerini, hislerini açıklamamaktadır. Hâlbuki o mekânın tasarımcısı tara-
fından mekân aracılığı ile kullanıcısına iletilen mesajlar, mekânın yaşamı boyunca iletilmeye ve biriktirilmeye 
devam etmektedir. Başka bir sorun da kullanıcının mimara geri bildirim yapmamasıdır. Kullanıcı mimarın 
kendisi için tasarladığı mekan karşısındaki geri bildirimini yapmaz vey tam aksine bir mimar yaşadığı olumlu-
olumsuz tüm süreçlerle ilgili bilgilerden diğer mimarları mahrum bırakır. Bu gibi nedenlerden ötürü söylene-
bilir ki mekan-kişi iletişimi tek yönlü olmaktadır diğer bir deyişle önerilen mekân-kullanıcı-tasarımcı iletişim 
döngüsünün sadece birinci iletişim düzeyi işler durumdadır. Kullanıcı-tasarımcı iletişim kopukluğu bu noktada 
başlamaktadır. İletişim, tanımı gereği tek yönlü değil, çift yönlü ve karşılıklı bir süreçtir. Bu yüzden özellikle 
tasarımcıların oluşabilecek bu gibi sorunların önüne geçmesi; tasarımın başlangıç anından itibaren kullanıcıya 
sağlıklı iletişim modelini aktarması oldukça önemlidir.

SONUÇ

Ürün ve hizmetlerde, bilhassa mimari ve benzeri hizmet ağırlıklı üretimlerde, tasarım önemle ortaya çıkan bir 
yapı arz eder. Bu önemin altında, ürün-kullanıcı ilişkisi, beklentiler, algı incelemeleri ve özde yer alan doğru 
iletişim unsurları, yatmaktadır. Gerek mühendisliğin hedeflediği üretim sürecinde, gerekse mimarideki tüm 
süreçlerin hedefinde yer alan insan unsuru dikkatlice ele alınmalıdır. İnsan unsuru, sürecin tüm aşamalarında 
yer alan ana kriter olarak konumlanmalı ve böylelikle, estetiğin ötesine geçen işlevsel tasarımların ortaya çıka-
rılması hedeflenmelidir. Böylelikle tasarımların kalıcılığı, hedefe erişim olasılığı sağlanabilecektir.
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EVALUATION OF FAÇADE DESIGN EFFECT ON FIRE RESISTANCE IN HIGH-RISE 
BUILDINGS, CASE STUDY: HIGH RISE BUILDINGS IN ISTANBUL, TURKEY

Elaheh FARBOODNIA1, Seden ACUN ÖZGÜNLER 2

1 Istanbul Technical University, Environmental Control and Constr. Tech.Graduate Student, İstanbul / Turkey
2 Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, İstanbul / Turkey

Abstract: With the development of science and industry and growth of population, due to the factors such as 
need for accommodations, economic issues and social changes, construction of high-rise buildings increased. 
Various types of buildings like residential buildings or offices pose many demands on the occupants comfort 
levels. Facades are one of the most significant part of high rise buildings which qualifies and quantifies the per-
formance of the buildings. Facades must ensure parameters such as energy performance, occupant safety and 
occupant comfort in the case of thermal, visual, ventilation and etc. Besides, because of high rise building’s 
complicated construction structure, high population density, large fire load, different forms of fire propagati-
on, rapid fire spreads, difficult evacuation, hardness of putting out the fire and etc. The behavior of high rise 
buildings in the case of fire is an important matter that facades must ensure it. In this study, the effects of fa-
cade design on fire resistance of high rise buildings has proposed.   According to the literature review of this 
study, parameters of evaluation specified and based on parameters a questionnaire prepared. In the next step 25 
high-rise buildings in Istanbul, Turkey determined. To get the most precise and accurate answers, interviews 
with at least three experts for each selected high-rise buildings done. The experts were a member of façade 
consultant, employer or design team. Eventually, based on information achieved Istanbul’s high rise buildings 
were evaluated.  

Key Words: High Rise Buildings, Façade, Fire Resistance

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

Fire spread via facades happen in three main ways as :from outside sources like separate building, from bal-
cony or car parking of the building which is close to the façade and from spaces inside the building that fire can 
spread to other levels via openings in the facades. (Rukavina; Carević; Banjad & Pečur, 2017). It is a fact that 
in many famous high rise buildings in many cities all over the world, terrible fires happen and thereafter the 
economic problems of fire damages has been estimated at close to €126 billion in Europe, each year(Fire Safe 
Europe, 2016). Therefore fire resistance design for high-rise building’s facades is an important issue. 

If the system of the facade is External Thermal Insulation Composite System (ETICS) and the insulation ma-
terials used for facade are not completely non-combustible, as shown in Figure 1 use of fire barriers (Martin; 
Eeckhout; Lassoie; Winnepenninckx & Deschoolmeester, 2017).
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Figure 1. Fire Resistance Barriers, Left: Around the Windows, Right: Horizontally Continuous Fire 
Barriers (Wärmedämm & Verbundsysteme, 2014)

There is two fundamental way of curtain wall application, curtain wall supported on-slab edge or hang off to 
the edges. As shown in figure 2 fire spread rapidly in hang-off systems because of the gap available between 
curtain wall and slabs and failure of spandrel may cause the failure of firestop (Quiter, 2012).

              

Figure 2. Curtain Wall, Left: Hang off System, Right: On Slab Edges System

As shown in Table 1 different types of double skin façade has different reaction to the fire. 
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Table 1. Fire Risk of Different Types of Double Skin Façade (Poirazis, 2004; Aksamija, 2017)

Facade 
Types

Box Window Shaft box facade Corridor facade Multi-story facade

Definition Vertical and 
horizontal elements 
divide the façade 
into boxes.

Set of bow window 
elements joined by 
vertical shafts.

For acoustical, 
fire security or 
ventilation reasons 
use horizontal 
partitions

There is not any 
horizontal or 
vertical partition 
element.

Fire Risk Low risk ( not any 
room is linked to 
each other)

Low risk ( the 
rooms are only 
connected with the 
ventilation shaft)

Medium Risk(the 
rooms of the same 
story are linked)

High risk (all the 
room is linked to 
each other)

Another factor in the case of façade design which will affect the fire resistance performance of the high rise 
building’s façade is the type of façade exterior projection. There are two main type of horizontal and vertical 
projection. As shown in figure 3 vertical projection will lead fire to upper levels more than horizontal one 
(Oleszkiewicz, 1991).

Also the inclination of the façade can increase or decrease the fire spread amount to upper levels. As shown in 
figure 4 the forward inclination may cause more fire flames propagation to upper levels than backward inclined 
facades (O’conner, 2008).

Figure 3. Exterior Projection Effect on Fire Propagation (Yung & Oleszkiewicz, 1988)
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Figure 4. Façade Inclination Effect on Fire Propagation (Left) Forward Inclination, (Right) Backward 
Inclination (O’conner, 2008)

PURPOSE 

The purpose of this study is to emphasize the importance of façade design effect on the high rise building’s fire 
resistance performance. 

SCOPE

According to the literature review the relationship between design considerations with fire protection per-
formance of high rise building’s façade has been investigated. Due to the theoretical information gained via 
literature review, evaluation parameters has specified. Based on the parameters a questionnaire has prepared. 
In the next stage case studies located in Istanbul has defined and with several observations and negotiation with 
at least 3 experts of each case studies, numerical based evaluation and comparison has been done. 

METHOD

After collecting useful information in the case of façade design effect on fire protection performance, parame-
ters for evaluating the case studies has specified. Related questionnaire for each parameters prepared (Table 2).
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Table 2. Evaluating Parameters and Questionnaire Sample

Parameters Questions

Fire Barriers in 
ETICS

P1 If the façade system is ETICS, how many percent of the building’s façade use 
fire resistance barriers?

 a.0%    b. 0-20%    c. 20-50%    d. 50-70%    e. 70-100%    f. 100%

Curtain Wall 
on slab edge 
installation

P2 How many percent of the building’s façades has on –slab edges system?

 a.0%    b. 0-20%    c. 20-50%    d. 50-70%    e. 70-100%    f. 100%

Double skin Box 
Window Facade

P3 If the façade system is DSF, how many percentage of the façade is box 
window type?

 a.0%    b. 0-20%    c. 20-50%    d. 50-70%    e. 70-100%    f. 100%

Façade Inclination P4 How many percent of the building’s façades have backward inclination?

 a.0%    b. 0-20%    c. 20-50%    d. 50-70%    e. 70-100%    f. 100%

Horizontal Exterior 
Projection

P5. How many percent of the building’s façade has horizontal exterior projection?

  a.0%    b. 0-20%    c. 20-50%    d. 50-70%    e. 70-100%    f. 100%

The selected case studies list shown in Table 3.

Table 3. Introduction of Case Studies

1. Andromeda Gold 2. NidaKule North

Completion 2017 Completion 2013

Location Ataşehir Location Ataşehir

Height 181 m Height 108 m

Story 52 Story 33

Function Residential Function Office

F.M Glass,Alu1 F.M Alu, Granite, 
Glass.

1  Alu : Aluminum 
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3. Palladium 4. Tekfen Oz

Completion 2014 Completion 2013

Location Ataşehir Location Levent

Height 180 m Height 45m

Story 43 Story 11

Function Office Function Office

F.M Alu, Glass F.M Glass,Alu, 
Concrete.

5. Anatolium 6. Spine Tower

Completion 2018 Completion 2014

Location Kartal Location Maslak

Height 124 Height 202 m

Story 42 Story 47

Function Residential Function Residential/
Office

F.M Alu, Glass F.M S-S2, Alu, Glass

7. Maslak No 1 8. Maslak 1453 A3 Block

Completion 2013 Completion 2016

Location Levent Location Maslak

Height 45m Height 128 m

Story 11 Story 39

Function Office Function Office

F.M glass,Alu F.M Alu, Glass

2  S-S : Stainless Steel
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Table 3 (continued): Introduction of Case Studies

9. Mesa Kartal 10. Metrowin

Completion 2018 Completion 2017

Location Kartl Location Kartal

Height 106 Height 64 m

Story 32 Story 20

Function Office Function Residential

F.M Glass, 
Concrete.

F.M Alu,Glass

11. Pega 12. Kuris Kule

Completion 2015 Completion 2016

Location Kartal Location Kartal

Height 85 m Height 89 m

Story 25 Story 26

Function Residential Function Residential

F.M Alu,Glass F.M Alu, Glass

13. Ritim Istanbul 14. Moment Istanbul

Completion 2015

   

Completion 2018

     

Location Maltepe Location Kartal

Height 110 m Height 100m

Story 34 Story 31

Function Office Function Office

F.M Alu,Glass F.M Alu, Glass

15. Tem Avrasya 16. En Plaza
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Completion 2016 Completion 2014

       

Location Küçükköy Location Ümraniye

Height 58 Height 648 m

Story 18 Story 15

Function Office Function Office

F.M Glass, 
Concrete.

F.M Alu, Glass

17. Hanne 18. Ist Marina

Completion 2017 Completion 2017

      

Location Maltepe Location Kartal

Height 68 m Height 138 m

Story 21 Story 43

Function Residential Function Residential

F.M Alu, Glass F.M Alu, glass

19. Daire Kartal 20. Nursanlar Kartal

Completion 2018 Completion 2014

      

Location Kartal Location Kartal

Height 91m Height 52m

Story 27 Story 15

Function Office Function Office

F.M Concete,Glass F.M Alu. Glass

21. Yali Atakoy 22. Torun Tower South

Completion 2015

     

Completion 2016

      

Location Atakoy Location Sisli

Height 63 m Height 160 m

Story 19 Story 43

Function Office Function Residential

F.M Alu, Glass F.M Glass,Stone

23. Skyland 24. Anthill
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Completion 2017

        

Completion 2010

           

Location Maslak Location Şişli

Height 284 m Height 194.5 m

Story 64 Story 54

Function Residential Function Residential

F.M Glass,Alu F.M Glass, Pre-Cast 

Table 3. (Continued): Introduction of Case Studies

25 Marmara Kule

Completion 2017      

Location Kartal

Height 80 m

Story 25

Function Residential

F.M Glass, Alu

The case studies evaluation based on numerical evaluation method. The range of this numerical evaluation is 
from one to six. The best grade is six and the worst is one. To get more detailed and real information the ans-
wers of questionnaire given by percentages and each has a score as below.

Options 0% 0-20% 20-50% 50-70% 70-100% 100%

Scores 1 2 3 4 5 6

Table 4. Evaluation of Case Studies

No Buildings Parameters Total

P1 P2 P3 P4 P5

1 Andromeda - 1 - 4 2 7

2 Nida Kule - 1 - 4 1 6

3 Palladium - 1 - 4 1 6

4 Tekfen - - 6 4 5 15
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5 Anatolium - 1 - 4 3 8

6 Spine Tower - 1 - 4 2 7

7 Maslak No 1 - - 6 6 1 13

8 Maslak 1453 - 1 - 6 5 12

9 Mesa - 1 - 6 1 8

10 Metrowin - 1 - 4 4 9

11 Pega - 1 - 4 1 6

12 Kuris - 1 - 4 1 6

13 Ritim - 1 - 4 1 6

14 Moment Istanbul 3 - - 4 1 8

15 Tem Avrasya 4 - - 4 3 11

16 En Plaza - 1 - 4 1 6

17 Hanne 3 - - 4 4 11

18 Ist Marina - 1 - 6 6 13

19 Daire Kartal - 1 - 4 2 7

20 Nursanlar - 6 - 4 2 12

21 Yali Ataköy 3 - - 4 4 11

22 Torun Tower 
South

- 1 - 4 2 7

23 Skyland - 1 - 4 1 6

24 Anthill 3 - - 4 4 11

25 Marmara Kule - 1 - 4 1 6

P1:Fire 
Resistance 
Barrier for 
ETICS

P2: Curtain Wall 
on-slab System

P3:Double Skin 
Façade Type

P4: Façade 
Inclination

P5:Horizontal Exterior 
           Projection

According to the table above the results of evaluation shows in table 5:
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Table 5. Results of Case Studies Evaluation

CONCLUSION

• In the case of façade material combustibility, almost all the high-rise buildings follow the Turkish fire 
regulation material selection rules. 

• High rise buildings with External Thermal Insulation Composite System (ETICS) have almost noncombus-
tible façade cladding materials and fire resistance barriers not used regularly.

• High-rise buildings with Curtain Wall Systems, except “Nursanlar” high rise building all the samples have 
hung-off installation method, which have more fire risk in compare with on slab edges type. 

• As our research in this study, use of horizontal exterior projection to control fire spread to upper floors, 
was not an issue that designer specifically intended it. 

• The best performance belongs to “Tekfen Oz” and Maslak no1, Maslak 1453, Moment Istanbul, Hanne 
residence, Ist Marina, Nursanlar, Yali Atakoy and Anthill are approximiately in the same and acceptable 
range. 
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REZONANSLI DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN İNCELENMESİ VE LLC REZONANSLI 
DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Burak ÖZDEMİR1, Hacı BODUR2

1-2Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Endüstrinin son yıllarda hızla gelişmesiyle beraber elektronik cihazlar hayatımızda daha çok yer tutmaya 
başlamıştır. Bu gelişmeyle beraber harcanan enerjinin dönüşümü, verimi gibi konular oldukça önemli hale 
gelmiştir. Televizyon, telefon, tablet gibi elektronik cihazların çoğu doğru akım (DC) ile çalışır. Bu cihazları 
şarj ettiğimiz veya direkt bağladığımız şebekenin akımı ise alternatif akımdır. Bu durumda şebekeden alınan 
alternatif akımın doğru akıma çevrilmesi gerekmektedir. Elektroniğin alt dallarından olan biri olan güç elekt-
roniğinin konusu, yarı iletken elemanlar kullanarak elektrik enerjisinin dönüşümünü ve kontrolünü yapmaktır. 
Geleneksel olarak alternatif akımdan doğru akıma dönüşüm; AC giriş filtresi, AC-DC dönüştürücü, DC-DC 
dönüştürücü, DC çıkış filtreleri şeklinde gerçekleştirilir. Bu yapıda DC-DC dönüştürücüler endüstride çok bü-
yük öneme sahiptir. Literatürde DC-DC dönüştürücülere ait birçok değişik topoloji vardır. Bu topolojilerin her 
biri; ekstra güvenlik, kontrol yöntemi, istenen güç, yükün cinsi gibi farklı amaçlar için özel olarak geliştirilen 
topolojilerdir. Endüstride ise amaç istenen kaliteyi en ucuza sağlayabilmektir. Rezonanslı dönüştürücüler ise 
indüktörün enerji aktarımı prensibine göre çalışan geleneksel DC-DC dönüştürücülerin aksine rezonansla güç 
aktarımı yapar. Rezonansla güç aktarımı yarı iletken elemanlar üzerindeki gerilim ve akım stresi, kullanılan 
eleman sayısını azalttığı için maliyet olarak belli uygulama alanlarında daha az maliyete sahiptir. Dolayısıyla 
rezonanslı dönüştürücüler endüstride oldukça yaygındır. Bu bildiride rezonanslı dönüştürücüler incelenmiş 
ve özel bir rezonanslı dönüştürücü topolojisi olan LLC dönüştürücünün çalışma prensibi, tasarım kriterleri 
anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Güç Elektroniği, DC-DC Dönüştürücüler, Rezonanslı Dönüştürücüler, LLC Rezonanslı 
Dönüştürücü

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Endüstrinin son yıllarda hızla gelişmesiyle beraber elektronik cihazlar hayatımızda daha çok yer tutmaya baş-
lamıştır. Bu gelişmeyle beraber harcanan enerjinin dönüşümü, verimi gibi konular oldukça önemli hale gel-
miştir. Televizyon, telefon, tablet gibi elektronik cihazların çoğu doğru akım ( DC) ile çalışır. Bu cihazları 
şarj ettiğimiz veya direkt bağladığımız şebekenin akımı ise alternatif akımdır. Bu durumda şebekeden alınan 
alternatif akımın doğru akıma çevrilmesi gerekmektedir. Elektroniğin alt dallarından olan biri olan güç elekt-
roniğinin konusu, yarı iletken elemanlar kullanarak elektrik enerjisinin dönüşümün ve kontrolünü yapmaktır.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

20

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Şekil 1. AC/DC Güç Kaynaklarının Blok Diyagramı

AC’den DC’ye dönüşüm Şekil 1’de gösterildiği gibidir. AC giriş filtreleri ile şebekenin gerilimi ve akımı üze-
rindeki yüksek frekanslı salınımlar sönümlendirilir. Bu durum standartlarda uyulması gereken elektromanyetik 
uyumlululuk (elektromagnetic interference-EMI) için gereklidir ve yasal zorunluluktur. Doğrultucu devresi ile 
alternatif akım doğrulturularak doğru akıma çevrilir. Bu devrenin çıkışı doğrultulmuş sinüs dalgası şeklindedir. 
Güç faktörü düzeltme devresi ile şebekeden çekilen akım ile gerilim arasında faz farkı olmaması sağlanır, böy-
lece şebeke ve yükte gereksiz yüklenmelere sebep olan reaktif güçler yok edilir, bunun sonucunda güç faktörü 
oranı 1’e yaklaştırılır. Bu devre standartlara uymak için zorunludur. Güç faktörü düzeltme devresi çıkışında 
bulunan büyük kapasitör ile gerilim dalgalanması düzeltilir. İzoleli DC-DC dönüştürücü ile bir güç kaynağı-
nın çıkışında istenen gerilimler ( 24V, 12V, 5V, 3,3V vs.) girişteki gerilimin genliği değiştirerek sağlanır. DC 
çıkış filtreleri ile çıkış gerilimlerin dalgalanması düzeltilir. Böylece şebekeden çektiğimiz alternatif gerilim ile 
istenilen doğru gerilim değerlerinde çıkışlar elde edilebilir. Kontrol devresi ile devrelerin çıkış ve girişlerinden 
alınan gerilim ve akım örnekleri kullanılan entegreye verilir ve devrede kullanılan anahtarların kontrol sinyal-
leri üretilerek çıkış gerilim ve akım regülasyonları, koruma durumları sağlanır. Örneğin; dizüstü bilgisayar, 
telefon adaptörlerlerinde, televizyon elektronik kartlarında bu yapılar kullanılır.

DC-DC dönüştürücüler aktif ve pasif elemanlara sahiptir. Pasif elemanlar indüktör, kapasitör, resistör, di-
yot gibi kontrolsüz elemanlardır. Aktif elemanlar ise transistör, tristör gibi kontrollü elemanlardır. Geleneksel 
anahtarlamalı güç kaynakları indüktörün enerji depolama prensibine dayanır. Anahtar iletimdeyken enerjiyi 
depolayan indüktörler anahtar kesimdeyken çıkışı besler. Anahtarın iletim ve kesimde olma süresi ayarlanarak 
çıkış gerilimi ayarlanmış olur. Birçok güç kaynağı topolojisi vardır. Bu topolojiler farklı amaçlar için geliştiril-
miş ve uygulanmıştır. Bu amaçlar; gerilim kontrolü, akım kontrolü, güç seviyesi, maliyet, izolasyon, güvenlik 
gibi amaçlardır.

Endüstride ise öncelikli amaç istenen kaliteyi en ucuz maliyetle karşılamaktır. Ucuz maliyeti sağlayabilmek 
için mühendisler anahtarlama frekansını artırmıştır.
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Z
L

= jꞷL = j2πfL

                                                                                                                                                              
[1]

ZC = 
1
 =

1
[2]

jꞷC j2πfC

Anahtarlama frekansını artırılmasıyla beraber [1] ve [2] ve formüllerinden görülebileceği üzere indüktör, kapa-
sitör, transformatör için gereken L ve C değerleri düşer, dolayısıyla bu elemanların maliyetleri düşer, boyutları 
küçülür, kullanılan elektronik kartların boyutları küçülür. Aynı alanda sağlanabilen güç değeri ve dolayısıyla 
güç yoğunluğu artar. Bütün bu avantajlara rağmen anahtarlama frekansını artırmanın dezavantajları vardır. 
Anahtarlama frekansı artırınca gerilim ve akımın yükselme hızları artar. Bu durum elektromanyetik girişimi ( 
electromagnetic interference – EMC ) artırır. Dolayısıyla standartlarda belirtilen elektromanyetik uyumlulu-
ğu sağlayabilmek için daha pahalı AC giriş filtreleri kullanmak gerekir. Gerilim ve akımın yükselme hızları 
artınca anahtarlama kayıpları artar, bu durumda anahtarlar için soğutucular kullanmak veya daha önceden 
kullanılan soğutucudan daha büyük soğutucu kullanmak gerekir. Ayrıca anahtarlama frekansının artması ge-
rilim ve akımın maksimum değerlerinin de artması anlamına gelir, dolayısıyla bu gerilim ve akım değerlerine 
dayanabilen anahtarlar kullanmak gerekir. Dolayısıyla daha pahalı anahtarlar kullanmak gerekebilir. Bütün bu 
bilgiler ışığında, anahtarlama frekansını artırmak getirdiği maliyet avantaj ve dezavantajlarını düşününce her 
zaman maliyet açısından verimli olmayabilir. Mühendislerin araştırması neticesinde rezonansla güç aktarımı 
yapan DC-DC dönüştürücülerin yumuşak anahtarlama sağladığı için bu dezavantajları yok ettiği görülmüştür.

AMAÇ

Günümüz teknolojilerinde büyük bir öneme sahip olan DC-DC dönüştürücülerin incelenmesi, bu dönüştürücü-
lerin alt sınıflarından biri olan rezonanslı dönüştürücülerin sağladığı avantaj ve dezavantajları karşılaştırılması, 
rezonanslı dönüştürücüler sınıfında özel bir topoloji olan LLC rezonanslı dönüştürücünün çalışma prensibi, 
çalışma aralıkları, grafiklerinin yorumlanması, tasarım detaylarının gösterilmesi ve sağladığı avantajların in-
celenmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Bu çalışma; Uluslararası Elektroteknik Komisyonu ( International Electrotechnical Commission ) ve Elektrik 
ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü ( The Institute of Electrical and Electronics Engineers ) kurumlarının 
belirlediği standartlar kapsamında incelenmiştir. Rezonanslı dönüştürücüler; televizyon, bilgisayar için kulla-
nılan güç kaynaklarının uygulama alanlarında değerlendirilmiş ve sağladığı avantajlar, dezavantajlar yine bu 
gibi uygulama alanları kapsamında açıklanmıştır.
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YÖNTEM

Bu çalışmada yöntem olarak, literatür taraması ve simülasyonlar yapılmıştır. Akademik makale ve bildiriler, 
uluslararası elektronik şirketlerin uygulama notları ve tasarım dosyaları, deneme kartları incelenmiştir. Bu bil-
giler ile elektronik devre simülasyon programlarında devrelerin çalışmaları doğrulanmıştır. Devrelerin çalışma 
prensiplerinin anlaşılması şekilleri açıklanmasıyla sağlanmıştır.

BULGULAR

Rezonanslı DC-DC Dönüştürücüler

Rezonans olayı; titreşim yapan bir sistemlerin belli bir frekans aralığında salınıma girerek çok büyük genlikli 
titreşimler gerçekleştirmesidir. Bu durum fizikseldir ve elektrikten bağımsız olarak fiziğin farklı alt dallarında 
bu prensibe dayanan farklı durumlar görülebilir. Elektrik sistemlerinde bu durum ise indüktör ve kapasitör re-
aktanslarının eşit olduğu frekansta görülür ve indüktörün manyetik alanıyla kapasitörün elektrik alanı arasında 
büyük genlikli salınım olur. Rezonanslı DC-DC dönüştürücüler bu prensibe dayanır. Anahtarlama frekansının 
kontrol edilmesiyle beraber rezonans derecesi kontrol edilebilir. Böylece gerilim ve akım kazancı ayarlanarak 
girişteki gerilim ve akım değeri çıkışa istenen kazanç ile aktarılabilir. Rezonanslı dönüştürücüler seri ve paralel 
rezonans prensibine dayanır. Seri, paralel ve LLC topolojileri anlatılmıştır. Bu topolojilerin avantaj ve deza-
vantajları karşılaştırılmıştır. Bu topolojilerden LLC topolojisi son yıllarda en çok kullanılan topolojilerdendir.

1) Seri Rezonanslı DC-DC Dönüştürücü

Şekil 2. Seri Rezonanslı Dön. Devre Şeması Şekil 3. Seri Rezonanslı Dön. Kazanç Eğrisi
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(Yang, 2003: 97).

Rezonans indüktörü Lr ve rezonans kapasitörü Cr birbirine seridir. Bu yapıya rezonans tankı denir ve rezo-
nans tankı yüke seridir. Anahtarlama frekansı değiştirilerek Vd giriş geriliminin frekansı değiştirilir, böylece 
rezonans tankı empedansı değiştirilmiş olur. Rezonans tankı yükse seri olduğu için maksimum kazanç 1 olur. 
Bu durum anahtarlama frekansının rezonans frekansına eşit olduğu durumda olur. Rezonans frekansından 
uzaklaştıkça tankın empedansı artacağından dolayı kazanç 1’den düşük olur ve çıkışa aktarılan gerilim değeri 
giriş gerilimden küçük olur. Çalışma bölgesi olarak rezonans frekansının üstünde veya altında çalışma tercih 
edilebilir. ωL=1/ωC formülüne göre, rezonans frekansının üstünde endüktif reaktans kapasitif reaktansdan 
büyük olur ve endüktif bölgede çalışma sağlanmış olur. Endüktif bölgede ise gerilim akımın önündedir ve 
dolayısıyla gerilim daha önce 0’a düşmesiyle beraber sıfır gerilimde anahtarlama sağlanabilir. Eğer rezonans 
frekansının altında çalışılırsa, kapasitif reaktans endüktif reaktansdan büyük olur ve kapasitif bölgede sağlan-
mış olur. Kapasitif bölgede ise akım gerilimin önündedir ve dolayısıyla akım daha önce 0’a düşmesiyle beraber 
sıfır akımda anahtarlama sağlanabilir. Günümüzde devrelerde MOSFET elemanın anahtar olarak kullanılması 
ve bu eleman için sıfır gerilimde anahtarlamanın daha önemli olması sebebiyle genellikle rezonans frekansının 
üstünde anahtarlama frekansı tercih edilir.

Giriş gerilimi düşük olursa anahtarlama frekansı rezonans frekansına yakın olur. Girişi gerilimi arttıkça çalış-
ma frekansı rezonans frekansından uzaklaşır ve rezonans tankının empedansı artar. Bu durumda sirkülasyon 
akımları ve iletim kayıpları artar.

Şekil 3’den görülebileceği üzere hafif yüklerde gerilimi sabit tutabilmek için anahtarlama frekansının çok 
artırılması gerekiyor. Bu seri rezonans devresinin dezavantajlarından biridir.

Seri rezonans devresi maksimum kazancı 1 olması, hafif yüklerde regülasyon problemi, sirkülasyon akımları-
nın neticesinde iletim kayıpları olması sebebiyle bazı dezavantajlara sahiptir.
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2) Paralel Rezonanslı DC-DC Dönüştürücü

Şekil 4. Paralel Rezonanslı Dön. Devre Şeması Şekil 5. Paralel Rezonanslı Dön. Kazanç Eğrisi

Rezonans indüktörü Lr ve rezonans kapasitörü Cr birbirine seridir ancak rezonans tankı yüke paraleldir. Anah-
tarlama frekansı değiştirilerek Vd giriş geriliminin frekansı değiştirilir, böylece rezonans tankı empedansı 
değiştirilmiş olur. Rezonans tankı yükse paralel olduğu için maksimum kazanç 1’den fazla olabilir. Seri rezo-
nanslı devre ile aynı sebepten dolayı rezonans frekansının üstünde çalışma tercih edilir.

Paralel rezonans devresinde seri rezonans devresinin aksine hafif yüklerde gerilimi sabit tutabilmek için anah-
tarlama frekansının çok artırılması gerekmiyor. Bu bir avantajdır.

Paralel rezonans devresinde ise asıl sorun yüksek sirkülasyon akımları ve bunun getirdiği iletim kayıplarıdır. 
Yüksüz durumlarda bile kayıplar görülebilir.
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3) LLC Rezonanslı DC-DC Dönüştürücü

Şekil 5.LLC Rezonanslı Dön. Devre Şeması Şekil 6. LLC Rezonanslı Dön. Kazanç Eğrisi

LLC rezonanslı dönüştürücü yapı olarak seri rezonanslı dönüştürücüye benzer. Ancak transformatördeki Lm 
sargısının değerinin küçük olduğundan bu yapıda rezonansa katılır ve katılıp katılmama durumuna göre 2 
farklı rezonans durumu ve frekansı ortaya çıkar.

(Yang, 2003: 108).

3.1) Çalışma Aralıkları

                                       (a) (b)
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                                                 (c) (d)

                                                (e) (f)

Şekil 7.LLC Rezonanslı Çalışma Aralıkları Eşdeğer Devreleri

T0-T1 aralığında, S1 ve S2 anahtarları kapalıdır. Rezonans akımı S1 anahtarının ters paralel diyotundan geçer 
ve anahtar üzerinde gerilim düşümünün olmamasını sağlar. Lm çıkışı D1 diyodu üzerinden besler. T1-T2 aralı-
ğında, S1 anahtarına sinyal vererek iletime geçirilir. Lr ve Lm akımı artar, ILr = ILm olduğu anda çıkışa verilen 
akım Io=0 olur ve bu aralık biter. T2-T3 aralığında, rezonans akımı serbest dolaşır, çıkışa enerji aktarılmaz ve 
çıkış kapasitörü çıkış besler. T3-T4 aralığında, S1 anahtarının sinyali kesilerek kesime girmesi sağlanır. Re-
zonans akımı S2 diyodunun ters paralel diyodu üzerinden devresini tamamlar. Lm çıkışı D2 diyodu üzerinden 
besler. T4-T5 aralığında, S2 anahtarına sinyal verilerek iletime girmesi sağlanır. Lr ve Lm akımı azalır, ILr 
= ILm olduğu anda çıkışa verilen akım Io=0 olur ve bu aralık biter. T5-T6 aralığında, rezonans akımı serbest 
dolaşır, çıkışa enerji aktarılmaz ve çıkış kapasitörü çıkışı besler.

LLC rezonanslı dönüştürücü tasarlanırken dikkat edilecek bazı tasarım kriterleri vardır. Örneğin; Lm değeri 
küçük seçilirse daha dar bir frekans aralığında kontrol sağlanabilir ancak bu durumda daha yüksek mıkna-
tıslama akımı olacağından dolayı iletim ve anahtarlama kayıpları artar. Rezonans tankını oluşturan Cr ve Lr 
elemanlarının seçimi de çok önemlidir. Cr elemanı ağır yüklerde gerilim kazancını yeteri kadar sağlayabilecek 
ve olabilecek en küçük değerde, Lm elemanı ise anahtarlama frekansı aralığını yeteri kadar sağlayabilecek ve 
olabilecek en büyük değerde olmalıdır.

LLC rezonanslı dönüştürücü seri ve paralel rezonanslı dönüştürücülerin dezavantajlarının yok edilmiş veya 
iyileştirilmiş halidir. Bu topoloji üzerine çalışmalar devam etmektedir.
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SONUÇ

Rezonanslı dönüştürücülerin geleneksel DC-DC dönüştürücülere göre birçok avantajı vardır. Bunlar; yumuşak 
anahtarlama sağlaması, anahtarlama kayıplarının düşmesi, geniş giriş aralığı, daha verimli olması, entegre 
edilmiş transformatör kullanması gibidir. Dolayısıyla son yıllarda çok kullanılmaya başlanmıştır. Bunun ya-
nında bu dönüştürücülerin analizi, çalıştırılması ve kontrolü zordur. Bu bildiride bu zorlukları anlamak, analiz 
yapmak, çalışma prensiplerini anlatmak amaçlanmıştır.
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MEKANSAL FONKSİYONUN KÜLTÜREL YANSIMALARI: TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 
YERLEŞKE ALANLARI

Murat SÖNMEZ1, Pelin GÜROL ÖNGÖREN2, Kevser ÖZKUL3

1-2-3TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte Türkiye’de yeni kurulan endüstri yapıları/alanları ekonomiye sağladığı 
önemli katkıların (istihdam, yan sektörlere sağladığı katkılar vb.) yanı sıra kırsal ve tarımsal kalkınmanın des-
teklenmesinde ve çiftçiye gelir sağlanmasında en önemli sektörlerden biri olmuştur. Bu süreçte temel besin 
kaynaklarından biri olarak şeker pancarından elde edilen şekerin ve şeker üretimine doğrudan veya dolaylı 
olarak bağlı olan mamullerin (tarım ve hayvancılığın yanı sıra kimya, alkol, ilaç, yakıt vb.) üretimine yö-
nelik inşa edilen Şeker Fabrikalarının kurulması, ülke için katma değer yaratacak önemli bir hamle olarak 
değerlendirilmelidir. Şeker Fabrikalarının kurulması sadece önemli bir gıda maddesinin üretimi olarak dü-
şünülmemelidir. 19.yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa’da teşviklerle desteklenen pancar şekeri üretimine 
yönelik girişimler Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçekleşebilmiş ve dönemin ideolojik yaklaşımının bir par-
çası olarak görülmüş ve ilerletilmiştir. Bunun yanı sıra şeker fabrikaları toplumsal yapıdaki değişikliklerin de 
somut göstergeleri olmuş, konumlandırıldıkları kırsal alanları modern yaşam alanlarına dönüştürmüşlerdir. Bu 
çalışma endüstrileşme faaliyetleri doğrultusunda yurt geneline yayılmaya çalışılan stratejik bir sektör olarak, 
köyden kente göçün engellenmesi, bölge ekonomisinin güçlenmesi, modern tarım ve hayvancılık teknikleri-
nin gelişmesine katkı sağlama amacıyla Doğu Anadolu’nun önemli merkezlerinde eş zamanlı olarak kurulan 
Şeker Fabrikalarını ele alacaktır. Bu amaçla Şeker fabrikalarının ilk etapta (1926-1934) yapılan ilk dört şeker 
fabrikası (Alpullu, Uşak, Eskişehir, Turhal) ile Elazığ, Erzurum, Erzincan ve Malatya’nın (1956) da içinde yer 
aldığı ve Şeker Sanayinin Tevsi Programının (1951) hazırlanmasından sonra ikinci etapta (1953-1956) inşa 
edilen on bir fabrikadan son dört fabrika incelenecektir. Şeker fabrikalarındaki toplumsal hayatın izleri mimari 
donanımları açısından ele alınacak, kurulmalarındaki stratejik farklılıklar karşılaştırmalı ve bağlamsal olarak 
değerlendirilecektir.     

Anahtar Kelimeler: Şeker Fabrikaları, Doğu Anadolu Bölgesi, Endüstrileşme, Sosyo – Ekonomik Yapı

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE

1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel amacı Misak-ı Milli sınırları içinde 
ekonomisi güçlü bir milli-devlet oluşturmaktı. Osmanlı Devleti’nden devralınan endüstriyel üretim alanlarının 
yetersiz olması, endüstrinin gelişimini sağlayacak sermaye birikiminin yeterli düzeyde olmaması ve kaynakla-
rın kısıtlı olması nedeniyle devletin endüstriyel oluşumları bizzat kendisinin kurmayı planladığı düşünülmek-
tedir (Kopar, 2013: 51). 1930’larda uygulanan devletçi endüstrileşme politikasının başarılı olmasının ardındaki 
güçlü dinamiklerden birisi tarım alanında gösterilen yüksek performanstır (Pamuk, 2018: 195). Ekonomi ko-
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nusunda uygulanan politikaların önemli hedeflerinden biri üç beyazlar adı verilen bez, şeker ve un gibi ihtiyaç 
maddelerinin üretiminde ülkenin kendi kendine yetebilecek seviyeye ulaşmasıdır. Hızlı ekonomik büyümenin 
bir diğer boyutu da devletin kurumsallaşması ve politikalarını tutarlı bir biçimde ilerletmesidir. Geleneksellik-
ten modernliğe geçişin yaşandığı ülkelerde ekonomik gelişmişlik seviyesi ve siyasal bağımsızlığın sağlanmış 
olması gerekmektedir (Köker, 2000: 51). Bağımsızlığını kazanmış ve ekonomi konusundaki planlamalara baş-
lamış yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin hedefi küresel dünyadaki modernleşme çabalarını yakalamaktı. Savaştan 
yeni çıkmış bir ülkeyi en hızlı biçimde ayağa kaldıracak en etkili alanlar endüstri alanlarının oluşturulma-
sıydı (Kautsky, 1972: 55). Bu doğrultuda 1930’larda Kemalist devrimin bir gereği olarak Türkiye’de hızlı 
ve dengeli bir kalkınma programı için akılcı, çağdaş ve bilimsel bir yol izlenerek ülkenin ihtiyacı olan temel 
milli endüstriler peş peşe kurulmuştur (Güven, 1998: 55). Ancak II. Dünya Savaşı döneminde Türkiye savaşa 
girmemesine rağmen artan harcamalar, azalan üretim ve daralan ithalat gibi sorunlar 1940’lardaki ekonomik 
gelişmeyi yavaşlatmıştır (Pamuk, 2018: 200). 1950’lere gelindiğinde Türkiye’de siyasal, ekonomik ve top-
lumsal açıdan farklı bir döneme girilmiş, Demokrat Partinin iktidara gelmesi ile Türkiye’de liberal ekonomi 
dönemi hız kazanmıştır3. Bu dönem yabancı sermayenin Türkiye ekonomisine girmeye başladığı bir dönemdir. 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, Petrol kanunu gibi Türkiye ekonomisini etkileyen önemli kanunlar bu 
dönemde yürürlüğe girmiştir. Dönemin ilk yıllarında tarım başta olmak üzere birçok alanda önemli gelişmeler 
yaşanmıştır. Özellikle endüstride ve tarımda modern aletlerin kullanılması, üretimde altyapı yatırımlarının 
arttırılması, yerli üretime destek verilmesi ve tüm bunların yabancı yatırımları ile (Marshall yardımı4 olarak 
bilinen) yürütülmesi sonucunda ülkede farklı bir döneme girmiştir (Eğilmez, 2018: 143). Bu tür liberal politi-
kaların yanında endüstride ikame politikası gibi farklı yaklaşımlar da dönemin özellikleri arasında yer almıştır. 
Bu durumun önemli bir etkisi kentleşme alanında olmuştur5 (Kongar, 1998: 149). Ancak kentleşmenin hız 
kazanmasının nedeni sadece endüstri ve tarımda yaşanan gelişmeler ile açıklanamaz, aynı zamanda toplumsal 
alanda yaşanan köklü dönüşümlerin bir sonucudur (Erkan, 2010: 87). Ülkenin bütüncül olarak kalkınmasının 
yolu, sadece büyük kentlerdeki yaşam kalitesinin arttırılması ile değil, Anadolu’nun diğer bölgelerinde yaşa-
yan halkın gelir düzeyini arttırmak ve bölgeler arası gelişmişlik düzeyindeki farklılığı azaltmak ile mümkün 
olabilirdi. Bunun için kırsaldaki verimliliği, istihdam imkanlarını ve sosyal donatıları arttırmak gerekmektey-
di. Böylelikle toplumsal yapıda köklü değişimler yaşanabilecek ve Doğu Anadolu’da yaşayan bölge halkının 
kalkınması mümkün olabilecekti. 

3 Demokrat Parti döneminde ekonomik ve siyasi politikalarda liberalizm ve demokrasi partinin genel ilkelerini oluşturmaktadır. 
Partinin ekonomik görüşü, özel teşebbüslerin devlet tarafından desteklenmesi şeklindedir. Parti ilkelerine göre kamu kurumları 
verimsiz çalışmakta ve bu sorun kurumların özel sektöre devredilmesiyle aşılabilecektir. Ayrıca zorunluluk olmadıkça piyasalara 
müdahale edilmeyeceği ve ekonomik olarak kalkınmanın tarım sektörüne yatırımla sağlanabileceği ilkeleri de parti tarafından 
benimsenmektedir (Eroğlu, 2003).

4 Marshall Planı ABD Dışişleri Bakanı George Marshall tarafından hazırlanmış bir programa dayanmaktadır. Bu plan 2. Dünya 
Savaşı’nda çökmüş olan Avrupa ekonomilerinin toparlanması ve Sovyet yayılmacılığını önlemek için hazırlanmıştır. Avrupa 
ülkelerine para, malzeme ve teçhizat yardımı yapılmasını öngören plan 16 ülkeyi kapsamıştır (Eğilmez , 2018: 142).

5 TUIK verilerine göre 1927-1950 yılları arasında toplam nüfusun %75’i kırsal alanlarda, %25’i kentlerde yaşamaktadır (TUIK, 
2017).
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AMAÇ 

Şeker fabrikalarının kurulması sadece şekerin üretimine yönelik bir girişim olarak değerlendirilmemelidir. Şe-
kerin çok yönlü kullanılabilen bir madde olması ve stratejik bir sektör olması nedeniyle diğer üretim tesislerine 
göre erken Cumhuriyet döneminde şeker fabrikalarının kurulmasına öncelik verildiği anlaşılmaktadır. Şeker 
pancarı tarımı ve endüstrisi ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle çalışanların tarımsal bilgi ve kültür düzeyini 
yükselten, yetenek ve bilgilerini çalışırken geliştirdikleri kendinden sonra gelenlere aktardıkları birer eğitim 
kuruluşu olmakla birlikte ailenin tüm fertlerine çalışma imkanı ve istihdam sağlayan, tarım kesiminin refah 
düzeyini arttıran, nüfusun kırsal kesimde tutulmasına, iç göçün yavaşlatılmasına ve bölgesel kalkınmışlık fark-
larının azaltılmasına en büyük katkıyı sağlayan sektörlerin başında gelmektedir.  (Şeker-İş Sendikası, 2011: 
2). Bu gibi gerekçelerle Türkiye tarihinde Şeker Fabrikaları ile ilgili bir olgunun olduğu ve ayrıcalıklı duru-
mun yerleşkelerin planlanmasına da yansıdığı söylenebilir. Şeker Fabrikalarının tarihsel süreçteki gelişim-
lerine bakılırsa, 26 Kasım 1926 yılında Alpullu Şeker Fabrikasının açılışıyla ilk yerli şeker üretimi başlamış 
bulunmaktadır. Hemen ardından 17 Aralık 1926’da Uşak Şeker Fabrikası açılmıştır. Bu iki fabrikanın açılışını 
5 Aralık 1933’te açılan Eskişehir Şeker Fabrikası ve 20 Ekim 1934’te açılan Turhal Şeker Fabrikası izlemiştir 
(Veldet, 1958). İlk dört şekerin koordineli çalışmasını sağlamak için 1935 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları 
A.Ş. (Türk Şeker) kurulmuştur. Bu kurumun amacı, şeker fabrikalarını kurup işletmek, şeker üretiminden 
başka çeşit yan ürün elde etmek ve bunlarla ilgili yan endüstri ve makine imalatını desteklemektir (Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 1973: 97). Şeker endüstrisinin geliştirilmesi amacıyla 1951 yılında Şeker Sanayinin Tevsi 
Programı hazırlanmıştır. Bu program kapsamında 11 yeni Şeker Fabrikası inşa edilmiş ve üretime başlanmıştır. 
1960’lara gelindiğinde fabrika sayısı 15’e ulaşmıştır6 (Şeker-İş Sendikası, 2011). Bu çalışmada Doğu Anadolu 
Bölgesinde 1956 yılında kurulan ikinci etabın son dört şeker fabrikasının mimari donanımları incelenmiş, er-
ken Cumhuriyet Döneminde inşa edilen ilk dört şeker fabrikası ile karşılaştırarak değerlendirilmiştir. İlk şeker 
fabrikalarının kurulmasından 30 yıl sonra Doğu Anadolu Bölgesinde inşa edilen şeker fabrikası yerleşkelerin-
deki mimari donanımların nasıl farklılaştıkları, politik gelişmelerin, sosyal ve kültürel birikimlerin yerleşke-
lerdeki mimari ve ihtiyaç programına yansıma biçimleri tartışılmıştır. Bu çalışma özellikle Doğu Anadolu’da 
kurulan Şeker Fabrikalarının endüstrileşme ve modernleşmeye katkıları konusunu irdelemiş, Doğu Anadolu 
Bölgesindeki dört önemli kent üzerinden 1950’li yıllardaki endüstrileşme ve mimarlık/kentsel alandaki geliş-
meleri değerlendirmiştir.

6  Şeker Fabrikalarının sayısı 2000 yılında 30’a, 2010 yılında 33’e ulaşmıştır (Tablo-1) (Şeker-İş Sendikası, 2011).
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Tablo 1. 1926 – 2001 Yılları Arasında Kurulan Şeker Fabrikaları Kuruluş Tarihleri

(Kaynak: Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, 2003, 5.)

1926-2001 yılları arasında kurulan Şeker Fabrikaları Kuruluş Yılı

Alpullu Şeker Fabrikası 26 Kasım 1926

Uşak Şeker Fabrikası 17 Aralık 1926

Eskişehir Şeker Fabrikası 5 Aralık 1933

Turhal Şeker Fabrikası 20 Ekim 1934

Adapazarı Şeker Fabrikası 24 Eylül 1953

Konya Şeker Fabrikası 19 Eylül 1954

Amasya Şeker Fabrikası 21 Eylül 1954

Kütahya Şeker Fabrikası 24 Kasım 1954

Susurluk Şeker Fabrikası 28 Eylül 1955

Burdur Şeker Fabrikası 23 Eylül 1955

Kayseri Şeker Fabrikası 6 Kasım 1955

Erzurum Şeker Fabrikası 30 Eylül 1956

Erzincan Şeker Fabrikası 30 Eylül 1956

Elazığ Şeker Fabrikası 1 Ekim 1956

Malatya Şeker Fabrikası 1 Ekim 1956

Ankara Şeker Fabrikası 15 Ekim 1962

Kastamonu Şeker Fabrikası 14 Ekim 1963

Afyon Şeker Fabrikası 28 Ekim 1977

Muş Şeker Fabrikası 21 Aralık 1982

Ilgın (Çanakkale) Şeker Fabrikası 28 Aralık 1982

Bor (Niğde) Şeker Fabrikası 15 Ocak 1984

Ağrı Şeker Fabrikası 12 Ekim 1984

Elbistan (Kahramanmaraş) Şeker Fabrikası 30 Kasım 1985

Erciş (Van) Şeker Fabrikası 24 Ocak 1989

Ereğli Şeker Fabrikası 15 Mart 1989

Çarşamba (Samsun) Şeker Fabrikası 8 Aralık 1989

Çorum Şeker Fabrikası 4 Ekim 1991
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Kars Şeker Fabrikası 30 Ekim 1993

Yozgat Şeker Fabrikası 20 Aralık 1997

Kırşehir Şeker Fabrikası 17 Ocak 2001

KAPSAM

1956 yılında Doğu Anadolu’da inşa edilmiş dört şeker fabrikasındaki (Erzurum, Erzincan, Elazığ, Malatya) 
endüstrileşme ve mimarlık/kentsel gelişimi anlayabilmek için Erken Cumhuriyet döneminde kurulmuş ilk dört 
şeker fabrikasını (Uşak, Alpullu, Eskişehir, Turhal) incelemek gerekir. Bu kapsamda söz konusu şeker fabri-
kalarının vaziyet planlarına, mimari ve ihtiyaç programlarına yönelik bir envanter çalışması yapılmıştır. İlk 
dört şeker fabrikasının vaziyet planları ve ihtiyaç programları incelendiğinde, fabrikaların kuruldukları alanları 
yalnızca endüstri ve tarım anlamında geliştirmedikleri, aynı zamanda bu bölgelerin kalkınmışlık seviyesini 
arttırmak için birtakım girişimlerde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Tablo-2’de görüldüğü gibi ilk şeker fabrikası 
olan Alpullu Şeker Fabrikasının yerleşkesinde ülkede hiç tanınmayan bir spor faaliyeti olarak mini golf sahası 
bulunmaktadır. 1934 yılında kurulan Turhal Şeker Fabrikası’nda inşa edilen yüzme havuzu ise Türkiye’deki 
sosyal hayatın tanımını değiştirmiş ve zenginleştirmiş unsurlar olmuştur. Yerleşkelerin kuruluş motivasyonla-
rının ne kadar geniş ve çağdaş bir perspektife sahip olduğunun göstergesidir.

Şeker endüstrisinin Doğu Anadolu Bölgesine yayılışının ilk adımı, 22 Eylül 1954 Çarşamba günü, Erzurum 
Şeker Fabrikası temellerinin atılması ve 30 Eylül 1956 yılındaki açılış töreniyle gerçekleşmiştir. Bu tarihi 
takip eden 2 günde sırasıyla Erzincan, Elazığ ve Malatya Şeker Fabrikaları üretime başlamıştır. Doğu Ana-
dolu Bölgesinde kurulan ilk şeker fabrikalarını inceleyebilmek için kentlerin sosyo- ekonomik durumlarını 
analiz etmek gerekir. İlk olarak Erzurum’u ele almak gerekir ise, erken Cumhuriyet döneminde yaşanan köklü 
dönüşümler Erzurum’u çok az etkilediği söylenebilir. Ekonomik ve toplumsal yapıda önemli değişiklikler 
1950’lerde başlamıştır. Sınırlı da olsa ulaşım ağının gelişmesi, tarıma yeni tekniklerin katılması, endüstrileşme 
ve kentleşme bu değişikliğin temelini oluşturan unsurlardır (Yurt Ansiklopedisi, 1982: 2773). Kent endüstri-
sinde devlet yatırımlarının egemen olduğu ve önemli endüstri tesislerinin hemen hepsinin tarıma dayalı olduğu 
görülmektedir. Erzurum’da 1950-1960 döneminde kurulan üç endüstri kuruluşunun (Et Kombinası, Yem Fab-
rikası, Şeker Fabrikası) hepsi devlet yatırımıyla kurulmuştur (Yurt Ansiklopedisi, 1982: 2741). Erzurum Şeker 
Fabrikası Şeker Sanayii teşkilatı tarafından gerçekleştirilen 11 yeni şeker fabrikası arasında en çetin şartlarla 
(düşük sıcaklık, tarıma elverişsiz topraklar ve deniz seviyesiyle olan yükseklik farkı vb.) meydana getirilen 
fabrika olmuştur. Erzurum’un Aziziye ilçesinde kurulan Şeker fabrikasının yerleşim planında üretim tesisleri, 
silolar, havuzlar, atölye ve ambarlar gibi teknik birimlerin yanı sıra sinema, lokanta, misafirhane, işçi pavyon-
ları ve konutlar planlanmıştır. Şeker İlkokulu yerleşkede ve yerleşke yakınında oturan ailelerin çocuklarına 
hizmet vermiştir. Fabrikada düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler yerleşke civarında yaşayan ailelere de 
ulaşmıştır. 7

7 Erzurum Şeker Fabrikası ile ilgili (detaylı bilgi için bkz. Şimşek’in 2018 tarihli çalışması) Veldet’in 1956 yılında hazırlanan vaziyet 
planında ilkokul binası yer almamaktadır, bu yapının sonradan yapıldığı düşünülmektedir. 
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Şekil 1. Erzurum Şeker Fabrikası Genel Görünüşü

(Kaynak: TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü Arşivi)

Doğu Anadolu Bölgesinde şeker fabrikalarının kurulduğu ikinci kent olan Erzincan’da da erken Cumhuriyet 
Döneminde yapılan endüstriyel atılımların sayısı çok fazla olmamıştır. 1937 yılında Tercan ilçesinde özel 
girişim ile Un Fabrikası açılmıştır (Yurt Ansiklopedisi, 1982: 2615). Endüstrinin kayda değer biçimde geli-
şememesi Doğu Anadolu Bölgesi’nin genel yapısından olduğu kadar, Erzincan’ın deprem bölgesinde yer al-
masından da kaynaklanmaktadır. Özellikle Erzincan depremi (1939) sonucunda tümüyle yıkılan ve ekonomik 
faaliyetleri duran Erzincan’daki durgunluğu gidermeye yönelik ilk girişimler devlet teşebbüsüyle 1950’ler-
de başlamıştır.  Sümerbank Erzincan Bez Fabrikası (1954), arkasından 1954’te Erzincan İplik Fabrikası’nın 
açılması, ciddi boyutlarda olan işsizliğin bir ölçüde hafiflemesinde, ticaretin canlanmasında, yeni konutların 
yapılmasında ve şehrin sosyal yönden gelişmesinde önemli unsurlar olmuştur. İplik Fabrikasını 1956’da açılan 
Şeker Fabrikası izlemiştir (Yurt Ansiklopedisi, 1982: 2629-2649). Kentleşme olgusunun Türkiye’de 1950’le-
rin ilk yarısında başlamasına karşın Erzincan’da kentleşme sıçramasının 1955-1960 döneminde gerçekleştiği 
görülür. 1950-1960 döneminin tümü göz önüne alındığında, Erzincan’daki kentsel nüfus artışı, Türkiye gene-
lini aşmaktadır (Yurt Ansiklopedisi, 1982: 2635)8. Bez Fabrikası ve Şeker Fabrikasının kurulması Erzincan’a 
belirgin bir canlılık getirmiştir. Bu bağlamda Erzincan Şeker Fabrikası tarihin en büyük felaketlerinden birini 

8 1955-1960 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre Türkiye’nin kentleşme hızı binde 49,2 iken, Erzincan’ın 
kentleşme hızı binde 67,5 olarak belirlenmiştir (Yurt Ansiklopedisi, 1982: 2635).
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yaşamış olan kente refah sağlamak amacıyla bir kalkınma hamlesi olarak kurulmuştur. Fabrikanın yer seçi-
minde ulaşım konusunun önem kazandığı, kent merkezinin dışında, Erzurum-Erzincan tren yoluna ve D-100 
karayoluna yakın bir alanda planlandığı görüşmektedir9. Fabrika yerleşkesinde üretim tesisleri, işçi pavyonları 
ve hamamın yanı sıra sinema, lokanta, misafirhane gibi sosyal alanlar da inşa edilmiştir.

Şekil 2. Erzincan Şeker Fabrikası Genel Görünüşü

(Kaynak: TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü Arşivi)

Doğu Anadolu Bölgesinde üçüncü şeker fabrikası ise Elazığ’da kurulmuştur. Elazığ kenti erken Cumhuri-
yet Dönemi’nde gelişmeye devam etmiş, Doğu Anadolu’nun önemli merkezlerinden biri durumuna gelmiştir. 
Çevredeki kent ve önemli merkezlerle olan bağlantısı ve daha fazla gelişme potansiyeli sayesinde bölgede 
önem kazanan bir merkez olmuştur. Kentin kırsal kesiminden olduğu kadar çevredeki kentlerden de göç al-
maktadır. Elazığ, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır’dan sonra net göçlerle en fazla nüfus artışı 
sağlayan ikinci merkezdir. 1935’te Elazığ kenti, 23.178’lik nüfusuyla ülkenin 26. büyük kenti durumundadır. 
Ancak endüstriyel alanda gelişmesi 1940’ları bulmuştur. Elazığ’da açılan ilk fabrika 1942’de kurulan Tekel 
Şarap Fabrikası olmuştur. 1950’lerde devletin kentte endüstri yatırımlarına girişmesi ekonomik yapıyı bir öl-
çüde canlandırmıştır. 1954’te Altınova Çimento Fabrikasının ardından 1956 yılında Elazığ Şeker Fabrikası 
kurulmuştur (Yurt Ansiklopedisi, 1982: 2532). O yıllarda endüstrileşme faaliyetlerinin artmasıyla kent nüfusu 
hızla büyümeye başlamış, hızlı kentleşme sorunu ortaya çıkmıştır. Ülkede kırdan kente göç olgusunun hızlan-
dığı dönemlerde Elazığ, Doğu Anadolu’da göç alan bir merkez olarak büyümeye başlamıştır. 1955’ten sonra 

9  Erzincan Şeker Fabrikası hakkında detaylı bilgi için Akpınar ve Karadeniz’in 2015 tarihli çalışmasına bakılabilir.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

35

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

bölgedeki kamu yatırımlarının Elazığ’da toplanmaya başlaması ve kentin Doğu Anadolu’da bir “alt bölgesel 
merkez” olarak gelişmeye başlaması ile nüfus artışı devam etmiştir. Kent nüfusu 1955-1970 arasında yıllık 
ortalama %6’lık artış hızıyla 108.377’ye ulaşmıştır. Kentin gelişmesindeki en önemli etkenlerden biri, yörede 
yönetsel merkez işlevini yüklenmiş olmasıdır (Yurt Ansiklopedisi, 1982: 2545). Elazığ Şeker Fabrikası da bu 
işlev kapsamında Murat suyunun yanında, demiryolu bağlantısı olan boş tarlaların ortasında kurulmuş; yer-
leşkede üretim birimleri, ambar, atölye, işçi pavyonları, hamam, sinema, lokanta, misafirhane, revir, okul gibi 
yapılar yer almaktadır. 

Şekil 3. Elazığ Şeker Fabrikası Genel Görünüşü

(Kaynak: TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü Arşivi)

Doğu Anadolu Bölgesinde kurulan dördüncü şeker fabrikası ise Malatya’dadır. Endüstrileşme hızı düşük olan 
Malatya’da endüstri kamu yatırımlarıyla geliştirilmiştir. 1930’larda önemli yatırımlar yapılmış, demiryolu 
bağlantıları ekonomiye canlılık getirmiştir. 1939 yılında kurulan Malatya Sigara Fabrikası ve Sümerbank Do-
kuma Fabrikası ile Malatya imalat endüstrisinde döneminin önde gelen kentlerinden biri olmuştur10. 1940’lar-
da Malatya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en gelişmiş kentlerinden biri durumundadır. İsmet 
İnönü’nün soy bağının Malatya’ya dayanması nedeniyle de kent hemen hemen her dönemde ilgi çekmiştir. 
Şehrin bu dönemde yoğun bir yatırım alanı olmasını sağlayan politik etmenler, 1950’lerde farklı bir niteliğe 
bürünmüş ve bu kez Malatya’nın ihmal edilmesine yol açmıştır. Bu dönemde Şeker Fabrikasının (1956) ku-

10  Malatya Elektrik Santrali (1928), Malatya Tütün Fabrikası (1939), Malatya Bez Fabrikası (1939), Özkan Un Fabrikası (1947), Oral 
Un Fabrikası (1954), Malatya Şeker Fabrikası (1956).
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rulması ile Malatya’da endüstriyi ve tarımı etkileyen önemli bir gelişme yaşanmıştır. Şeker Fabrikası’nın ku-
rulması fabrika denetimi altında başlayan şeker pancarı ekimine, makine kullanımına, gübreleme gibi modern 
üretim tekniklerinin yaygınlaşmasına, ayrıca üreticinin bilgi ve görgüsünün artmasına da olumlu katkıları sağ-
lamıştır (Yurt Ansiklopedisi, 1982: 5439). Bu bağlamda Malatya Şeker Fabrikası ana odak noktası bölgedeki 
şeker pancarı üretimini canlandırmak ve endüstrileşmenin gelişmesine katkı sağlamaktır. Yerleşkede üretim 
tesislerinin yanı sıra işçi pavyonları, misafirhane, sinema, lokanta, hamam gibi yapılar bulunmaktadır. 

Şekil 4. Malatya Şeker Fabrikası Genel Görünüşü

(Kaynak: TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü Arşivi) 

YÖNTEM 

Bu çalışma TOBB ETÜ Mimarlık Bölümüne ait Türkiye Şeker Fabrikaları Arşivinde yer alan mimari çizim, 
eski/yeni fotoğraf, bilgi ve belgeler kullanılarak oluşturulmuş bir envanter çalışmasına dayanmaktadır. Eldeki 
görsel ve yazılı veriler doğrultusunda listelenen fabrika ihtiyaç programları karşılaştırmalı olarak ve 1926-56 
yılları arasında değişen bağlam (erken Cumhuriyet Döneminin politik, sosyal ve ekonomik yapısından 1950’li 
yıllardaki çok partili hayata geçiş ve liberal ekonomi politikaları) çerçevesinde, Şeker Fabrikaları karşılaştır-
malı Mimari Program Analizi başlıklı Tablo 2’de ele alınmıştır. 

BULGULAR

Şeker Fabrikaları çok yönlü alanlar (şeker ve şekere dayalı mamullerin üretildiği tesislerin kurulması, tarım ve 
hayvancılığın desteklenmesi, yerleşkede yaşayan bireylerin fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ihtiyaçları-
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nın da giderilmesi vb.) olarak tasarlanmış, Türkiye’de toplumsal dönüşüme (kalkınma, istihdam, köyden kente 
göçün engellenmesi vb.) katkı sağlamışlardır. Önemli bir endüstrileşme alanı olan Şeker Fabrikalarının tarihi 
değerinin gün ışığına çıkmamış arşiv malzemesinin ve tarihi belgelerin taranması ve Tablo 2’de oluşturulduğu 
biçimde mimari programların sıralanması Doğu Anadolu’da kurulan Şeker Fabrikalarının oluşmasındaki eko-
nomik, mimari, kültürel dinamiklerin ve fabrikaların kurulduğu kentlerin sosyal ve gündelik hayat yapıları ile 
olan etkileşiminin değerlendirilmesine katkı sağlamıştır. Tablo 2’de görüldüğü üzere ilk dört fabrika içerdiği 
endüstriyel yapılar ve sosyal donanımları bakımından bütüncül olarak değerlendirilebilecek mekansal dona-
nımlara sahiplerdir. İlk dört şeker fabrikaları endüstriyel donanımların yanı sıra sinema, lokanta, misafirhane, 
satış mağazası işçi pavyonları, hamam ve evler olarak tanımlanabilecek temel mimari programlar yanında golf 
sahası, spor kulübü, sanat okulu, hastane, yüzme havuzu, tenis kortları gibi ülkede bulunması bile zor olan 
zengin mimari programlara sahiptir. Doğu Anadolu Bölgesinde kurulan fabrikalarda, Tablo 2’de görüldüğü 
gibi, üretim tesislerinde olması gereken temel mimari programların yanı sıra sinema, lokanta, misafirhane ve 
işçi lojmanları olmak üzere sınırlı sosyal donanım olduğu söylenebilir. Bu durum fabrikaların kurulma strate-
jilerindeki farklılığı göstermektedir.
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Tablo 2. Şeker Fabrikaları Karşılaştırmalı Mimari Program Analizi

(Kaynak: Veldet’in Şeker Sanayinin 30. yılı kapsamında (1958) düzenlenen kitabından erişilen vaziyet 
planlarına göre oluşturulmuştur.)
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SONUÇ

Şeker Fabrikalarında yer alan yapıların sahip olduğu tüm mekansal oluşumlar dönemin kentsel, kültürel ve 
politik bağlamını yansıtmaktadır. Şeker Fabrikalarının kuruldukları yerlerdeki kent/mimarlık, sosyoloji ve 
endüstrileşme hareketleri değerlendirildiğinde şeker fabrikalarının endüstrileşmenin önemli aktörleri olduğu 
görülmektedir.  Erken Cumhuriyet Döneminde kurulan şeker fabrikaları yerleşkelerinde barınanlara top yekun 
bir kalkınma modeli ve buna ait mimari programları sunarlarken, bireylerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da 
ön planda tutan bütüncül; zengin mimari program çeşitliliği içeren mekanlara sahiplerdir. Bu doğrultuda şeker 
fabrikaları bu dönemde örnek modern yerleşkeler olarak inşa edildikleri söylenebilir. İlk dört şeker fabrikası-
nın, Tablo 2’de görülebileceği üzere, sahip oldukları mimari donanımlar bu yapıları çevreleri için endüstriyel, 
ekonomik lokomotifler haline getirirken aynı zamanda Cumhuriyet ideolojisinin istediği/beklediği gündelik 
sosyal hayata ulaşmanın araçları haline de getirmiştir. Dolayısıyla ilk dört şeker fabrikasını, mimari olarak, 
ekonomik ve kültürel değişim ve dönüşümün araçları olarak tanımlamak mümkündür. Doğu Anadolu Bölge-
sinde kurulan şeker fabrikaları ele alındığında ise şeker fabrikalarının sadece endüstriyel kalkınmanın araçları 
olarak görüldüğü, sosyal amaçlı üretim tesisi olarak inşa edildikleri ancak fabrikadaki zorunlu ihtiyaçlara 
yönelik bir kurguyla sosyo-kültürel donanımları açısından ilk kurulan dört şeker fabrikası kadar zengin bir 
içerikle oluşturulmadığı, temel mimari programlara sahip oldukları görülmektedir. Erzurum, Erzincan, Elazığ 
ve Malatya’da kurulan fabrikaların ilk dört fabrikaya göre sahip oldukları mimari mekan/program farklılığı 
politik ve ekonomik  açıdan stratejik bir değişim olarak görmek mümkündür. Devlet bu kentlerin sahip olduğu 
sosyo-ekonomik eksiklikleri, deprem, sel ve iklim koşulları nedeniyle oluşan geri kalmışlığı, şeker fabrikaları 
kurarak gidermeyi denemiştir. Bu nedenle de ilk dört şeker fabrikası yerleşkelerinin sahip olduğu zengin me-
kansal olanaklar Doğu Anadolu Bölgesindeki fabrikalarda bilinçli olarak kurulmamış, yerleşkelerin kentlere 
entegre olması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, sonuç olarak ilk dört şeker fabrikasının toplumun ekonomik, 
sosyal, kültürel gelişimi ve modernleşmesi için açıldığı ve bu doğrultuda mekansal yapılara sahip olduğu, 
Doğu Anadolu Bölgesinde açılan fabrikaların ise daha çok sosyo- ekonomik gelişime yönelik kuruldukları 
söylenebilir.  
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Öz: Bu çalışmada dört rotorlu bir insansız hava aracının (İHA), yörünge kontrolü için durum geri beslemeli 
bir optimal kontrolör tasarımı önerilmiştir. Kontrolör tasarımında dış bükey optimizasyon temelinde doğrusal 
matris eşitsizlikleri yaklaşımı kullanılmıştır. Dört rotorlu İHA’nın, Euler ve Newton hareket denklemleri ile 
doğrusal olmayan, altı serbestlik dereceli hareket denklemleri elde edilmiştir. Elde edilen hareket denklemleri 
ile aracın simülasyon modeli kurulmuştur. Altı serbestlik dereceli model dinamikleri, üç eksendeki doğrusal 
hareket ve bu eksenlerdeki dönme hareketlerini içermektedir. Bazı kabul ve kısıtlamalar ile doğrusal olmayan 
hareket denklemleri doğrusal denklemlere dönüştürülerek, doğrusal, altı serbestlik dereceli İHA hareket denk-
lemleri elde edilmiş ve simülasyon modeli kurulmuştur. Elde edilen doğrusal denklemler ile sistem Durum-
Uzay formuna getirilmiştir. Durum-Uzay denklemleri üzerinden durum geri beslemeli optimal bir kontrolcü 
tasarlanmıştır. Tasarlanan kontrolcü doğrusal olmayan model üzerinde test edilmiş ve sonuçlar incelenmiştir. 
Yapılan nümerik simülasyon çalışmaları sonucunda tasarlanan kontrolörün agresif manevralar durumunda 
yüksek bir yörünge izleme performansına sahip olduğu gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Optimal Kontrol, İnsansız Hava Aracı, Yörünge Takibi 

 

AMAÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı ve motivasyonu, dört rotorlu İHA’nın yörünge takibinin optimal kontrolüdür.  

Yörünge takibi takibi için, kontrol yöntemi olarak statik çıkış geri beslemeli optimal kontrol yöntemi kullanıl-
mıştır. Tasarımda kullanılan optimal kontrol yöntemi dış bükey optimizasyon temelinde doğrusal matris eşit-
sizlikleri yaklaşımına dayanmaktadır. 

Çalışmada kullanılan optimal kontrol yöntemi doğrusal bir kontrol yöntemidir. Çalışmada, doğrusal denklem-
ler üzerinden tasarlanmış optimal kontrolör, daha gerçekçi davranan, doğrusal olmayan hareket denklemleri 
ile oluşturulmuş araç modeli üzerinde test edilmiş ve sonuçlar gösterilmiştir. 
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AMAÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı ve motivasyonu, dört rotorlu İHA’nın yörünge takibinin optimal kontrolüdür.  

Yörünge takibi takibi için, kontrol yöntemi olarak statik çıkış geri beslemeli optimal kontrol yöntemi kullanıl-
mıştır. Tasarımda kullanılan optimal kontrol yöntemi dış bükey optimizasyon temelinde doğrusal matris eşit-
sizlikleri yaklaşımına dayanmaktadır. 

Çalışmada kullanılan optimal kontrol yöntemi doğrusal bir kontrol yöntemidir. Çalışmada, doğrusal denklem-
ler üzerinden tasarlanmış optimal kontrolör, daha gerçekçi davranan, doğrusal olmayan hareket denklemleri 
ile oluşturulmuş araç modeli üzerinde test edilmiş ve sonuçlar gösterilmiştir. 

  

SİSTEMİN DOĞRUSAL OLMAYAN HAREKET DENKLEMLERİNİN ELDE EDİLMESİ 

Çalışmada kullanılan İHA fiziksel modeli Şekil 1’de gösterilmektedir. Hareket denklemleri elde edilirken iki 
adet koordinat düzlemi kullanılmıştır. Bunlardan ilki Şekil 1’ de gösterilen Yer-Sabit koordinat düzlemi EF
olarak gösterilmiş ve ikincisi ise Gövde-Sabit koordinat düzlemi BF  olarak gösterilmiştir [6]. Eşitlik (3)’te 
verilen transformasyon işlemi ile bu koordinat düzlemleri arasında bir bağıntı kurularak tüm hareketler BF
’den EF ’ye taşınarak ve İHA’nın doğrusal hareketleri sadece x, y ve z olarak ifade edilmiştir. Rotorların oluş-
turduğu itki kuvvetleri 1F , 2F , 3F  ve 4F  ile , rotorların oluşturduğu momentler 1T , 2T , 3T  ve 4T  ile, Şekil 
1’de görüldüğü gibi ifade edilmiştir. Rotorların ağırlık merkezine uzaklıkları eşit olarak alınmış ve db  ile ifade 
edilmiştir. Eşitlik (1)’de, Şekil 1’de ifade edilen kuvvet ve momentlerin dört farklı kombinasyonu ifade edil-
miştir.  

 

1U  Kuvveti, pervanelerin ürettiği toplam kuvveti ifade eder ve bu kuvvetin düşeydeki bileşeni, sistemde z 
eksenindeki yörünge kontrolünü sağlar. 1U  Kuvvetinin, 2U ve 3U  momentleri etkisi ile oluşacak olan x ve y 
eksenindeki bileşenleri, İHA’nın bu eksenlerdeki hareketinin kontrolünü sağlar. 4U  Şeklinde ifade edilen, 
pervanelerin dönme momentlerinin farklılığından oluşan toplam moment ise, İHA’nın z eksenindeki dönme, 
yani yalpa hareketini oluşturur, bu da İHA’nın seyir halinde iken kafa açısının kontrol edilmesini sağlar. Gö-
rüldüğü gibi, Eşitlik (1)’de verilen kontrol kuvvetleri, İHA’nın x, y ve z eksenindeki yörüngelerini ve yalpa 
hareketi ile kafa açısını kontrol edilebilmektedir [7]. 

2U  Moment etkisi ile İHA’nın x ekseni etrafında yapacağı yuvarlanma açısı   ile, 3U  moment etkisi ile 
İHA’nın y ekseni etrafında yapacağı kafa vurma açısı   ile, 4U  moment etkisi ile İHA’nın z ekseni etrafında 
yapacağı yalpa açısı   ile ifade edilmiştir. Dört rotorun açısal dönme hızları sırası ile 1 , 2 , 3 , 4  ile 
ifade edilmiştir. Yatay momentumu koruyup yalpa hareketini stabil tutmak için rotorlar, ikişerli olarak aynı 
yönlere, bu ikişerli guruplar zıt yönlere dönmektedirler. Kanatların toplam dönme hızı ise Eşitlik (2)’de veril-
miştir. 

2 1 4 3                                                                                                                                         (2) 
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Uzayda bir vektörü, Gövde-Sabit koordinat düzlemine göre üç eksende döndürdüğümüzde, Yer-Sabit koordi-
nat düzlemine göre vektörün yeni bileşenlerini hesaplamamızı Euler transformasyon matrisleri sağlar [4]. Eşit-
lik (3)’te BEL  olarak ifade edilen denklem; İHA y ekseninde   kadar döndürüldüğünde gereken transformas-
yon matrisi ( )L  , İHA x ekseninde   kadar döndürüldüğünde ( )L  , İHA z ekseninde   kadar döndürüldü-
ğünde ( )L  ’dan oluşmaktadır [4].  

( ) ( ) ( )BEL L L L                                                                                                                                                     (3) 

Eşitlik (4)’te görüldüğü gibi bu matrisler çarpılarak, üç eksende birlikte kullanılabilecek transformasyon mat-
risi elde edilmiştir [4].  

1 0 0 cos( ) 0 sin( ) cos( ) sin( ) 0
0 cos( ) sin( ) 0 1 0 sin( ) cos( ) 0
0 sin( ) cos( ) sin( ) 0 cos( ) 0 0 1

BEL
   

   
   

     
           
          

                                (4) 

Eşitlik (5)’te ifade edilen “ m ” kütleli İHA’nın hareket denklemi sırası ile; z ekseninde etki eden yerçekimi 
ivmesi “ g ”, 1U  kuvvetinin üç eksendeki bileşenleri, sisteme dışardan etkiyebilecek üç eksendeki bozucu 
kuvvetler xF , yF , zF  ve sistemin üç eksendeki hızlarına bağlı oluşabilecek sönüm kuvvetlerinden oluşmak-
tadır. Sönüm katsayıları ise xA , yA , zA  ile ifade edilmiştir [4]. 

1

0 cos( )sin( )cos( ) sin( )sin( ) 0 0
1 10 cos( )sin( )sin( ) sin( )cos( ) 0 0

1 cos( )cos( ) 0 0

x x

y y

z z

x F A x
Uy g F A y
m m m

z F A z

    
    

 

           
                           
                      

&& &
&& &
&& &

     (5) 

Eşitlik (6)’da elde edilen denklemlerde sırası ile eksenlere göre atalet momentleri, pervanelerin jiroskop etkisi, 
bozucu kuvvetlerin oluşturduğu bozucu momentler ve dönme hızına bağlı havanın sürtünmesinden kaynakla-
nan sönümler ifade edilmiştir [4]. Pervanelerin atalet momentleri “ pJ ” ile, sönüm faktörleri “ fA ”, “ qA ”, “

gA ” ile gösterilmiştir. İHA’nın x, y ve z eksenleri etrafındaki atalet momentleri ise “ xxI ”,” yyI ”,” zzI ” ile 
ifade edilmiştir. İHA’ya dışarıdan etkiyen bozucu kuvvetlerin oluşturduğu bozucu momentler ise “ xT ”, “ yT ”, 
“ zT ” ile ifade edilmiştir [3,4]. 

2

3

4

1 10 0 0 0

1 10 0 0 0
0

1 10 0 0 0

yy zz

xx xx xx
x

zz xx
p y

yy yy yy
z

xx yy

zz zzzz

I I
I I I

U T
I I J U T

I I I
U T

I I
I II
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ivmesi “ g ”, 1U  kuvvetinin üç eksendeki bileşenleri, sisteme dışardan etkiyebilecek üç eksendeki bozucu 
kuvvetler xF , yF , zF  ve sistemin üç eksendeki hızlarına bağlı oluşabilecek sönüm kuvvetlerinden oluşmak-
tadır. Sönüm katsayıları ise xA , yA , zA  ile ifade edilmiştir [4]. 
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Eşitlik (6)’da elde edilen denklemlerde sırası ile eksenlere göre atalet momentleri, pervanelerin jiroskop etkisi, 
bozucu kuvvetlerin oluşturduğu bozucu momentler ve dönme hızına bağlı havanın sürtünmesinden kaynakla-
nan sönümler ifade edilmiştir [4]. Pervanelerin atalet momentleri “ pJ ” ile, sönüm faktörleri “ fA ”, “ qA ”, “

gA ” ile gösterilmiştir. İHA’nın x, y ve z eksenleri etrafındaki atalet momentleri ise “ xxI ”,” yyI ”,” zzI ” ile 
ifade edilmiştir. İHA’ya dışarıdan etkiyen bozucu kuvvetlerin oluşturduğu bozucu momentler ise “ xT ”, “ yT ”, 
“ zT ” ile ifade edilmiştir [3,4]. 
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HAREKET DENKLEMLERİNİN DOĞRUSAL DENKLEMLER HALİNE GETİRİLMESİ  

 

(7)’de belirtilen kabul ve kısıtlamalar çerçevesinde [3], denklemler doğrusal hale getirilir. İHA, x ve y ekse-
nindeki hareketlerini gerçekleştirmek için, küçük yuvarlanma ve kafa vurma hareketleri yapar. Bu sebeple   
ve   açıları trigonometrik olarak doğrusal hale getirilmiştir. Aynı zamanda bu açıların değişim hızı ihmal 
edilmiştir. İHA, yapısı gereği, yalpa hareketini kullanmadan, x, y ve z ekseninde verilen her yörüngeyi takip 
edebilmektedir. Yalpa hareketi kontrol edilmeyecek olup, sabit olarak verilebileceği gibi, dışarıdan referans 
olarak da verilebilir. Yalpa hareketi, trigonometrik ifadelerde Eşitlik (7)’de görüldüğü gibi sıfır kabul edilir 
[3]. 

Eşitlik (7)’de belirtilen kabuller ile Eşitlik (5) ve Eşitlik (6)’da ifade edilen denklemler doğrusal hale getirilip, 
birlikte Durum-Uzay formunda yazılarak Eşitlik (9) elde edilir. 

 

Eşitlik (9)’da ifade edilen denklemin genel yapısı Eşitlik (8) de verilmiştir. Eşitlik (8) de belirtilen u  vektörü, 
(9) da görüldüğü gibi kontrol kuvvet ve momentlerini içermektedir. Çalışmada, Eşitlik (5) ve Eşitlik (6)’da F  
ve T  bileşenleri olarak ifade edilmiş bozucu kuvvet ve momentler, bu çalışmada sıfır olarak alınacağından, 
Durum-Uzay denklemlerinde ifade edilmemişlerdir [3].  
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STATİK DURUM GERİ BESLEMELİ OPTİMAL KONTROLCÜ SENTEZİ 

Eşitlik (9)’da durum vektörleri x , x& , kontrol giriş vektörü u , A  ve B  durum-uzayı matrisleri verilmiştir. 
Referans vektörü rx , Eşitlik (10)’da gösterildiği gibi seçilmiştir. Eşitlik (10)’da anlaşılacağı üzere sisteme üç 
eksendeki konum ve bir yalpa açısı referans olarak verilmiştir. İHA’nın verilen referans yörüngeleri takip ede-
bilmesi için hata fonksiyonları oluşturulmuştur. Hata fonksiyonlarının elde edilebilmesi için, verilen referans-
lardan, ilgili durum değişkenleri çıkarılmıştır. İlgili durum değişkenlerinden oluşan vektör rx  olarak Eşitlik 
(10)’da verilmiştir.  
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STATİK DURUM GERİ BESLEMELİ OPTİMAL KONTROLCÜ SENTEZİ 
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Olarak tanımlanmıştır. Verilen matris ve yeni değişken isimler yerine yazılarak yeni açık çevrim sistem Eşitlik 
(13)’te olduğu gibi tanımlanmıştır. 
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Eşitlik (14)’te H optimal kontrol problemi sistemi karalı kılacak ve sistemin r girişinden z çıkışına olan 
transfer fonksiyon matrisinin sonsuz normunu   gibi bir pozitif nümerik değerden küçük kılacak bir kontrol 
kazancı bulmaktır. 

Optimal durum geri-beslemeli kontrolör   sayısının minimize edilerek (15)’de verilen doğrusal matris eşit-
sizliğini sağlayan bir 0TX X   matrisi ile uygun boyutlu bir W  matrisinin bulunmasıyla elde edilmiştir. 

 

Bu optimizasyon probleminin uygun bir çözümü bulunabilirse, optimal durum geri-beslemeli H  kontrolör 
1K WX   şeklinde hesaplanabilir. 

Bütün matematiksel hesaplamalar, iterasyonlar ve simülasyonlar MATLAB ve SIMULINK programları kul-
lanılarak gerçekleştirilmiştir. Doğrusal matris Eşitsizliklerini çözmek için, YALMIP Çözücüsü ve SEDUMI 
Çözücüsü kullanılmıştır [9-10]. 

SİMÜLASYON SONUÇLARI 

Denklem (15) çözdürülerek en küçük pozitif  değeri 0.026659   şeklinde hesaplanmış ve optimal K kont-
rolcü kazancı, daha önce elde edilmiş doğrusal olmayan simülasyon modelinde test edilmiş ve verilen referans 
yörüngelere karşı sonuçlar alınmıştır. Şekil 2’de İHA’nın x, y ve z ekseninde üç boyutlu hareketi çizdirilmiştir. 

 

Şekil 2. Üç Boyutlu Simülasyon Sonucu 

Şekil 3’te İHA’nın x eksenindeki hareketi detaylı olarak verilmiştir. İHA, 50 saniye gibi bir sürede 120 metre 
yer değiştirmiştir. Şekil 4’te İHA’nın y eksenindeki hareketi detaylı olarak verilmiştir. İHA, x ekseninde yap-
tığı hareket ile birlikte, 50 saniye gibi bir sürede y ekseninde de 90 metre yer değiştirmiştir.    
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lanılarak gerçekleştirilmiştir. Doğrusal matris Eşitsizliklerini çözmek için, YALMIP Çözücüsü ve SEDUMI 
Çözücüsü kullanılmıştır [9-10]. 

SİMÜLASYON SONUÇLARI 

Denklem (15) çözdürülerek en küçük pozitif  değeri 0.026659   şeklinde hesaplanmış ve optimal K kont-
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yörüngelere karşı sonuçlar alınmıştır. Şekil 2’de İHA’nın x, y ve z ekseninde üç boyutlu hareketi çizdirilmiştir. 

 

Şekil 2. Üç Boyutlu Simülasyon Sonucu 

Şekil 3’te İHA’nın x eksenindeki hareketi detaylı olarak verilmiştir. İHA, 50 saniye gibi bir sürede 120 metre 
yer değiştirmiştir. Şekil 4’te İHA’nın y eksenindeki hareketi detaylı olarak verilmiştir. İHA, x ekseninde yap-
tığı hareket ile birlikte, 50 saniye gibi bir sürede y ekseninde de 90 metre yer değiştirmiştir.    

 

          Şekil 3: X Eksenindeki Zamana Bağlı Hareket            Şekil 4: Y Eksenindeki Zamana Bağlı Hareket 

Şekil 5’te İHA’nın z eksenindeki hareketi detaylı olarak verilmiştir. Görüldüğü gibi İHA, x ve y ekseninde 
ilerlemekteyken, 50 saniye gibi bir sürede 20 defa 2 metrelik dalış ve çıkış manevraları gerçekleştirmiştir. 

 

          Şekil 5: Z Eksenindeki Zamana Bağlı Hareket           Şekil 6: Pervanelerin Ürettiği Toplam İtki 

Şekil 6’da İHA rotorlarının ürettiği toplam itki kuvveti verilmiştir. Görüldüğü gibi hesaplanan kuvvetler uy-
gulanabilir boyutlardadır. 

 

          Şekil 7: Toplam Kafa Vurma Momenti                       Şekil 8: Toplam Yuvarlanma Momenti  

Şekil 7 ve Şekil 8’de İHA’nın x ve y eksenlerindeki hareketlerini sağlayacak olan kafa vurma ve yuvarlanma 
hareketini kontrol edecek momentler çizdirilmiştir. 
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Şekil 9: Toplam Yalpa Momenti 

Şekil 9’da yalpa hareketini kontrol eden rotorların toplam momentleri verilmiştir. Yapılan simülasyonda kafa 
açısı sıfır ve sabit olarak alındığından, görüldüğü gibi bunu sağlamak için çok küçük momentler üretilmiştir. 

SONUÇ 

Çalışmada belirtilen İHA hareket denklemleri Newton ve Euler yasalarına göre doğrusal olmayan diferansiyel 
denklemler ile elde edilmiştir. Daha sonrasında bu diferansiyel denklemler bazı kabul ve kısıtlar altında doğ-
rusal hale getirilmiş ve durum-uzayı formunda ifade edilmiştir. Elde edilen sistem üzerinden statik durum geri 
beslemeli optimal bir kontrolcü tasarlanmıştır. Tasarlanan kontrolcü, gerçek hayattaki hareketlere daha yakın 
sonuçlar veren, doğrusal olmayan hareket denklemlerinden oluşturulmuş simülasyon modelinde uygulanmış 
ve referans yörüngeler üzerinde test edilmiştir. Simülasyon sonuçlarından da görüleceği üzere, kontrollü sis-
tem agresif manevralar karşısında yüksek bir performans göstermiş, verilen yörüngeleri takip etmiştir. 
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DEĞİŞEN KENTSEL MEKÂN VE BELLEK İLİŞKİSİNİ NİĞDE ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN 
OKUMAK

Özge Ceylin YILDIRIM1, Gizem ÖZAL2

1-2Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Niğde / Türkiye

Öz: Tarihi süreçte yaşanan gelişmelerin kentsel mekâna yansıması ve kent-kentli arasındaki üretken ilişki, 
yaşanan mekânla anlam kazanan, var olan ve geçmişin izlerini barındıran bellek-mekân arasındaki dinamikleri 
oluşturmaktadır. Kent kimliğinin ve belleğin oluşmasında önemli olan tarihsel ve kültürel değerler-kentlinin 
belleğinde yer etmiş soyut ve somut karşılıkları olan- bir yere ait olma duygusunu güçlendiren en önemli fak-
tördür. Küreselleşme ile birlikte kentlerin çoğunda görülen benzer yaşam tarzı, yapı teknolojileri ve bunların 
sonucunda benzer yapılaşma eğilimi kentlere özgü kimliğin ve kentsel belleğin yitirilmesine neden olmaktadır.  
Bu durum insanların geçmişle olan bağlarını daha fazla sorgulamasına neden olmakta ve bu bağlamda değişen 
kentsel mekânda kent belleğinin korunması önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, değişen kentsel mekânlar içe-
risinde mekân-bellek ilişkisi Anadolu kenti niteliği taşıyan Niğde kenti özelinde incelenmiştir. Birçok mede-
niyetin tarihi izlerini barındıran, çok katmanlı kent yapısına sahip olan Niğde, son yıllarda yaşanan ekonomik, 
sosyal ve teknolojik gelişmeler sonucunda hızlı bir değişim süreci içerisindedir. Bu durum kent belleğinde yer 
etmiş kentsel mekânlara yansımaktadır. Modernleşme adına yapılan kent belleğinde ve yerel halkın yaşantısı 
içerisinde önemli yeri olan yapılarda, işlev değişikliğine gidilmesi, atıl bırakılması ya da yıkılması gibi du-
rumlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Değişen kentsel mekânlar içerisinde kent belleğinin değişimini irdele-
yebilmek amacıyla il yıllıkları, yerel gazeteler ve Müze Müdürlüğü arşivlerinden yararlanarak arşiv taraması 
yapılmış, aynı zamanda Niğdeliler ile yapılan sözlü tarih görüşmeleri ile çalışma yürütülmüştür. Günümüzde 
Niğde kentinde yaşanan kentsel mekân değişimleri ve mekân-bellek ilişkisi ile kent kimliğinin değişim sorun-
larına vurgu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Kentsel Mekân, Kent belleği, Değişim, Kimlik, Niğde

GİRİŞ ve KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Kentler ekonomik gelişmeler, sosyal değer ve tutumların değişimleri, siyasal bakış açısı, kültürel çeşitlilik, 
bilgi ve üretim çağının getirileri gibi farklı parametreleri bir arada barındırmaktadır ( Hatt vd.,2002). Tüm 
bu farklı bileşenlerin bütünü olan kentler, tarihsel süreçte değişikliğe uğrayarak değişir ve dönüşür. Diğer 
bir deyişle; kentler, yaşayan toplumun ve onun kültürel kimliğinin evrimsel olarak anlatan doğal ve insan 
yapısı çevrenin parçası olan mekânsal oluşumlardır. Kentsel mekânlar ise geçmişin yaşayan kanıtları niteli-
ğindedir (Binan,2018:25). Mekân fiziksel unsurların yanı sıra toplumun yaşadığı maddi ve manevi birikimler 
ve toplumsal olaylardan oluşan sosyal bir olgudur (Yırtıcı, 2005). Günümüzde ise kentsel mekânlar sürekli 
bir devinim içerisindedir. Küreselleşme ile birlikte kentsel mekânlar biçimsel ve işlevsel olarak değişiklikler 
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göstermekte, bu durum toplumsal değişikliklere sebep olmaktadır. Bu şekilde kentsel mekânın kullanımı ve 
anlamı da değişmektedir.
Henri Bergson (2007) tarafından algılanan durumların zihinsel imgeleri olarak tanımlanan “bellek” kavramı, 
Halbwachs’a (1992) göre toplumsal normlarla şekillenen, toplum tarafından üretilen kolektif bellekten ayrı 
düşünülemez. Kolektif bellek içerisinde yer alan anılar, önemli olaylar ve durumlar gibi mekânsal olarak refe-
ranslar oluşturmaktadır. Bunlar toplum tarafından kabul gören kolektif belleğe dair izler taşıyan mekânlardır. 
Pierre Nora (2006), kolektif bellek ile mekân arasındaki ilişkiyi kuran ve besleyen çeşitli temsillerin, gösterge-
lerin somut izlerinin mekânda var olduğunu, bireylerin bireysel, toplumsal, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi 
ve bunun gibi birçok değerle birleşerek “mekân belleği”ni kullandıklarını belirtmektedir. Mekânsal deneyim-
lerin zihinsel karşılığı olarak mekânsal bellek, o mekâna ilişkin duygusal ve anlamsal değerlerle oluşmaktadır. 
Rossi (2006:122), kentsel mekânların kolektif belleğin ürünü ve mekânlarda üretilen sosyal ilişkilerin kent 
belleğinin parçası olduğunu belirtmektedir. Kent kolektif bellekle birlikte bütün ve yaşayan bir organizma 
olarak tanımlanabilir. Kentsel mekânlar, toplumsal deneyimlerle oluşan kolektif belleğin ürünü kentsel bellek 
ve kent kimlikleri birbirini oluşturan ve besleyen ilişkiler barındırmaktadır.

Lynch (2016) tarafından kentleri birbirinden ayıran doğal, sosyal, tarihi, kültürel değerler ile farklılaşan kent-
sel mekânlar, artık günümüzde modernizmin etkisiyle çeşitli nedenlerle değişimlere ve dönüşümlere uğramak-
tadır. Bu çalışmada, değişen kentsel mekân ve bellek ilişkisi ile kent belleği bileşenleri, kentlilerin belleğin-
deki yeri sorgulanmaktadır. Bu sorgulama da kentsel mekânı deneyimleyerek kentlinin belleğinde yer etmiş 
mekânların değişimlerini ortaya koymak için sözlü tarih yöntemi ve kent yıllıkları ve kurumlardan alınan arşiv 
verilerinden yararlanılmıştır. Kentsel mekânların ile kent belleğindeki karşılıkları araştırılarak, kent belleğinin 
önemi vurgulanmaktadır. 

Anadolu Selçuklulardan itibaren kentsel gelişim faaliyetleri süre gelen, Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle mo-
dern bir kent imgesi için yapılan imar çalışmaları ile birlikte tarihi ve modern kent temsili kentsel mekânları 
bir arada yer alan Niğde kenti çalışmanın örneklemi olarak ele alınmaktadır.  Bizans dönemine tarihli surlar ve 
kiliseye sahip, Selçuklularla birlikte önce sur içinde sonrasında sur dışında gelişen kentsel mekânlar, Cumhu-
riyet döneminde toplumsal yapıdaki değişim ve dönüşümlerin kentsel mekâna ve kent belleğine yansımaları 
araştırılmıştır. Bu doğrultuda birden çok kişiyle yapılan sözlü mülakat ve arşiv verileri üzerinden 1930- 1960 
arasında değişen kent dokusu analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında, doğum tarihleri 3 kadın ve 4 erkekten 
oluşan toplam 7 kişi ile sözlü tarih görüşmeleri yapılmıştır. Günümüze kadar ulaşan ve ulaşmayan, işlevsel ola-
rak farklılaşan veya atıl durumda olan kent belleğinde yer almış kentsel mekânlar tespit edilmeye çalışılmıştır. 
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Tablo 1. Sözlü Tarih Görüşmelerinin Yapıldığı Kişiler

Kişi Doğum Tarihi Görüşme Tarihi

K 1930 25.03.2019

K 1939 25.03.2019

K 1950 25.03.2019

E 1939 25.03.2019

E 1945 25.03.2019

E 1946 25.03.2019

E 1960 25.03.2019

NİĞDE KENT BELLEĞİNİN BİLEŞENLERİ

Sözlü tarih görüşmelerinde, kentlilerin belleğinde yer alan 20 kentsel bileşen bulunmaktadır. Yapılan görüşme-
lerde, kişilerden gündelik hayatın anlatılması istenmiştir. Tarım kenti olduğu için oransal olarak görüşmelerin 
yarısı tarım hayatı ve ekonomik durumlarıyla ilgili olmuştur. En fazla anılan bileşenler; Kale ve çevresi, Hükü-
met binası ve meydanı, Niğde Öğretmenevi, Niğde Sineması, Alâeddin Cami, Mehmet Paşa Bedesteni, Cullaz 
Sokak (geleneksel yapıların bulunduğu sokak). Bu çalışmada, Niğde’nin Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte önem-
li ölçüde değişim ve gelişme gösterdiği 19.yy dan itibaren değişen kentsel belleğin bileşenleri ele alınmıştır. 
Kentsel bellek bileşenlerinin kentlilerin yaşanmışlıklarındaki yerinin daha iyi incelenmesi için Niğde’nin geli-
şimini incelemesi önemlidir.  Niğde tarihsel süreçte birçok kültüre ve devlete ev sahipliği yapmış Anadolu ken-
tidir. Tarihsel sınırlandırma 1900-1950 yılları arasında olmasına karşılık Niğde kent oluşumuna ve gelişimine 
bakıldığında Evliya Çelebi Niğde kentinin kuruluşu için Bizans Dönemi’ni işaret etmiştir (Altuner, 1999;25). 
Niğde’nin Hıristiyanlığın bölgede yaygınlaşmaya başlamasıyla kurulduğu ve isminde Hıristiyan bir kraldan 
aldığı söylenmiştir (Anonim, 1997;11). Bizans Dönemi’nden miras kalan surlar ve dini yapılar olmasına kar-
şılık, kent Anadolu Selçuklu Beyliği Dönemi’nden itibaren gelişmeye başlamıştır. Dış kale surları, dini yapılar 
ve eğitim yapıları gibi çok sayıda yapı Beylikler Dönemi’nde inşa edilmiştir. Kentin bilinen en eski anıtsal 
yapısı olan Niğde Kalesi Selçuklular Dönemi’nde son şeklini almıştır. Selçuklular Dönemi’nde Selçuklu Sul-
tanı Alâeddin Keykubat adına 1223 yılında Alâeddin Cami inşa edilmiştir (Şekil 2). 1305 yılında İlhanlılar’ın 
hâkim olduğu kentte, Sungur Bey Cami ve 1357 yılında Sarı Han yapısı inşa edilmiştir. 1330’lu yıllarda Sun-
gur Bey tarafından yaptırılan cami, 18. Yy da yangın tehlikesi atlatmış ve çatı örtüsü minareleri yıkılmıştır. 
Yapılan Onarımla günümüzdeki halini almıştır. Caminin yanında inşa edilmiş olan şadırvan yapısı günümüzde 
ayakta değildir. Niğde’de İlhanlılardan sonra Karamanoğlu Devleti hâkim olmuştur. Karamanoğlu Devleti’nde 
Selçuklu mimarisi baskın şekilde yer almıştır. Bu dönemde inşa edilen en önemli yapı Akmedrese (1409)’dir. 
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Şekil 2. Niğde Alâeddin Cami, Niğde Sarı Han ve Niğde Sungur Bey Cami (Anonim, 2011)

1470 yılında Osmanlı egemenliğine giren Niğde’de kent gelişimi kalenin dışında yer alan surlar içerisinde 
gelişmiştir. Ancak kentte Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk yıllarında Selçuklu ve Beylikler Dönemi’nde olduğu 
gibi yoğun bir yapılaşma görülmemiştir (İnalcık, 2002: 41). Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde Niğde kenti 
Anadolu’nun iç kesimlerinde yer aldığı için savunma yapısı olan Kale eski yapısını kaybetmiştir. 15. yy’dan 
sonra kale dışında çok sayıda dini yapı inşa edilmiştir. Kentin gelişimi kale dışında inşa edilen cami ve mes-
citlerin etrafında oluşan mahalleler oluşturmuştur. Kale surları dışarısında inşa edilen Sokullu Mehmet Paşa 
Bedesteni, Dışarı Cami, Paşa Cami ve Paşa Hamamı gibi yapılar kentin gelişimini batıya yönlendirmiştir.  
Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni’nde 110 adet ticari mekân bulunmaktadır. Dışarı Cami, Sarı Han yapısının 
yanında inşa edilmiş olup Adana-Kayseri yolu üzerindedir. Dışarı Cami sur dışında kentin geliştiğinin ve bu 
bölümde Müslüman halkın yaşadığının açık göstergesidir. 1694 yılında Kığılı Cami inşa edilmiştir. Bu cami 
18.yy’da inşa edilmiş olan diğer camilere oranla daha büyüktür (Niğde İl Yıllığı, 1967;100).

 5      

Şekil 3. Niğde Paşa Hanı ve Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni (Anonim. 2012)

Osmanlı Dönemi’nde Niğde kenti için önemli olan yapıdan biri Murat Paşa Külliyesi’dir.  Bünyesinde cami, 
türbe, han, hamam, çeşme, medrese ve muallimhane yer almıştır. Ancak günümüzde medrese ve muallimhane 
varlığını koruyamamıştır. İstanbul’da yoğun şekilde yaşanan Celali isyanları Niğde de etkisini göstermiş ve 
kentte bir grup çok sayıda ticari mekânlar yıkılmıştır. Niğde Duraklama Dönemi boyunca Karaman eyaletine 
bağlı sancak olarak kalmıştır (Faroqhı, 2000: 14). 1846 yılında Niğde’nin sancak merkezliği düşse de 1860 
yılında yapılan düzenlemelerle Niğde tekrar Karaman eyaletine bağlı sancak merkezi olmuştur (Galanti, 1951: 
28). 

Niğde kenti, Osmanlı Devleti’nin hâkimiyeti boyunca tipik bir İslam kenti olarak gelişme göstermiştir ve kent 
örgütlenmesi bu doğrultuda gerçekleşmiştir. Kent örgütlenmesi;
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1. Kale ve çevresinde imparatorluk ve yönetimsel merkezlerin bulunduğu bölüm, 
2. Cuma camisi gibi dini yapılar, 
3. Camilerin çevresinde gelişen mahalle dokusu, 
4. Ticari sınıfa ait bedesten gibi yapılar, 
5. Dışarı mahalleler şeklinde gelişme göstermiştir. (Akture, 1975;121). 

Tanzimat Fermanı’yla birlikte yaşanan yeniliklere paralel olarak 19. yy’da Niğde’de bulunan gayrimüslimler 
için çok sayıda dini yapı ve eğitim yapısı inşa edilmiştir. İç kale surlarına yakın konumda bulunan Rum ve 
Ermeni kilisesi ve Kayabaşı Mahallesi’nde bir adet Rum kilisesi yapılmıştır. Kentte gayrimüslim ve Müslü-
manlar için önemli olan Sungur Bey İlkokulu (1910) ve Rahibe Okulu (1913) eğitim vermiştir. Son Dönem 
Osmanlı eğitim yapısı olan Sungur Bey İlkokulu, Niğde eğitim tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. 
Sungur Bey İlkokulu bazı dönemde Sakarya İlkokulu olarak anılmış olup Ticaret Lisesi, Niğde Erkek Sa-
nat Okulu ve Kız Sanat Okulu gibi çok sayıda okula ev sahipliği yapmıştır. Kentlilerin belleğinde yer etmiş 
olan yapı günümüzde işlev değişikliğine uğrayarak öğretmenevi olarak kullanılmaktadır.  Ayrıca bu dönemde 
Hükümet Konağı, Şerif Ali Türbesi ve Saat Kulesi (1900-1901) yapılmıştır. Saat kuleleri 19. yy’dan itibaren 
önce İstanbul’da ardından Anadolu kentlerinde inşa edilmiştir (Eyice, 1992; 172). 19.yy Osmanlı kentlerinde 
Tanzimat Fermanı ile birlikte yaşanan yenilikler doğrultusunda devlet işlerinin yürütülmesi için kent merkez-
lerinde devlet yapıları inşa edilmiştir. (Tekeli, 1982 ;35). Niğde Hükümet Binası da bu amaç doğrultusunda 
inşa edilmiş olup içerisinde resmi kurumların yer aldığı yapıdır. Eklektik bir anlayışta tasarlanan yapı iki katlı 
olup havuzu ve bahçesi bulunmaktadır. Niğde kent belleğinde ilk kamusal mekân ve bir meydan oluşumunu 
sağlayan yapı günümüzde varlığını koruyamamıştır. Ancak yapı yıkıldıktan sonra yerine aynı işlevde hükümet 
binası ve günümüzde belediye binası inşa edilmiştir (Hayri, 1922;85).  

Cumhuriyet Dönemi ile birlikte Niğde kentinde yönetimsel, ekonomik, kültürel, sosyal ve eğitim alanında 
gelişmeler yaşanmıştır. Yaşanan gelişim ve değişimler kentlilerin belleğinde değişime sebep olacak ilerle-
melerle yol açmıştır. Modernleşme bağlamında devletin izlemiş olduğu politika doğrultusunda kentin en bü-
yük sorunlarından biri olarak görülen eğitim ele alınmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Sungur Bey İlkokulu 
eğitim vermeye devam etmiştir. Ayrıca 1918 yılında başlanan ve 1930 yılında yapımı tamamlanan Mimar 
Kemalettin Bey tarafından oluşturulan ilkokul plan tipinde Niğde Anadolu Lisesi inşa edilmiştir. Bu okullara 
ek olarak ilerleyen yıllarda Niğde İnönü İlkokulu ve Niğde Erkek Sanat Okulu inşa edilmiştir. İnşa edilen bu 
okullar Niğde’de eğitim veren temel eğitim kurumları olup kentliler için önemli bir konumda olmuştur. Aynı 
zamanda eğitim alanında ilerleyebilmek adına bu dönemde Halkevi ve Türk ocakları açılmıştır. Niğde’de 1934 
yılında inşa edilen Halkevi binası, Son Dönem Osmanlı Mimarlığı anlayışla inşa edilmiştir. Belirli bir dönem 
kütüphane olarak kullanılmış olan yapı günümüzde ayakta değildir. Cumhuriyet Dönemi ile birlikte eğlence 
aktivitelerin yapıldığı mekanlar Anadolu kentlerinde inşa edilmeye başlamıştır. Niğde de inşa edilen Niğde 
Gazinosu, kalenin bulunduğu bölgede Alaeddin Tepesinde inşa edilmiştir. Yapı günümüzde ayakta değildir 
(Gabriel, 1962). 19. yy öncesinde kale içerisinde yaşanan yapılaşma Cumhuriyet Dönemi’nden itibaren kale 
ve sur duvarlarının dışına çıkmış, kent batı ve kuzey yönünde gelişme göstermiştir. Kent merkezinin kayma-
sıyla yapıldıkları yıllarda kentin dışında kalan ve sınırı oluşturan Sarı Han ve Dışarı Cami yapıları bu dönemde 
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kentin ortasında kalmıştır. Sonuç olarak kentin genişlemesi ve merkezinin kayması, kale bölgesinde birçok 
değişikliğe sebep olmuştur. Kale hapishane ve kışla olarak kullanılmış, ilerleyen yıllarda Niğde Gazinosu açıl-
mıştır. Gazino yapısının yıkılmasıyla bölge piknik alanı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Adana ve Kayseri 
ticaret güzergâhı kent için önemli bir aks oluşturmuştur. 

kentin genişlemesi ve merkezinin kayması, kale bölgesinde birçok değişikliğe sebep olmuştur. Kale 
hapishane ve kışla olarak kullanılmış, ilerleyen yıllarda Niğde Gazinosu açılmıştır. Gazino yapısının 
yıkılmasıyla bölge piknik alanı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Adana ve Kayseri ticaret güzergâhı 
kent için önemli bir aks oluşturmuştur.  
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Şekil 3. Kent Belleğinde Yer Eden Kale Bölgesi, Hükümet Konağı, Halkevi, Sungur Bey 
Kütüphanesi ve Eğitim Yapıları (Niğde İl Yıllığı, 1973;100-150) 
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Şekil 4. Kent Belleğinde Yer Etmiş Hükümet Konağı, Kale ve Çevresi, İstasyon Caddesi ve 
Cullaz Sokak (Niğde İl Yıllığı, 1967;90-100) 
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kak (Niğde İl Yıllığı, 1967;90-100)



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

59

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

DEĞERLENDİRME ve  SONUÇ

Çalışmada, Niğde kentinin 1900’lü yıllardan itibaren kent bileşenlerinin kent belleğindeki yeri ve kent kimliği-
nin oluşumunda etkisi ele alınmıştır. Elde edilen bilgiler tipik bir Anadolu kent kimliğini taşıyan Niğde’nin ge-
lişimine dair veriler sunmaktadır. Kentin fiziksel yapısının zamanla değişiminin kentlilerin belleğinde önemli 
izler bıraktığı görülmüştür. Kentin belleğinde yer eden bileşenler başta Kale ve çevresi, Hükümet binası ve 
meydanı, Niğde Öğretmenevi, Niğde Sineması, Alâeddin Cami, Mehmet Paşa Bedesteni, Cullaz Sokak şek-
linde sıralanmaktadır. 

Sözlü tarih görüşmelerinden ve verilen referanslardan edinilen veriler doğrultusunda Kale ve çevresi, kentsel 
mekân oluşumunda kent kimliğinde yer eden en önemli bileşendir. Kale ve çevresi kentin gelişimine bağlı 
olarak sürekli bir değişim halinde olmuştur. Sur içerisinde Alâeddin Cami, Saat Kulesi ve günümüzde ayakta 
olmayan Niğde Gazinosu ile belirli bir tarihe kadar Niğde kent merkezini oluşturmuştur. Tarihsel süreç içe-
risinde gerçekleşen değişimler sonucu kent merkezi değişmiş ancak günümüzde kentlilerin belleğinde hala 
merkez olduğu görülmektedir. Bellekte yer eden mekanlardan biri de Hükümet Binası ve meydanıdır. Şekil 
3’te görüldüğü üzere Hükümet Binası günümüzde varlığını koruyamamıştır. Fakat yapının bulunduğu alan 
sürekli olarak aynı işlevle değerlendirilmiştir. Meydanın gelişim süreci, Şekil 4’te görüldüğü üzere 1, 2 ve 3 
numarada yıllara göre verilmiştir. Günümüzde ayakta olmayan yapılar arasında Sungur Bey Kütüphanesi ve 
Halkevi yapıları da yer almaktadır. Bu yapılar bir dönem Niğde kent kimliğinin şekillenmesinde önemli rol 
oynamış ancak günümüzde sürekliliğini sağlayamamıştır.

Bu çalışmada kentin mekânsal değişiminde kent bileşenlerinin etkisi ve kent belleğindeki önemi Niğde örneği 
üzerinde incelenmiştir. Değişen kentsel mekânlar içerisinde kent belleğinin gelişimini incelemek amacıyla il 
yıllıkları, yerel gazeteler ve Niğdeliler ile yapılan sözlü tarih görüşmeleri ile çalışma yürütülmüştür. Sözlü tarih 
görüşmelerinin yapıldığı kişilerin anılarında, kentin mekânsal değişiminin sosyal yaşamla birlikte şekillendiği 
görülmüştür. Görüşme yapılan 7 kaynakta, Kale ve çevresini gençlik yıllarının bir parçası olarak anlattıkları 
ve her bir kaynak için benzer anlamlar taşıdığı görülmüştür. Kaynaklar, kentsel mekânları yaşadıkları önemli 
olayların geçtiği mekân olarak ya da anılarının ana konusu olarak anlatmıştır. Örneğin, …Bizim düğün kalede 
oldu. Meryem ablanın evine indim. Atla tüm kaleyi gezdirdiler. Tabi o zamanlar para yok ki ev olsun… Köyden 
elma satmaya Niğde’ye gelirlerdi ya da değiş tokuş yaparlardı… Bedestende o zaman çok şey satılırdı ama 
en fazla elma vardı… Yapılan görüşmelerde, olaylar bağlamında ortak mekânların üzerinden yıllar geçmesi-
ne rağmen hatırlanması dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda Kale ve çevresinin, Hükümet meydanının Niğde 
Öğretmenevi’nin kentliler için aynı anlamı vermesi kolektif belleğin varlığına ve kent kimliğinin oluşumunda 
kentsel mekânların etkisini açıkça göstermektedir.

Niğde örneğinde, kentsel mekânın kentlilerin hafızasında bir yapı, sokak, meydan algısından daha fazla olarak 
yaşantılarının ve anılarının bir parçası olarak yer aldığı dikkat çekmiştir. Yapılan sözlü tarih görüşmelerinde 
kişiler tarafından tekrarlanan ve sıklıkla bahsedilen yapıları ve mekanları içeren kent bileşenlerinin kentsel me-
kanların bir parçası olmakla beraber kent kimliğini şekillendirdiği anlaşılmıştır.  Kentsel bellekte ve kentlilerin 
yaşanmışlıklarında yeri olan mekanların sürekliliği ve korunması önemlidir. Kentlerin sürekli olarak değişim 
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günümüzde kentlerin sahiplenilmesi önem arz etmektedir. Bu sahiplenme doğrultusunda kentsel bellek ve 
mekân arasında birbirini besleyen ilişkinin sürdürülebilir kılınması ile kentlerin kimliğinin korunması sağ-
lanmaktadır. Kent belleğinde önemli bir yer edinen kent bileşenlerinin korunmaması kentli ve kent arasındaki 
ilişkinin zayıflamasına, kentsel mekân ve bellek arasındaki ilişkinin kopmasına sebep olacaktır.
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MİDİLLİ ADASI, MALOVA (MOLİVOS) KASABASINDA OSMANLI DÖNEMİ ÇEŞMELERİ 

Ammar İBRAHİMGİL1, Sine İBRAHİMGİL2

1-2Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Konya / Türkiye

Öz: Midilli Adası, Yunanistan’ın üçüncü büyük adasıdır. Eski Grekçe ismi Mitylini, günümüzde adı Lesbos’tur. 
Adada Midilli şehrinden sonra ikinci büyük yerleşim Malova (Molivos) kasabasıdır. Malova, bulunduğu ko-
num itibarıyla sadece adanın değil, günümüze kadar koruduğu özgün mimarisi ile bütün Ege Adalarının en 
ahenkli, en güzel şehirlerindendir. Ada, 1462 yılında Osmanlı idaresine katılmış ve 1912 yılında Osmanlı ida-
resinden çıkmıştır. Adada Osmanlı döneminde inşa edilen eserlerden günümüze sadece 75 tanesi ulaşabilmiş-
tir.  Bu bildiride adadaki Malova (Molivos) kasabasında ayakta kalmayı başaran 10 çeşme ele alınmıştır. Bu 
çeşmelerden 6’sı müstakil, diğer 4 çeşme ise duvara bitişik çeşme örnekleridir. Bunlardan bir tanesinin de iki 
yüzünde kemer aynalığı vardır. İncelediğimiz çeşmelerden 7 tanesinde inşa kitabeleri mevcut, diğer 3 tanesinin 
ise kitabeleri yoktur. Kitabesi olan çeşmelerde Hacı İsmail Ağa Çeşmesi (H.1189/M.1775), Hacı Ahmet Ağa 
Çeşmesi (R.1180/M.1766) ve Hacı Mustafa Çeşmesi’nin (R.1300/M.1884) kitabeleri mevcut olduğundan hem 
banileri hem de inşa tarihleri bilinmektedir. Çeşmelerden üç tanesinin ise kitabeleri tahrip edildiği için sadece 
H.1146/M.1733, H.1278/M.1861 ve R.1316/M.1900 inşa tarihleri tespit edilmiştir. Geriye kalan dört çeşmenin 
de kitabeleri geçen zaman içinde yok olmuştur. Ayrıca bu çeşmelerle ilgili H.1233/M. 1817 tarihli bir vakfiye 
de tespit edilmiştir. Bildirimizde incelediğimiz bu 10 çeşme örneğinin ölçüleri alınarak cephe ve plan çizimleri 
hazırlandı, kitabeleri okunarak tarihlendirildi, bazılarının da arşiv belgelerine ulaşıldı. Yaptığımız araştırmalar-
da elde ettiğimiz veriler ışığında, çeşmelerin tarihi ve mimari özellikleri anlatılarak Anadolu ve Balkanlardaki 
benzer örnekleri ile karşılaştırmaları yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Midilli, Malova, Molivos, Osmanlı Dönemi, Çeşme, Hayrat

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Ege Denizi’nde üçüncü büyük ada olan Midilli Adası, Fatih Sultan Mehmet döneminde Zilhicce 866 (Eylül 
1462) yılında Osmanlı egemenliği altına girmiştir. Osmanlı döneminde Saruhan adalar grubunda yer alan Mi-
dilli adası, günümüzde Yunanistan tarafından Doğu Sporatlar ada grubu içinde Lesbos adası olarak isimlendi-
rilmektedir. Ayvalık’ın tam karşısında yer alan bu adanın en büyük şehri Midilli (Mytillini)’dir. Diğer önemli 
şehirleri ise kuzeydeki Molova (Molivos) ve batıdaki Sigri’dir. 

Adadaki ilk Türk yerleşimi fethin hemen ardından gerçekleşmeye başlamış ve bu yerleştirilenler arasında Yeni-
ce Vardar’dan Barbaros Hayrettin Paşa’nın babası Yakup bey de vardır (Keil, 2005, s. 11). Ada Cenevizliler’den 
fethedildikten sonra birkaç defa Haçlı donanmaları tarafından kuşatılmış ve yağmalanmıştır. (Nicolle & Hook, 
2013, s. 8) 1501’deki Hıristiyan donanması kuşatmasından sonra II. Beyazid’ın kaleyi güçlendirdiği 914 
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(1508) tarihli Arapça iki kitabe günümüze ulaşabilmiştir. Molova kasabasındaki kale de elden geçirilmiştir. 
1373 yılında Cenevizlilerin inşa ettiği Molova Kalesi de önemli tamirat ve değişiklikler görmüştür. 

16. yüzyıldaki eyalet kayıtlarına göre Cezayir-i Bahri Sefîd Eyaleti’nin çekirdeğini teşkil eden Gelibolu, Mi-
dilli ve Rodos’tur. 1849 kayıtlarına göre Midilli Sancağı, Pilmar ve Molova kazalarından oluşmaktaydı. 1864 
Vilayet Nizamnamesine göre ise Midilli adası vilayet haline döndürüldü (Ünal, 2002). Fetihten sonra Mi-
dilli ve Molova’da iki kadılık merkezi kurulan adanın Midilli kasabasında yoğun Müslüman nüfusa karşılık 
1521’de Molova kasabasında 6 Müslüman hane bulunmaktaydı. Osmanlı, yaklaşık 2300-2400 nüfusa sahip bu 
bölgeyi 40 kişilik bir garnizonla korumaktaydı. 19. Yüzyılın sonlarına doğru ise kasabadaki nüfus 16. yüzyıla 
göre iki kat artmış, Müslüman nüfus ise yüzde 50’nin üzerine çıkmıştır (Karidis & Kiel, 2000). Bunun iskân 
politikaları yanı sıra ihtida edenlerin de çokluğu ile ilgilidir.

Şekil 1. Yüzyıllara Göre Adada Değişen Nüfus Oranları, M. Kiel Esas Alınarak Düzenlenmiştir.

Molova kasabasında 1700’lerden itibaren hızlı bir şekilde artan Müslüman nüfus için büyük bir cami yapıl-
mıştır. Bunların dışında Hasan Reis Camii, Fatima Hatun Mescidi (H. 1167/M. 1754) ile 1 Halvetî ve 1 Kadirî 
tekkesi bulunmaktaydı (Keil, 2005, s. 12). Molova’da Osmanlı döneminde yapılan eserlerden günümüze ula-
şan minaresi kaidesine kadar yıkılmış 1 cami ile 1 idari bina, büyük bir kısmı yıkılmış su kemeri ve suyolları 
ulaşabilmiştir. Bunların yanında araştırma konusu olan 10 adet çeşme de Osmanlı döneminin tanıkları olarak 
hâlâ ayaktadır. Bu yapılar ile ilgili en önemli kaynak “VGMA, Defter No: 987, Sahife: 177-179, Sıra No:56/1; 
Hicri 1 Muharrem 1233 / Miladi 11 Kasım 1817” tarihli Hacı Mustafa Ağa’nın torunu Hacı Numan Ağa vakfi-
yesidir. İncelenen çeşmelerden birinin kitabesinde de bani ismi olarak Hacı Mustafa Ağa’nın ismi geçmektedir. 

İncelemenin konusu da adanın bu küçük kasabasında neredeyse her köşe başında yapılan bu çeşmelerin öl-
çüleri alınarak cephe ve plan çizimleri hazırlandı, kitabeleri okunarak tarihlendirilmiştir. Ayrıca yaptığımız 
araştırmalarda elde ettiğimiz veriler ışığında, çeşmelerin tarihi ve mimari özellikleri anlatılmıştır.
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AMAÇ 

Kültürümüzde en önemli hayratların başında gelen çeşmeler, kültürümüzün suya verdiği değeri göstermek-
tedir. Türkler de “Temizlik imandandır” düsturuyla kurduğu şehirlerde her köşe başını irili ufaklı çeşmelerle 
donatmış ve genel olarak bunun adına da hayrat demiştir ve su içenlerden tek beklentisi yapanlara bir Fatiha ol-
muştur. Bu anlamda kültürümüzdeki çeşmeler, kent mekânında ahiret inancını kuvvetlendiren bir imge olarak 
var olmuştur (Önge, 1984). Bunun için de estetik değerlerin en güzel biçimde nakşedildiği yapılar olarak farklı 
coğrafyalarda günümüzde de karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmayı yapmamızdaki amaç da Ege’de önemli bir 
adanın küçük bir kasabasındaki kent tarihinin sessiz tanıkları olan bu yapıları belgelemek ve mimari analizini 
yaparak mimarlık ve farklı disiplinlerden araştırmacılara kaynak oluşturmaktır.

KAPSAM

İnceleme kapsamındaki 10 çeşmenin yazılı ve görsel kaynaklardan belgelemesi yapılmış, konum ve mimari 
biçimlenme yönünden incelenmiştir.

YÖNTEM

Konuyla ilgili çok fazla kaynak olmadığından çeşmeler ile ilgili farklı araştırmalar incelenmiştir. Y. Önge’nin 
(1997) Anadolu Beylikler Döneminin Çeşme, Sebil ve Şadırvanları çalışmasında çeşmelerin ilk önce bulundu-
ğu konum açısından incelenmiş ve daha sonra da cephe biçimlenmesine göre malzeme, yapım tekniği, süsleme 
özelliklerinden bahsedilmiştir (Önge, 1997). Bu çalışmanın araştırma yöntemi de buna göre şekillenmiştir. 
Araştırmaya konu olan çeşmelere, takip kolaylığı açısından I’den XI’e kadar numaralandırılmıştır. Her çeşme 
için ayrı ayrı genel özellikleri ve biçimlenmesinden bahsedilmiş, mimari çizimleri sunulmuştur. Aynı zamanda 
kitabesi olanlardan bani ve tarihlemesi ortaya konulmuş, kitabesi olmayanlardan ise arşiv belgelerindeki ka-
yıtlara ve mimari biçimlenişine göre bir tarihleme yapılmıştır. Çeşmenin mimari incelemesi için ise ilk önce 
bulunduğu konuma göre genel tipolojisi oluşturulmuş ve daha sonra da yapım tekniği, malzeme, biçimlenme 
ve süsleme gibi mimari özellikleri ayrı ayrı tarif edilmiştir. Sonuç kısmında ise incelenen çeşmeler, karşılaştır-
malı çalışmayla bir değerlendirmesi yapılmıştır.

BULGULAR

Yerleşim bölgelerinde yapılan çeşmelerin büyük bölümünün suyu, kaynaklardan su kanalları veya künkler va-
sıtasıyla getirilmiştir (Çeçen, 1999, s. 10). Molova’da da durum bu şekildedir. Şehrin dışında 17. Yüzyılda ya-
pılmış büyük su kemerinin izleri günümüzde de ayaktadır. Çeşmelerin mimari incelemesinde Osmanlı dönemi 
çeşme mimarisi ile ilgili çok fazla detay üretildiğinden bu detaylar için birçok terim bulunmaktadır (Denktaş, 
2012, s. 874). Bu çalışmada ise sadece araştırmaya konu olan çeşmelerde karşılaşılan detaylarla ilgili terimlere 
yer verilmiştir.

Molova’da incelenen çeşmeler dört tipte yapılmıştır. Toprak altında müstakil, duvara bitişik müstakil, tek ba-
şına müstakil ve duvara bitişik olacak şekildedir.
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Toprak altında müstakil çeşme tipi: En yaygın görülen bu örnekte çeşmelerin su hazinesi toprak altındadır. Su 
hazinelerin üstü, konutların avlusunu oluşturmaktadır. 

Duvara bitişik müstakil çeşme tipi: Bu tipteki çeşmeler genelde köşe başlarında bir veya iki yüzeyi duvara 
bitişiktir.

Tek başına müstakil çeşme tipi: Tek örneği olan bu çeşme tipi aynı zamanda en geç yapılan çeşmedir. Su hazi-
nesi olan bu çeşme tipinde dört yüzey de açıktadır.

Duvara bitişik çeşme tipi: Bu tipteki çeşmelerin su hazinesi yoktur. Bir duvarla hem yüz veya hafif öne çıkarak 
yapılan tek yüzlü çeşmelerdir.

Çeşme I (1710)

Toprak altında müstakil çeşmeler grubundandır. Kitabesine göre H. 1122 / M. 1710-11 yıllarında yapılmıştır. 
Buna göre Molova’da tespit edilen en eski çeşmedir. Yapıda kullanılan malzemelerden birçok defa tamir edil-
diği anlaşılmaktadır. Çeşmenin su hazinesinin olduğu kısım çeşmenin yanındaki evin avlusu olarak kullanıl-
maktadır. Dikdörtgen planlı moloz taştan yapılmış çeşmenin ön yüzü kesme taştan yapılmıştır. Su hazinesinin 
girişi çeşmenin ön yüzünün hemen sağ yanında bulunmaktadır. Çeşme nişi kenarlarda iki yekpare sütun üzeri-
ne oturtulmuş dilimli üçgen kemer alınlıkla oluşturulmuştur. Ayrıca bu alınlığa bir bordür yapılmıştır. Yekpare 
taştan yapılmış büyük bir su teknesinin ortasında küçük bir tahliye deliği yapılmıştır. Sütunların önünde din-
lenme taşı bulunmaktadır. Çeşme yapısının üstü, bütün önyüzünü dolanacak şekilde silme ile çevrelenmiştir. 
Ancak silmesinin tamamı günümüze ulaşamamıştır. 

Çeşme nişi içerisinde alt kısımda büyük yekpare mermer bloktan yapılmış aynalığı vardır. Aynalığın orta ek-
seninde üst tarafta tek lülesi bulunmaktadır. Çeşme nişini oluşturan sütunların yan yüzeylere taşacak şekilde 
üç kademeden oluşan sütun başlıkları yapılmıştır. Çeşmenin kitabesi de çeşme nişi içerisinde bu sütun başlık-
larının arasına yerleştirilmiştir. Kitabenin hemen altında ise üç adet taşlık nişi yapılmış, bunlardan sadece biri 
taslık olarak kullanılmakta diğer ikisi sağır niştir. Çeşme kitabesinin üzerine aşırı şekilde kireç badana yapıldı-
ğından kabartma özelliği kaybolmuştur. İki sütun yazıdan ibaret çeşme kitabesinin günümüz Türkçe yazımı şu 
şekildedir: Sahibu’l-hayrat ve’l-hasenat / Ruhîçun Fatiha sene 1122 (M. 1710-1711)

   

Resim 1. Çeşme I (1710-11) Genel Görünümü
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Çeşme II: Alime Kadın Çeşmesi (1736)

Tek başına müstakil çeşmeler grubundandır. Kitabesine göre H. 1149 / M. 1736-37 yılında Alime Kadın tara-
fından yapılmıştır. Su hazinesi kareye yakın planlıdır. Kesme taştan yapılmış çeşmenin ön yüzü kısmen özgün-
lüğünü korumaktadır. Diğer yüzeyler farklı dönemlerde tamirler geçirmiştir. Kesme taştan yapılmış ön yüzeyi 
bir asaba (düz) ve iki sıra kaval (çıkıntı) ile çerçevelenmiştir. Çeşme nişini oluşturan sütunların altındaki taşlar 
oturma sekisi şeklinde yapılmıştır. Çeşme teknesi, yere çok yakındır ve günümüzde beton atılarak terazisi 
oluşturulmuştur. Çeşme nişi sivri kemer ile yapılmıştır. Sivri kemerin oturduğu sütun başlıkları bir kaval ve bir 
kepçe olacak şekilde iki kademelidir ve içe doğru uzatılmıştır. Çeşme nişinin altına büyük mermer levhadan 
yapılmış aynalığı vardır. Aynalığın orta ekseninin biraz üstünde tek lüle boşluğu bulunmaktadır. Günümüzde 
suyu akmayan çeşmenin, kemer aynalığında 2 sütun 3 satırdan oluşan mermer kitabesi yerleştirilmiştir. Ki-
tabenin günümüz Türkçe yazımı şu şekildedir: Sahibu’l-hayrat / Ve’l-hasenat Alime Kadın - Rahmetullahu 
Alemîn / Sene Hicri 1149 (Milâdi 1736-1737). Bu çeşmede ayrıca kilit taşına işlenmiş çarkıfelek motifi vardır.

  

Resim 2. Çeşme II (1736-37); Alime Kadın Çeşmesi Genel Görünümü

Çeşme III: Hacı Ahmet Ağa Çeşmesi (1766-67)

Duvara bitişik çeşmeler grubundandır. Kitabesine göre H. 1180 / M. 1766-67 yılında Hacı Ahmet Ağa tara-
fından yapılmıştır. Geniş bir istinat duvarına bitişik olan çeşmenin önyüzü kesme taştan yapılmıştır. Çeşme 
teknesi yere yakın ve yekpare taştan yapılmıştır. Teknenin ortasında su tahliye deliği vardır. Çeşmenin üstü ise, 
gerek istinat duvarındaki gerekse de çeşmenin üst hizasını oluşturan taş arasında kullanılan çimentodan zaman 
içinde değiştirildiği düşünülmektedir. Çeşme nişi yekpare sütunlar üzerine oturan yarım daire formunda kemer 
alınlığı şeklinde yapılmıştır. Kemer alınlığı ve sütun ayakları hafif dışa taşkındır. Sütun ayakları blok taşlar-
dan yapılmış dinlenme sekileri üzerine oturtulmuştur. Taş levhadan yapılmış çeşme aynalığının ortasında lüle 
yeri vardır. Kitabesi, kemer alınlığının tam altına mermerden yapılmıştır. 4 satırdan oluşan kitabenin altında 
taslık nişi vardır. İlk satırı okunamayan kitabenin günümüz Türkçe yazımı şu şekildedir: ……………………(?) 
/ Besmeleyle atşerdil(?) bu çeşmeden gelen zemzemi iç / Sahibu’l-hayrat ve’l-hasenat Hacı Ahmet Ağa / Sene 
1180 (M. 1766-67)
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Resim 3. Çeşme II (1766-67); Hacı Ahmet Ağa Çeşmesi Genel Görünümü

Çeşme IV: İsmail Ağa Çeşmesi (1775)

Duvara bitişik müstakil çeşmeler grubundandır. Su hazinesinin sağ duvarı konut yapısına bitişik olan çeşme-
nin ön yüzü kesme taştan yapılmıştır. Çeşmenin teknesi yerdedir. Çeşme nişi sivri kemer alınlıklıdır. Kemerin 
oturduğu sütunlar yekpare taştandır. Yüzeyine selvi motifi işlenmiştir. Sütun başlıklarında burgu süsleme ve 
içe doğru iki kademeli bir silmesi vardır. Başlıklara oturan sivri kemerde içe doğru bordür yapılmıştır. En 
tepede kilit taşında altı uçlu yıldız motifi işlenmiştir. Çeşme aynalığı alt kısımda büyük bir mermer levha 
şeklindedir. Ortasında lüle boşluğu bulunmaktadır. Aynalığın üst sol tarafında taslık nişi yapılmıştır. Kemer 
aynalığının ortasına mermerden yapılmış kitabesi yerleştirilmiştir. Kitabenin günümüz Türkçe yazımı şu şe-
kildedir: Sahibu’l-hayrat ve’l-hasenat merhum ve mağfur / El-muhtaç ila rahmeti rabbihi’l-gafûr İslamboli 
Badastanî / El-hac İsmail Ağa ruhiçun rızaen lillahi’l-fatiha / Hicri Fi 1 Cemaziyülevvel sene 1189 (Miladi 30 
Haziran 1775) 

   

Resim 4. Çeşme IV (1775); İsmail Ağa Çeşmesi Genel Görünümü

Çeşme V (1861)

Toprak altında müstakil çeşmeler grubundandır. Kota oturan çeşmenin su hazinesinin üstü bir konutun avlusu 
olarak kullanılmaktadır. Sadece ön yüzü kesme taştan yapılmıştır. Diğer yüzeyleri moloz taş ile örülmüştür. Ön 
yüzünde sütunlar ve sütun başlıkları ve bunların üstüne oturtulan, aynı zamanda çeşme nişini oluşturan taşlar 
yekparedir. Her iki sütunun ön yüzüne bir çerçeve içinde de kabartma yöntemiyle selvi motifi işlenmiştir. Sü-
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tun başlıklarına yanlardan içe doğru silme yapılmıştır. Çeşme nişi altta bir içbükey, onun üstünde bir dışbükey 
ve tekrar içbükey olacak şekilde üç dilimli kemerle yapılmıştır. Kemer kenarlıklarının her iki yanında büyük 
birer çarkıfelek rozetleri işlenmiştir. Çeşme nişinin alt kısmında yekpare kesme taştan yapılmış aynalığı vardır. 
Aynalığın tam ortasında lüle yeri mevcuttur. Üstünde üç tane sağır taslık nişi yapılmıştır. Kemer aynalığının 
ortasında mermerden yapılmış kitabesi yerleştirilmiştir. 3 satırdan oluşan kitabenin günümüz Türkçe yazımı 
şu şekildedir: Kerim içer ise bu âb-ı / Naib ola ona cennet …(?) / Sahibu’l-hayrat ve’l-hasenat / Sene 1278 
(Miladi 1861-1862)

   

Resim 5. Çeşme V (1861)’in Genel Görünümü

Çeşme VI: Hacı Mustafa Ağa Çeşmesi (1884)

Duvara bitişik müstakil çeşmeler grubundadır. Dikdörtgen planlı çeşmenin yanlardaki yüzeylerinden biri 
konut duvarına bitişik, diğeri tarafında ise merdivenler yükselmektedir. Arka yüzeyi ise toprağa gömülüdür. 
Açıkta olan yüzeyleri kabayonu kesme taştan yapılmıştır. Yekpare sütun ve alınlık taşlarının ön yüzeye yapış-
tırılmasıyla çeşme nişi oluşturulmuştur. Çeşme nişinin kemer alınlığı dışbükey bir şekilde başlayıp yarım daire 
formundadır. Kemerin altındaki yekpare sütunlar, dinlenme sekilerinin üstüne oturmaktadır. Çeşmenin su tek-
nesi ise yerdedir. Ön ve yan yüzeylere taşkın sütun başlığının bir kepçeli silmesi vardır. Aynı şekilde çeşmenin 
üst silmesi de bir kepçelidir. Çeşme aynalığı taş levhadan yapılmış olup, lüle yeri ortadadır. Günümüzde de 
kullanılmakta olan çeşmenin gövdesinde bir de taslık nişi yapılmıştır. Kemer alınlığının ortasında Osmanlıca 
ve Yunanca mermerden kitabesi yer alır. Kitabesinin günümüz Türkçe yazımı şu şekildedir: Kalellahu Te’âlâ 
“Vesekâhum rabbuhum şarâben tahûrâ” (Kur’an: İnsan Suresi 21.Ayet Meali: Rableri onlara tertemiz bir içe-
cek içirecektir) / Monla (Molla) Abdullah Hoca Ahmet’in oğlu Hacı / Mustafa’nın hayratı Fî gurre / Rumi 1 
Mart Sene 1300 (Miladi 1 Mart 1884) - Yunanca Yazılmış Kitabesi - Hacı Ahmet oğlu / Hacı Mustafa / 1884.

Bu çeşmenin diğer bir özelliği ise vakfiyesinin olmasıdır. Vakfiyesine göre Hacı Mustafa’nın torunu Hacı Nu-
man Ağa, bu çeşmeyi tamir ettirdiğinde Molivos ve çevresindeki bütün çeşmeleri de tamir ettirmiştir. VGMA, 
Df. No: 987, Sh. No: 177-179, Sıra No: 56 / 1’de kayıtlı, Hicri 1 Muharrem 1233 / Miladi 11 Kasım 1817 tarihli 
Hacı Mustafa Ağanın torunu Hacı Numan Ağa’ya ait vakfiyede, Malova civar köylerinde Hacı Mustafa Ağa 
tarafından inşa edilen birçok çeşmenin ve suyollarının tamir ve bakım masraflarını karşılanması vakıf geliri 
bıraktığından bahsedilmektedir.
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Resim 6. Çeşme VI (1884); Hacı Mustafa Ağa Çeşmesi Genel Görünümü

Çeşme VII (1900)

Tek başına müstakil çeşmeler grubuna dâhildir. Osmanlı dönemi yapılan mahkeme binasının yakınlarında bu-
lunmaktadır. Kesme taştan yapılan çeşmenin 4 cephesi vardır. Ancak sadece iki cephesinde çeşme nişi vardır. 
Çeşme nişlerinden daha üst kota bakan cephesinde ikişer sütun bulunmaktadır. Sütunlardan içte olanın üstünde 
büyük sütun başlıkları ve onun da üstünde yarım daire formunda kemer oturtulmuştur. Dışta olan ise silmeye 
kadar uzanmakta ve iki sütun başlıklıdır. Başlıklar bir şeritle başlayıp düz devam ettikten sonra üstte üç kepçe 
yaparak yanlara ve öne doğru genişlemektedir. Geniş silmesi iki kademeli olup üstte ampir üslupta yapılmıştır. 
Silmenin üstünde de mermerden üçgen alınlık vardır. Kesme taş ile çevrelenmiş mermer alınlıkta iki kenarında 
ay-yıldız motifi arasında inşa tarihi yazılmıştır. Kitabesine göre çeşme Rûmî Sene19 Ağustos 1316 (Miladi 1 
Eylül 1900) yılında inşa edilmiştir. Çeşme nişinin gövdesi ve kemer alınlığı düz mermer levhalardan yapılmış-
tır. Lülesinin olmaması, bu müdahalenin yakın zamanda yapılan bir tamir sonucu olduğunu göstermektedir. 
Alt kota bakan cephede ise birer sütun bulunmaktadır. Yekpare taştan yapılan sütunun üstünde benzer sütun 
başlıkları yerleştirilmiştir. Onun da üstünde yarım daire formunda kemer yapılmıştır. Çeşme nişinin gövdesi 
kesme taş levhalar ile örülmüştür. En alt levhada lüle boşluğu vardır. Su tekneleri kesme taş bloklardan yapılan 
çeşmenin, tekne kenarlarında daha üst kotta yer alan dinlenme yerleri yapılmıştır. Çeşmenin üstünde bir giriş 
vardır ve etrafı dört baba tarafından tutulan korkuluklarla çevrelenmiştir.

   

Resim 7. Çeşme VII (1900)’nin Genel Görünümü
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Çeşme VIII

Duvara bitişik çeşme grubunda yer alır. Merdivenlerin yanında bir konutun alt kısmında duvarın içine gömül-
müş vaziyettedir. Kesme taştan yapılmıştır. Dikdörtgen bordür içine sivri kemerli çeşme nişi bulunmaktadır. 
Üst üste binen taşlarla yapılan sütunun üstünde ince sütun başlıklarının içe doğru uzanan silmeleri vardır. 
Kitabe yeri olmasına karşın kitabesi günümüze ulaşamamıştır. Mermer levhadan yapılmış çeşme aynalığının 
üstünde geniş bir taslık nişi vardır. Çeşmenin su teknesi yere yakındır ve sol yanında öne uzanan bir dinlenme 
taşı yapılmıştır.

 

Resim 8. Çeşme VIII’in Genel Görünümü

Çeşme IX

Duvara bitişik müstakil çeşme grubuna dâhildir. Su hazinesi olan çeşme tek yüzlüdür. Sol tarafı konut duvarı 
ile çevrelenmiştir. Ön cepheden çıkan yan duvar arkaya doğru kavis yaparak konut duvarıyla birleşmektedir. 
Su hazinesi tonoz ile örtülüdür. Çeşmenin ön cephesi iki küçük kaval ile yapılan dikdörtgen bir bordürle çev-
relenmektedir. Üzerinde iki kademeli ince bir silmesi vardır. Taş bloklardan yapılan sütunların üzerinde ince 
sütun başlıkları yan cephelere doğru uzanmaktadır. Çeşme nişi bu başlıklar üzerine oturtulan sivri kemerle ya-
pılmıştır. Niş gövdesinin alt kısmındaki mermer aynalığı vardır. Çeşme lülesi de aynalığın alt kısmına yerleş-
tirilmiş, üstünde ise geniş bir taslık nişi yapılmıştır. Çeşmenin teknesi yerde olup, kenarlarında birer dinlenme 
taşı bulunmaktadır. Kasabadaki en özgün halini yansıtan çeşmedir. 

   

Resim 9. IX’un Genel Görünümü
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Çeşme X

Toprak altında müstakil çeşme grubuna dâhildir. Kota oturtulan çeşme yola tek cephe vermektedir. Su hazinesi 
avluların altında kalmıştır. Çeşmenin durumundan zaman içinde birçok müdahaleden geçtiği anlaşılmaktadır. 
Yer yer çimento sıva kullanılmıştır. Çeşme nişi iki yekpare kesme taş sütun, ince sütun başlığı ve sivri kemerle 
yapılmıştır. Niş gövdesinin alt kısmında kesme taştan yapılmış aynalığı bulunmaktadır. Lüle yeri aynalığın 
ortasındadır. Aynalık taş levhasının üstünde büyük bir taslık nişi vardır. Yekpare taştan yapılan teknesi yerden 
hafif yüksek şekilde konumlandırılmıştır.  Teknenin her iki yanında yapılan dinlenme taşları zaman içinde 
hasar almıştır. Soldaki dinlenme taşı tamamen yok olmuş, onun yerine çimentodan benzer formda yeniden 
yapılmıştır.

  

Resim 10. Çeşme X’un Genel Görünümü

SONUÇ

Molivos’ta 10 çeşme yapısı incelenmiştir. Bunların içinde Çeşme I, H.1122 / M. 1710 en erken tarihlidir. En 
yakın tarihli ise Çeşme VII, R. 1316 / M. 1900 tarihlidir. Buna göre Osmanlı döneminde 18. Yüzyılın başın-
dan 20. yüzyıla kadar bu bölgede birçok hayrat yapılmıştır. Günümüze ulaşan bu 10 çeşme içinden 4 tanesi 
(I, III, V, X) toprak altında müstakil, 3 tanesi (IV, VI, IX) duvara bitişik müstakil, 2 tanesi (II, VII) tek başına 
müstakil ve 1 tanesi (VIII) de duvara bitişik çeşme tipindedir. Niş alınlıklarına göre çeşmelerin biçimlenme-
si ise üç şekilde görülmüştür. Çeşme I’in üçgen niş alınlığı, Çeşme VI ve Çeşme III yarım daire niş alınlığı 
vardır. Diğerlerinin niş alınlığı ise sivri kemer formundadır. Çeşmeleri dönemlerine göre incelediğimizde ise 
18. yüzyılda yapılan çeşmelerde üçgen alınlıklı (I), sivri kemerli (II, IV) ve yarım daire (III) formunda kemer 
alınlıkları yapılmıştır. 19. yüzyılda yapılan çeşmelerin niş alınlıklarında belirgin bir daire formu kullanımı (V, 
VI) göze çarpmaktadır. Tarihi bilinen son çeşmede (VII) ise ampir üslup detayları görülmektedir. Tarihi be-
lirlenemeyen diğer üç çeşmenin (VIII, IX, X) de sivri kemerli niş alınlığına sahip olması, bordür çerçeveleri, 
dinlenme taşları ile en çok 1736 yılında yapılmış Alime Kadın Çeşmesi (II) ile benzerlik göstermektedir. Bu da 
isimlendirilemeyen 3 çeşme de 18. yüzyılın ortalarına tarihlenebilir. Malzeme yönünden incelendiğinde ise 4 
çeşmenin (I, IV, VIII, IX) çeşme aynalıkları mermerden diğerlerinin ise taş levhadan yapılmıştır. Diğer taraftan 
sadece 2 çeşmenin (VIII, IX) sütunları yekpare taştan değildir. Çeşmelerin süsleme durumu incelendiğinde ise 
çarkıfelek, altı kollu yıldız, selvi ağacı ve burgu ile ay yıldız motifi karşımıza çıkmaktadır. 1861 yılında yapılan 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

71

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Çeşme V en süslüsüdür. Çeşme sütunlarında selvi ağaçları, sütun başlıklarında burgu ve niş yanaklarında bü-
yük birer çarkıfelek motifi ile süslenmiştir. Bunun dışında 2 çeşmede (II, IV) daha süsleme vardır. Bunların dı-
şında 1900’de yapılan çeşmede üçgen alınlığa karşılıklı yapılan ay yıldız motifi dikkat çekicidir. Bu çeşmenin 
Osmanlı dönemi idari binasının avlu önünde olması, bu çeşmenin kamu yatırımı ile yapıldığını göstermektedir. 
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FARKLI KALINLIKLARDAKİ SAC PARÇALARIN ÜRETİLMESİ İÇİN TASARLANAN HADDE 
MAKİNASININ YAPISAL ANALİZİ 

Oğuzmert ŞAHİN1, Rahmi GÜÇLÜ1, Ensar YILDIRIM2 

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye 

2 Yıldız Kalıp A.Ş, Ar-Ge Merkezi, İstanbul / Türkiye 

 

Öz: Haddeleme yoluyla üretilen ve otomotiv sektöründe kullanılan sac malzemelerde ihtiyaç görülen en 
önemli özellikler mukavemet ve hafifliktir. Artan rekabet ortamıyla birlikte kullanılan sac malzemelerde araç 
güvenliği ve yakıt tüketimine doğrudan etki eden bu iki özelliği iyileştirme ihtiyacı gün geçtikçe artmakta ve 
bu durum yeni üretim teknolojilerini de beraberinde getirmektedir. Günümüzde kesit boyunca farklı kalınlığa 
sahip sac parçalar tek operasyon ile üretilebilmektedir. Bu amaçla farklı kalınlıklardaki sacların kaynakla 
birleştirilmesi (Tailor Welded Blanks-TWB) veya haddeleme yöntemi kullanılarak bölgesel ezmenin 
gerçekleştirilmesi (Tailor Rolled Blanks-TRB) tercih edilebilmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde kullanımına 
rastlanmamış olan bu yöntemin uygulanabileceği yeni tasarım bir hadde makinasının yapısal analizi üzerine 
çalışılmıştır. Hadde makinasının tasarımı üzerinden sonlu elemanlar metodu kullanılarak zorlanması 
muhtemel merdane kısımlarının ağ (mesh) yapısı oluşturulmuştur. TRB yönteminin bir örneği olarak 
haddeleme koşulları (malzemenin kalitesi, hat hızı, ezme miktarı değişimleri) dikkate alınmış, hadde 
makinası ve ekipmanlarının tasarımı yapılmıştır. DP600+Z malzemenin istenen hat hızında üretimi için 
gereken dış kenar bölgelerindeki ezme kuvveti formülasyon yardımıyla hesaplanmıştır. Uygulama öncesi, 
simülasyon çalışmaları yardımıyla ezilen bölgelere gelen kuvvetler yaklaşık 5000 kN olarak hesaplanmıştır. 
Bunun neticesinde, DP600+Z malzemenin 2.3 mm’den 1.8 mm’ye indirilmesi simüle edilerek, son kalınlık 
değerinin bölgesel değişimi elde edilmiştir. Ayrıca, simülasyon verilerine dayanarak hesaplanan yapısal 
analiz sonucunda, merdanelerdeki esneme miktarı hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hadde Makinası, Haddeleme, Yapısal Analiz, Tailor Rolled Blanks, DP600. 

 

GİRİŞ 

Geçmişten günümüze motorlu araç ağırlıklarının konfor ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
eklenen bileşenlerle birlikte artma eğilimi gösterdiği görülmektedir. Artan araç ağırlığı ise yakıt tüketimini 
arttırmakta ve enerji sarfiyatına sebep olmaktadır. Bunun yanında ağırlık azaltmak amacıyla kalınlığı 
azaltılmış yüksek mukavemetli sacların kullanımıyla, parçaların yük taşıma, enerji absorbsiyonu ve çarpışma 
performansları artmıştır (Abramowicz vd., 1989, Wierzbicki vd., 1983:1-2). Absorbsiyon kabiliyeti olan 
mukavemetli ve hafif parçalar her bölgesinde eşit kalınlıkta üretilmekteydi (Alghamdi, 2001:3). Gelişen 
teknolojiyle birlikte kalınlığı azaltılmış yüksek mukavemetli saclar “Tailored Blanks” olarak bilinen 
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yöntemlerle bölgesel olarak farklı kalınlıklarda veya mukavemet özelliklerinde üretilebilmektedir (Sun vd., 
2018: 4). Farklı kalınlıklardaki sacların üretiminde kaynak yöntemi kullanılarak yapılan işlem “Tailor 
Welded Blanks” olarak bilinir (Zadpoor vd., 2007: 5). TWB yöntemiyle üretilmiş parçalar araç zemin 
komponentlerinde, (Hariharan, 2012:6) B-Sütununda (B-Pillar) (Pan, 2010:7), ön ve arka taşıyıcılarda (Pan, 
2011:8) ve kapı iç panellerinde (Shin, 2002, Xu, 2013:9-10) kullanılmaktadır. Parçaların bölgesel takviye 
şeklinde kaynaklanmasıyla “Patchwork Blanks” yöntemi ortaya çıkmıştır. Bu iki yapıda da kaynaklı 
birleştirmeler söz konusudur., Haddeleme yöntemi kullanılarak bölgesel ezmelerin yapılması suretiyle ortaya 
çıkan ve farklı kalınlıklardaki sacların tek parça üretilmesini sağlayan yöntem ise “Tailor Rolled Blanks 
(TRB)” olarak bilinir. Tek parça üretim mantığının farklı bir uygulama şekli “Tailor Heat Treated Blanks” 
ise, bölgesel ısıl işlem uygulanarak farklı mukavemet değerlerine sahip parçaların üretilmesidir (Merklein 
vd., 2013:11). Bu çalışmada Tailor Rolled Blanks yöntemi uygulaması bir haddeleme sistemi üzerinde 
çalışılmıştır.  

Tailor Rolled Blanks yöntemi kaynaklı birleştirmelerdeki keskin kalınlık geçişleri yerine yumuşak bir geçiş 
sağlamaktadır. Böylece form verme aşamasında yüksek gerilme bölgeleri oluşmayacaktır. Haddeleme 
yönteminin uygulamasıyla oluşturulan inceltme bölgelerinde proses limitleri dahilinde hadde açıklığı 
değiştirilerek farklı kalınlık değerleri elde edilebilir (Meyer, vd., 2007:12). Mevcut uygulamalardan en 
bilineni Mubea firmasında uygulanan proses zinciridir. (1) Otomotiv sektöründeki saclar için TRB işlemi 
sonrası Şekil 1’de görülen bir proses zinciri oluşturularak son ürün elde edilmektedir. 

 Literatürde TRB işlemi sonrasında derin çekme testlerindeki davranışlarıyla ilgili olarak DC04 çeliği 
incelenmiştir. Uzun kalınlık geçişleriyle pot çemberi ve sac arasında kontak sağlanarak geçiş uzunluğu yönü 
ve konumunun çekme işlemi üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir (Kopp vd., 2005:13). 

 

Şekil 1. TRB Yöntemiyle Parça Üretim Prosesi1 

 

                                                            
1 https://www.autosteel.org/-/media/files/autosteel/great-designs-in-steel/gdis-2006/14---flexible-
rolling-of-tailor-rolled-blanks.ashx 
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yöntemlerle bölgesel olarak farklı kalınlıklarda veya mukavemet özelliklerinde üretilebilmektedir (Sun vd., 
2018: 4). Farklı kalınlıklardaki sacların üretiminde kaynak yöntemi kullanılarak yapılan işlem “Tailor 
Welded Blanks” olarak bilinir (Zadpoor vd., 2007: 5). TWB yöntemiyle üretilmiş parçalar araç zemin 
komponentlerinde, (Hariharan, 2012:6) B-Sütununda (B-Pillar) (Pan, 2010:7), ön ve arka taşıyıcılarda (Pan, 
2011:8) ve kapı iç panellerinde (Shin, 2002, Xu, 2013:9-10) kullanılmaktadır. Parçaların bölgesel takviye 
şeklinde kaynaklanmasıyla “Patchwork Blanks” yöntemi ortaya çıkmıştır. Bu iki yapıda da kaynaklı 
birleştirmeler söz konusudur., Haddeleme yöntemi kullanılarak bölgesel ezmelerin yapılması suretiyle ortaya 
çıkan ve farklı kalınlıklardaki sacların tek parça üretilmesini sağlayan yöntem ise “Tailor Rolled Blanks 
(TRB)” olarak bilinir. Tek parça üretim mantığının farklı bir uygulama şekli “Tailor Heat Treated Blanks” 
ise, bölgesel ısıl işlem uygulanarak farklı mukavemet değerlerine sahip parçaların üretilmesidir (Merklein 
vd., 2013:11). Bu çalışmada Tailor Rolled Blanks yöntemi uygulaması bir haddeleme sistemi üzerinde 
çalışılmıştır.  

Tailor Rolled Blanks yöntemi kaynaklı birleştirmelerdeki keskin kalınlık geçişleri yerine yumuşak bir geçiş 
sağlamaktadır. Böylece form verme aşamasında yüksek gerilme bölgeleri oluşmayacaktır. Haddeleme 
yönteminin uygulamasıyla oluşturulan inceltme bölgelerinde proses limitleri dahilinde hadde açıklığı 
değiştirilerek farklı kalınlık değerleri elde edilebilir (Meyer, vd., 2007:12). Mevcut uygulamalardan en 
bilineni Mubea firmasında uygulanan proses zinciridir. (1) Otomotiv sektöründeki saclar için TRB işlemi 
sonrası Şekil 1’de görülen bir proses zinciri oluşturularak son ürün elde edilmektedir. 

 Literatürde TRB işlemi sonrasında derin çekme testlerindeki davranışlarıyla ilgili olarak DC04 çeliği 
incelenmiştir. Uzun kalınlık geçişleriyle pot çemberi ve sac arasında kontak sağlanarak geçiş uzunluğu yönü 
ve konumunun çekme işlemi üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir (Kopp vd., 2005:13). 

 

Şekil 1. TRB Yöntemiyle Parça Üretim Prosesi1 

 

                                                            
1 https://www.autosteel.org/-/media/files/autosteel/great-designs-in-steel/gdis-2006/14---flexible-
rolling-of-tailor-rolled-blanks.ashx 

 

Geçmiş yıllarda haddeleme sistemleri genellikle plaka, şerit, sac levha gibi malzemelerin üretiminde 
kullanılmakta ve eşit kalınlıkta, yüzey kalitesi yüksek malzemeleri yüksek performansla üretmek 
amaçlanmaktaydı. 1960’lardan itibaren bilgisayar sistemleri haddeleme makinelerine entegre edilmeye 
başlanmış ve hadde açıklığı kontrol edilebilen makineler geliştirilmiştir. Şekil 2’de örnekleri bulunan 
haddeleme makinelerinin farklı kalınlıklardaki saclarda kullanılabilmesi amacıyla bilgisayar kontrolü veya 
özel tasarım hadde makineleri geliştirilmiştir (Xiang-hua, 2011:14). 

Hadde makinesi tasarımında üretilecek malzemenin kalitesi, hat hızı ve ezme miktarı belirleyici unsurlardır. 
Haddeleme işlemini gerçekleştirmek için gerekli hadde kuvveti, hadde merdaneleriyle ezilen sacın arasındaki 
temas yüzeyi hadde basıncına integre edilerek aşağıdaki formülasyon ile tanımlanmıştır. 

      𝐹𝐹 = 𝑤𝑤 ∫ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐿𝐿
0 𝐿𝐿    (1) 

Bu formülde F hadde kuvvetini (N), w sacın ezildiği genişliği (mm), 𝑝𝑝 hadde basıncını (MPa) ve L ise 
kontak uzunluğunu (mm) ifade etmektedir. Temas yayı boyunca hadde basıncındaki değişim Şekil 3’teki gibi 
tanımlanmıştır. Basıncın tarafsız eksende maksimum değere ulaştığı, sonrasında her iki tarafa doğru 
yayıldığı görülmektedir. Yapılacak olan simülasyon çalışmalarında da benzer bir kuvvet grafiği 
beklenmektedir. Denklem 1’deki yaklaşık sonuçlar malzemenin mukavemet değerine bağlı ortalama akma 
gerilmesine göre aşağıdaki formülasyon ile hesaplanabilir.  

                                                                 𝐹𝐹 = σ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ∗ 𝑤𝑤 ∗ 𝐿𝐿      (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Haddeleme Basıncının 
Zamana Bağlı Değişimi 
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Bu formülde F hadde kuvvetini, σ𝑎𝑎𝑎𝑎 ortalama akma gerilmesini MPa, 𝑤𝑤 ∗ 𝐿𝐿 ise temas yüzey alanını (mm2) 
ifade etmektedir. İstenen ürün ölçülerine tasarlanan hadde makinesinde kuvvet hesabının doğru yapılması 
sistemin güvenli ve sürekli çalışabilmesi mevcut proseste hadde kuvvetinin doğru belirlenmesi 
gerekmektedir. (Groover, 2010:15) 

AMAÇ 

Bu çalışma TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge projeleri destekleme programıyla gerçekleştirilen 3160851 kodlu 
proje kapsamında yapılmıştır. Çalışmalar, otomotiv sektörünün önemli OEM tedarikçileri arasında yer alan 
Yıldız Kalıp A.Ş firması bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Binek araçlarda kullanılan ön şasi kolu birbirine 
lazer kaynağı ile kaynaklanmış şekilde kalınlıkları farklı iki adet DP600 sac metal parçadan oluşmaktadır. 
Parçanın farklı kalınlıklarda yapılmasının nedeni olası bir araç kazası anında kalınlığı az olan parçanın 
katlanarak deforme olması ve darbenin sönümlenmesini sağlaması iken kalın olan parçanın da iskeleti 
korumasıdır. Bu parçanın üretimi için kalınlıkları farklı olan DP600 malzemeler TWB yöntemiyle 
birleştirilmektedir. Bu yöntemle üretilen sac malzemeler sadece yurtdışı merkezli firmalardan tedarik 
edilebilmektedir. TWB yöntemi oldukça maliyetli bir yöntem olup malzeme maliyetini yükseltmektedir. Bu 
nedenle TWB yöntemine alternatif olan TRB yönteminin kullanılarak farklı kalınlıklarda sac malzeme 
üretilmesiyle hem üretim maliyeti azaltılacak hem de kaynaklı yapı ortadan kaldırılacaktır.  

TRB yöntemi, haddeleme işlemi kullanılarak uygulanmaktadır. Çalışmada DP600 malzemeden üretilen ön 
şasi kolu parçasının kenar bölgelerinden inceltilmesine yönelik özel bir hadde makinesi için hadde kuvveti 
simüle edilmiştir. Ayrıca, sacın hadde sonrası kalınlık değerlerindeki değişimi incelenerek   parçanın 
üretilebilirliği analiz edilmiştir. 

KAPSAM 

Çalışmada, otomotiv sektöründe ağırlık azaltmaya yönelik TRB uygulamasının TWB yöntemiyle DP600 
malzemeden üretilen bir parçaya uygulanması incelenecektir. Haddeleme yoluyla yapılan uygulamada parça 
kalınlığının lokal olarak azalması beklenmektedir. Haddeleme işleminin güvenli bir şekilde yapılabilmesi 
amacıyla hadde kuvvetinin teorik hesabı ve SIMUFACT programında simülasyon doğrulaması yapılmıştır. 
Simülasyon çalışmasında kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği elde edilerek teoriye uygunluğu kontrol 
edilmiştir. Haddeleme esnasında hadde kuvvetine bağlı olarak zorlanması muhtemel merdane kısımlarının 
esneme miktarının tespit edilebilmesi amacıyla sonlu elemanlar yöntemi uygulanmıştır. Merdanelerin mesh 
(ağ) yapısı oluşturularak ezme bölgelerinden uygulanarak esneme miktarı hesaplanmıştır. Üretilen parçada 
olası incelme ve yırtılma gibi sorunları tespit etmek amacıyla AUTOFORM programında şekillendirebilirlik 
analizi yapılmıştır.  

YÖNTEM 

Farklı kalınlıklardaki sacların tek parça ve kaynaksız olarak üretilmesi haddeleme işlemiyle sağlanacaktır. 
Öncelikle hadde kuvveti teorik olarak hesaplandıktan sonra merdane tasarımları yapılarak haddeleme işlemi 
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Bu formülde F hadde kuvvetini, σ𝑎𝑎𝑎𝑎 ortalama akma gerilmesini MPa, 𝑤𝑤 ∗ 𝐿𝐿 ise temas yüzey alanını (mm2) 
ifade etmektedir. İstenen ürün ölçülerine tasarlanan hadde makinesinde kuvvet hesabının doğru yapılması 
sistemin güvenli ve sürekli çalışabilmesi mevcut proseste hadde kuvvetinin doğru belirlenmesi 
gerekmektedir. (Groover, 2010:15) 

AMAÇ 

Bu çalışma TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge projeleri destekleme programıyla gerçekleştirilen 3160851 kodlu 
proje kapsamında yapılmıştır. Çalışmalar, otomotiv sektörünün önemli OEM tedarikçileri arasında yer alan 
Yıldız Kalıp A.Ş firması bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Binek araçlarda kullanılan ön şasi kolu birbirine 
lazer kaynağı ile kaynaklanmış şekilde kalınlıkları farklı iki adet DP600 sac metal parçadan oluşmaktadır. 
Parçanın farklı kalınlıklarda yapılmasının nedeni olası bir araç kazası anında kalınlığı az olan parçanın 
katlanarak deforme olması ve darbenin sönümlenmesini sağlaması iken kalın olan parçanın da iskeleti 
korumasıdır. Bu parçanın üretimi için kalınlıkları farklı olan DP600 malzemeler TWB yöntemiyle 
birleştirilmektedir. Bu yöntemle üretilen sac malzemeler sadece yurtdışı merkezli firmalardan tedarik 
edilebilmektedir. TWB yöntemi oldukça maliyetli bir yöntem olup malzeme maliyetini yükseltmektedir. Bu 
nedenle TWB yöntemine alternatif olan TRB yönteminin kullanılarak farklı kalınlıklarda sac malzeme 
üretilmesiyle hem üretim maliyeti azaltılacak hem de kaynaklı yapı ortadan kaldırılacaktır.  
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YÖNTEM 
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simüle edilmiştir. Bu bağlamda öncelikle haddeleme işleminde kullanılacak sac DP600 malzeme için 
ortalama akma gerilmesi aşağıdaki formülasyon ile tespit edilmiştir.  

σ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =
𝐾𝐾∗ℇ𝑛𝑛
1+𝑛𝑛       (3) 

Denklem (3)’te K değeri malzeme karakteristiğine göre belirlenen mukavemet katsayısını (MPa), ℇ malzeme 
giriş-çıkış kalınlığına bağlı birim uzama değerini ve n ise pekleşme üstelini ifade eder. Ortalama akma 
gerilmesinin yanında hadde kuvvetinin hesaplanması için kontak yüzeyinin bilinmesi gerekmektedir. 
Merdane çapına da bağlı olan bu değer 4 no’lu denklem ile hesaplanmıştır.  

     𝐿𝐿 = √𝑅𝑅(𝑡𝑡0 − 𝑡𝑡𝑓𝑓)     (4) 

Denklem (4)’te 𝐿𝐿 merdane ile sac arasındaki temas yayını (mm), 𝑅𝑅 merdane çapını (mm), 𝑡𝑡0 sac malzemenin 
giriş kalınlığını ve 𝑡𝑡𝑓𝑓 sac malzemenin çıkış kalınlığını ifade eder. Merdane çapı ve sac kalınlıkları 
ihtiyaçlarımıza göre belirlenebilir. Temas yayı uzunluğu ve ortalama akma değerinin hesaplanmasının 
ardından hadde kuvveti teorik olarak hesaplanabilir.  

Tablo 1’de görülen proses parametreleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

Tablo 1. Proses Parametreleri 

Parametre Sembol Değer Birim 

Merdane Çapı R 308 mm 

Giriş Kalınlığı tg 2,3 mm 

Çıkış Kalınlığı tç 1,8 mm 

Ezilen uzunluk w 184 mm 

Sürtünme Katsayısı µ 0,12 - 

Kontak uzunluğu L 8,77 mm 

Ortalama akma değeri 𝜎𝜎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜  685,12 MPa 
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Şekil 4. Haddeleme Merdanelerinin Mesh Yapısı 

Teorik hesaplama sonrasında tasarım üzerinden kuvvet SIMUFACT yazılımı kullanılarak hadde işlemi 
simüle edilmiştir. Simülasyonda merdaneler rijit kabul edilerek 2,3 mm kalınlığındaki sac malzeme 
merdaneler arasından geçirilerek yataklara gelen kuvvetler belirlenmiş ve sac kalınlığındaki değişim 
incelenmiştir. Sonuçlar teorik hesaplamalarla karşılaştırılarak doğrulanmıştır. Haddeleme kuvvetlerinin 
etkisiyle, merdanelerde gerçekleşebilecek olası deformasyon bölgelerini tespit etmek amacıyla yapısal analiz 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Şekil 4’te görüldüğü üzere tasarlanan merdane modelleri üzerinde 
mesh yapısı oluşturulmuştur. Kontak bölgeleri de tanımlanarak merdaneler yatak bölgelerinden sabitlenmiş 
ve hesaplanan kuvvetler ezme bölgelerinden uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Haddeleme işleminde ihtiyaç duyulan parametreler teorik olarak belirlenmiş ve hadde merdanelerinin 
tasarımı yapılarak simülasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan teorik hesaba göre öncelikle ℇ değeri 
2,3 mm giriş ve çıkış kalınlığına göre 0,245 birim şekil değiştirme olarak belirlenmiştir. DP600 için 𝐾𝐾 =
972,9 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ve 𝑛𝑛 = 0,15 alınarak denklem (1, 2, 3, 4)’ e göre aşağıdaki değerler elde edilmiştir.  

Ortalama akma gerilmesi: σ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 685,12 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀   

Kontak Yay Uzunluğu:  𝐿𝐿 = 8,66 𝑚𝑚𝑚𝑚  

İki merdane için haddeleme kuvveti: 𝐹𝐹 = 4426,24 𝑘𝑘𝑘𝑘  

Teorik hesap sonrası SIMUFACT progamı ile yapılan simülasyonda hadde kuvvetinin zamana bağlı değişimi 
Grafik 1’de verilmiştir. Teoride öngörüldüğü üzere tarafsız eksenin olduğu bölgede kuvvet maksimum 
noktasına ulaşmış ve bu değer 4750kN olarak bulunmuştur. Simülasyon ile teorik hesap arasında merdane 
tasarımına bağlı olarak %7’lik bir fark bulunmaktadır. Şekil 5’te simülasyona göre haddeleme sonrası ise 
sacın incelme miktarının 1,9 mm ile 2,05 mm arasında değiştiği gözlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Autoform Şekillendirilebilirlik Analizi Sonucu 

Şekil 6’da Deforme edilmiş sacın mekanik özelliklerindeki değişime bağlı olarak AUTOFORM ile 
şekillendirme analizi yapılmış incelme-kırışma bölgeleri incelenmiştir. Malzemenin şekillendirilebilirliğinde 
bir problem olmadığı görülmüştür. 

Grafik 1. Hadde Kuvvetinin Zamana Bağlı 
Değişimi 

Şekil 5. Haddeleme Sonrası Sac 
Kalınlığının Değişimi 
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Şekil 7. Simcenter Yapısal Analizi Sonucu 

SIMCENTER STRUCTURES yazılımı kullanılarak ezme merdaneleri ve ana merdanelerin mesh yapısı 
oluşturulduktan sonra simülasyonda gözlenen 4750kN değerindeki kuvvet ezme bölgelerinden sisteme 
uygulanmıştır. Şekil 7’de görüleceği üzere uygulamada maksimum deformasyonun orta bölgelerde 0.3 mm 
civarında iken, ezme bölgelerinde yaklaşık 0.1 mm olduğu görülmüştür.  

SONUÇ 

Ülkemizde kullanımına rastlanmayan TRB yönteminin özel bir parçanın üretimi için tasarlanan bir 
haddeleme sistemi simülasyonu yapılmış ve karşılaşılabilecek; sac kalınlığı değişimi, yataklama kuvvetleri, 
deformasyon değeri gibi unsurlar belirlenmiştir. Yapılan çalışmaya bağlı olarak; 

1. Oluşan kuvvetlere uygun merdane ve motor seçimi yapılabilecektir.  
2. Üretilen sacın AUTOFORM sonuçlarına göre, kalınlık değişimine bağlı olarak üretilebilirliği konusunda 

sorun görülmemektedir.  
3. Parça simülasyonlarında asimetrik bir tasarım için yapılan denemelerde parçadaki burulma miktarının 

üretime engel olacak seviyelerde olduğu, bu nedenle simetrik tasarımın tercih edilebilir olduğu 
görülmüştür.  

4. Deformasyon miktarının orta bölgede yoğunlaşması üretimin kalitesini etkilememektedir.  
5. Kenar bölgelerde meydana gelen yaklaşık 0.1 mm’lik esneme ise sacın prototip üretimlerinde istenen 

ezme miktarının sağlanamamasına neden olması halinde merdane açıklığı azaltılarak problemin önüne 
geçilebilir. 
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İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SEKTÖRÜNDE KULLANILAN YAPISAL ANALİZ PROGRAM ÇIKTI-
LARININ MODEL BİR YAPI ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Mustafa MUT1, Zeynep YAMAN1, Elif AĞCAKOCA2 

1-2Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya / Türkiye

Öz: Büyük bir bölümü deprem riski altında olan Türkiye de, meydana gelen her deprem sonrası önemli ölçüde 
can ve mal kaybı yaşanmaktadır. Bu nedenle betonarme yapıların yapı-deprem ilişkisinin ve yapı güvenliğinin 
tam olarak sağlanması gerekmektedir. Bir betonarme yapının taşıyıcı sisteminin doğru tasarlanması kadar, 
yapılan çözümlemede doğru kabullerin alınması önemli olmaktadır. İnşaat mühendisliği dahilinde yürürlükte 
olan deprem yönetmeliği esasları dikkate alınarak hazırlanmış paket programlarda, taşıyıcı sistemin doğru ta-
sarlanması çözümlemenin doğru yapılmasını sağlamaktadır. Proje ofislerinde kullanılan paket program olarak 
en çok İdeCAD, ETABS, STA4CAD, TEKLA, X-STEEL vb. programlar tercih edilmektedir. Bu çalışmada 
seçilmiş olan basit 3 katlı betonarme yapı, inşaat mühendisliği yapısal analiz alanında yaygın olarak kullanılan 
İdeCAD ve ETABS programları ile analiz edilmiştir. Analiz edilen yapının kat sayısı bodrum kat, zemin kat 
ve ilave 2 kat olarak belirlenmiştir. Kat yükseklikleri 3,00 m olarak seçilmiştir. Statik hesaplarda, yapının 1. 
derece deprem bölgesinde inşa edileceği kabulü yapılmıştır. Belirlenen özelliğe sahip betonarme yapı, her iki 
program analizi kullanılarak hesapları yapılmıştır. Analiz işlemleri ardından her iki program çıktıları yapının 
moment, kesme kuvveti, normal kuvvet diyagramları, bina ağırlıkları, yapının doğal periyodu karşılaştırılmış 
ve değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, paket programların arasındaki farklılıklar olabildiği ve yüzde 
hata sapma oranı gözlemlenebildiği ve bu oranın ne düzeyde kabul edilebilir olduğu tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Betonarme Yapı Projeleri, İdeCAD, Deprem, Etabs

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bir betonarme yapının taşıyıcı sisteminin doğru tasarlanması kadar, yapısal çözümlemenin de doğru olması 
gerekir. Yapı sisteminin analizi; sistemin analitik yöntemlerle matematiksel modelinin oluşturulması, denge 
denklemlerinin tanımlanması, denge denklemlerinin çözümlenmesi ve sonuçların değerlendirilip yorumlan-
ması olmak üzere dört ana aşamada oluşmaktadır.

Analizlerin modern teknikler kullanılarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi durumunda ikinci ve üçüncü 
aşamalar oldukça mekanikleşmiş işlemler içermektedir. Bu sebeple analizlerin gerçekleştirilmesinde zaman 
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ve emek istememektedir. Bu durumda doğal olarak analizi yapan mühendisin enerjisini daha çok ilk ve son 
aşamalar olarak modelleme ve sonuçların değerlendirilmesi yönünde kullanmaları gerekmektedir. Doğru ve 
yeterli matematiksel model oluşturmanın temel koşulu, kullanılacak analiz programı ve metodunun başarılı 
ve başarısız yönlerinin doğru şekilde tanımlanması ile gerçekleşmektedir. Kullanılan bilgisayarlı analiz tek-
niklerinin gelişmesi, yeni paket programlarının yaygınlaşması inşaat mühendisleri açısından büyük kolaylık 
sağlamıştır. 

Daha önceki yıllarda elle analiz yaparak proje üretmek çok fazla zaman kaybına ve hesaplamalarda oluşabile-
cek hataların, içinden çıkılmaz bir hal almasına sebep olabilmektedir. Paket programların kullanımı bu sebep-
lerden dolayı hata ve zaman kaybını en aza indirmemizi sağlamıştır. Projenin matematiksel modellemesinin 
ardından daha öncede bahsedildiği gibi, belirtiğimiz gibi ikinci ve üçüncü aşama olan denklem sistemlerinin 
oluşturulması paket programlar ve bilgisayar aracığıyla çok kısa bir sürede analiz yapılmaktadır. 

AMAÇ 

Entegre programlar sayesinde, yapı sistemleri için, Türk Deprem Yönetmeliğine göre gerekli kontroller oto-
matik olarak yapılabilmektedir. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, sonuçları doğru bir şekilde yorumlaya-
bilen mühendisler tarafından yorumlandığında, bu tür programlar oldukça iyi sonuçlar verebilmektedir.  Bu 
nedenle inşaat mühendislerinin ve denetçilerimizin niteliklerinin ve bilgilerinin üst seviyeye çıkartılması ge-
rekmektedir.

Bu çalışmada betonarme bir yapının farklı programlar ile modellemesi sonucu, yapıya ait moment, normal 
kuvvet ve kesme kuvveti diyagramlarının karşılaştırılması yapılarak, modellemede programlar arasındaki so-
nuç ve yaklaşım farklılıkları sergilenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, analiz sonuçlarının doğru 
bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği, en iyi tasarlanmış bir bilgisayar programının bile, hiçbir zaman iyi bir 
mühendisin yerini dolduramayacağına vurgu yapılması amaçlanmıştır. 

KAPSAM

Bu çalışmada az katlı basit bir betonarme bina projesinin İdeCAD ve ETABS programları ile çözümlemesi ya-
pılacaktır. Seçilen yapı bodrum üstü 3 kat olacak şekilde her ikisine de işlenmiş olup beton sınıfı,  çelik sınıfı, 
analiz tipi, kolon, kiriş, döşeme ve perde boyutları her iki programda da aynı olarak tanımlanmıştır.

Belirlenen sabit plan üzerinden her iki program içinde ayrı ayrı analiz yapıldıktan sonra, moment, normal 
kuvvet, kesme diyagramları, bina ağırlıkları, periyot gibi sonuç çıktıları karşılaştırılmıştır. Böylece programlar 
arasında farklılıklar, yüzde hata sapma oranı olarak gözlemlenmiş ve bu oranların ne düzeyde kabul edilebilir 
olduğu tartışılmıştır.

YÖNTEM

Tasarımı yapılan bir yapıda; taşıyıcı sistem ve elemanlarda deprem yüklerini, temel zeminine kadar sürekli bir 
şekilde, güvenli olarak aktarılmasını sağlayacak; rijitlik, kararlılık ve dayanıma sahip olması gerekmektedir.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

84

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Binaya aktarılan deprem enerjisinin önemli bir bölümünün, taşıyıcı sistemin sünek davranışı ile tüketilmesi 
için,  Türk Deprem Yönetmeliğinde belirtilen sünek tasarım ilkelerine titizlikle uyulması gerekmektedir. Bu 
çalışmada farklı programlar ile modellemesi yapılan betonarme bir yapının, yönetmelikteki kurallarına riayet 
edilmeye çalışılmıştır.

Bina Bilgileri

Bu projede 3 katlı bir müstakil yapı projesi ele alınarak çalışma yapılmıştır. Bodrum üstü 3 kat olarak tasarla-
nan yapı, bodrum kat çevresi bodrum kat tabanından su basman hizasına kadar perde ile çevrili olarak plan-
lanmıştır. Yapının taban oturum alanı 13,32m x 7,45m ölçülerine sahiptir. Simetrik olmayan bir yerleşim planı 
olan yapının kat yüksekliği her kat için aynı olup 2,9m olarak belirlenmiştir. Her iki programda oluşturulan 
model girdilerinde beton C25 çelik S420 sınıfında seçilmiş, binanın birinci derece deprem bölgesinde inşa 
edileceği kabulü yapılmıştır.

Programlar yeni yönetmeliğe uyarlanmadığı için betonarme özellikleri, deprem derecesi ve zemin grubu Dep-
rem Yönetmeliği 2007 ye göre girilmiştir Analiz sonuçlarında anlamlı karşılaştırmalar yapabilmek için her iki 
modelde tüm girdiler aynı alınmıştır. Tüm girdiler Tablo 1. de verilmiştir.

Tablo 1. Model Yapının Program Girdileri

Mevcut Yapının Özellikleri Deprem Yönetmeliği Parametleri

Bina Cinsi               KONUT Deprem Bölgesi                            1

Kat Adedi                  Bodrum + 3 Deprem Katsayısı (Ao)                0.40

Döşeme Kalınlığı (cm)   12 Yapı Davranış Katsayısı (R)          8

Kirişler (cm)           25 x 50 Yapı Önem Katsayısı (I)                1

Kolonlar (cm)                40 x 40 Yerel Zemin Sınıfı                          Z3

Beton C25 Hareketli Yük Katsayısı(n)            0,3

Çelik Sınıfı S420 Zemin Emniyet Gerilmesi(tf/m
2) 20

* Analiz Tip Mod Birleştirme Yöntemi

* Hedeflenen Performans Düzeyi Can Güvenliği

* Deprem Aşılma Olasılığı 50 yılda %10 (Tasarım Depremi)

İki farklı programda modellemesi yapılan yapının tasarım farkı bulunmayıp programlar arasındaki farklılığın 
tutarlığını gözetmek ve doğru sonuca optimum yaklaşımı sağlamak adına araştırma yapılmıştır. Her iki prog-
ram ETABS ve İdeCAD ile oluşturulan yapı modeli kat planları Şekil 1 ve Şekil 2 de sunulmuştur. 
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(a ) (b)

Şekil 1. Model Yapı Kat Planı: a) İdeCAD  b)ETABS

Bina taban alanı 13.32 m x 7.45 m, kat yükseklikleri her katta eşit olup 2,9 m’dir. Kolon boyutları               40 
cm x 40 cm,  perde genişliği 25 cm, İç kirişler ve dış kirişler 25 cm x 50 cm boyutlarında atanmıştır. Hareketli 
yük, metrekareye kullanıcı tanımlı 0,2 ton seçilmiştir. Duvarlarda sıva ağırlığı dâhil olmak üzere metreye 0,32 
ton duvar yükünün kirişler üzerine etkidiği kabul edilmiştir.

( a) (b)

Şekil 2. Model Yapı 3D Görünümleri: a) İdeCAD   b)ETABS
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BULGULAR

Programlara tanımlanan düşey ve yatay karakterli yükler etkisi altında gerçekleştirilen analizler sonucunda 
her bir yapı elamanına ait maksimum moment, maksimum kesme kuvvet ve maksimum normal kuvvet değer-
leri elde edilmiştir. Her bir yapı elamanının da mevcut yüklemeler altında oluşan iç kesit tesirleri incelenmiş 
karşılaştırılmış (Şekil 3)  ve sonuçlar yorumlanmıştır. Tablo 2 de, sadece, sistemde binanın kritik katı olarak 
adlandırılabilecek zemin katta bulunan, en büyük yükleme koşullarına maruz kalan orta aks orta açıklıktaki 
kolon ve kirişe ait maksimum iç kesit tesir değerleri sunulmuş ve karşılaştırılmıştır.

(a) (b)

Şekil 3. Model Yapının Analiz Sonucundaki 3D Görünümleri: a) İdeCAD   b)ETABS

Tablo 2. Orta Aks Orta Açıklık Kolon ve Kiriş İç Kesit Tesirleri

İDECAD ETABS

SEÇİLEN ELEMANLAR ALT ÜST ALT ÜST

KOLON Kesme kuvveti (V)  (ton) 3,084 3,084 3,85 3,85

Eksenel kuvvet (N)   (ton ) 79,839 81,463 82,35 83,05

KİRİŞ Kesme kuvveti (V)  (ton) 9,982 9,809 10,02 10,58

Moment (M)  (ton.metre) 11,902 9,337 12,3 t 9,43
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SONUÇ

ideCAD ve Etabs analizi sonuçlarından, seçilen elemanlar için iç kuvvet değerleri okunmuş ve bulunan de-
ğerler karşılaştırılmıştır. İç kuvvet değerleri incelendiğinde, her iki programın analiz sonuçları arasında  % 20 
lere varan farklar görülmektedir. ETABS iç kuvvet değerlerinin İdeCAD iç kuvvet değerlerinden daha büyük 
olduğu görülmüştür. Gerek seçilen elemanların gerekse yazılı olarak gösterilemeyen elemanların iç tesir değer-
lerine baktığımızda iki program arasında önemli sayılabilecek düzeyde farklar görülmektedir. 

Her iki program ile tasarım ve analiz yapılmış olup programlar arası analiz sonuçlar farkları ortaya konul-
muştur. Çalışmada her iki program için modelleme aşamalarından bahsedilmemekle beraber modelleme aşa-
malarında da programlar arası farklar gözlenmiştir. Gerçek hayatta tek bir programa bağlı kalarak statik proje 
hazırlamanın ne kadar gerçekçi sonuçlar verebileceği tartışmalıdır. En çok kullanılan iki program arasında bile 
tutarsızlık görülebilmektedir. 

Doğru ve yeterli matematiksel model oluşturmanın temel koşulu, kullanılacak analiz programı ve metodunun 
başarılı ve başarısız yönleri ve analizci tarafından tanınmasından geçmektedir. Bilgisayarlı analiz tekniklerinin 
gelişmesi yani paket programlarının yaygınlaşması inşaat mühendisleri açısından büyük kolaylık sağlamıştır. 
Ancak deprem kuşağında olan ülkemizde depreme dayanıklı yapı tasarımı yaparken statik proje tasarımı ve 
analizi önemlidir Analizlerin modern teknikler kullanılarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi durumun-
da, analizlerin gerçekleştirilmesi, pek fazla zaman ve emek gerektirmez. Bu durum doğal olarak analizi yapan 
mühendisin enerjisini daha çok ilk ve son aşamalar olarak modelleme ve sonuçların değerlendirilmesi yönünde 
kullanmasını gerektirir. Bunun sonucunda gerçekçi kısıtlar dahilinde modelleme yapabilen, kuramsal ve uy-
gulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisine sahip, bu amaçla uygun analiz 
ve modelleme yöntemlerinin seçip ve uygulayabilen, sonuçları analiz edip, yorumlama becerisine sahip inşaat 
mühendisleri yetişmesine katkı sağlayan ve sağlayacak eğitim-öğretim sisteminin önemi ve gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır.

Sonuç olarak, doğru ve yeterli matematiksel model oluşturmanın temel koşulu, kullanılacak analiz programı 
ve metodunun, başarılı ve başarısız yönleri ile analizci tarafından tanınmasından geçmektedir. 
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NAMAZGÂH BARAJINA AİT BUHARLAŞMANIN YAPAY SİNİR AĞI İLE TAHMİN EDİLMESİ

Ayşe DOĞAN1, Mücahit OPAN2

1-2Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye  

Öz: Göl, gölet veya barajlarda meydana gelen buharlaşma pek çok değişkene bağlı olduğundan bu tür prob-
lemlerin çözümü için model kurmak oldukça güç olabilmektedir. Bir yapay zekâ uygulaması olan yapay sinir 
ağları (YSA)’ da pek çok problemin çözümünde ilgi odağı olduğu gibi son çalışmalarla buharlaşma tahmini 
içinde modellenebilir olmuştur. Suyun kontrolü açısından ve susuzluktan dolayı meydana gelecek hayati prob-
lemlerin çözümü için buharlaşma önemli bir faktör olmaya devam etmektedir. Yapay sinir ağları sadece buhar-
laşma miktarı tahminin de değil son yıllarda su kaynakları mühendislerince hidrolojik çevrim dâhilinde birçok 
problemin çözümüne uyarlanmıştır. Bu çalışma da ise birinci aşama da ileri beslemeli geri yayılımlı bir yapay 
sinir ağı modeliyle eksik olan buhar basıncı verileri tamamlanmıştır. ikinci aşama da buharlaşma tahmini için 
zaman serisi analiziyle basit bir YSA modeli kurulmuştur. Değişkenler arası doğrusal olmayan bir ilişki söz ko-
nusu olduğundan çözüm için çok katmanlı bir ağ modeli tercih edilmiştir. Girdi katmanı, gizli katmanı ve çıktı 
katmanı olmak üzere temelde üç katmanlı bir ağ mimarisi tasarlanmıştır. Modelleme de kullanılacak öğren-
me algoritması belirlenirken 3 farklı algoritma üzerinde çalışılmıştır. Bunlar sırasıyla Levenberg-Marquardt, 
Bayesian Regularization, Scaled Conjugate Gradient’ tir. Bu öğrenme algoritmaları için farklı nöron sayıları 
denenerek hangi algoritmanın problemin çözümünde daha iyi sonuç verebildiği irdelenmiştir. Denemeler so-
nucunda Levenberg-Marquardt öğrenme algoritmasının hatayı minimize etmede diğer iki algoritmaya oranla 
daha iyi sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Modelde gizli katmanda bulunması gereken nöron sayısı deneme 
yanılma ile belirlenmiştir. En iyi model belirlenirken hata düzeyi için Hata Hareler Ortalaması(MSE) ve öğren-
me yüzdesi için R^2 (Belirlilik) katsayıları dikkate alınmıştır.  Sonuç olarak zaman serisi analizi kullanılarak 
tahmin için NARX (Nonlinear-Autoregressive-with External)  bir modelle probleme çözüm bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Namazgâh Barajı, Yapay Sinir Ağları Yöntemi, Buharlaşma Tahmini, Eksik Veri Tahmini

GİRİŞ

İkim değişikliğinden dolayı oluşan karmaşık problemlerden biri de göl, gölet ve barajlarda meydana gelen 
buharlaşmadır. Problem birden fazla değişkene bağlı olduğu ve bölgesel olarak çokça farklılık arz ettiğinden 
dolayı buna yönelik modelleme tespiti yapmak doğal olarak zorlaşmaktadır. Buharlaşma sıcaklık, rüzgâr hızı, 
rölatif nem, atmosfer basıncı ve diğer çevresel koşularla birlikte temel olarak iklimsel değişikliklerden ötürü 
meydana gelmektedir. Buharlaşma faktörünü kontrol altında tutmak güç olduğundan dolayı tahmini daha da 
önem kazanmaktadır. Geliştirilen son modelleme tekniklerinden biri yapay sinir ağları olmuştur. Yapay sinir 
ağları geliştirdiği öğrenme algoritmaları sayesinde doğrusal olmayan pek çok problemin çözümünde oldukça 
iyi bir performans sergilemektedir. Bu alanlardan biri de su kaynakları mühendislik problemleridir. Su yaşamın 
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devamı açısından büyük öneme sahip olduğundan küresel ısınmadan dolayı bu konu da yapılacak olan çalış-
malar da aynı öneme sahip olmaktadır. Başka bir deyişle problemin önemi bu konuda yapılacak çalışmanın 
hassasiyetini özetlemektedir.

İklimsel değişkenliklere bağlı pek çok problemin çözümleme modeli olarak artık günümüzde yapay sinir ağ-
ları sıkça kullanılmaktadır, kullanılmaya ve geliştirilmeye de devam etmektedir.

AMAÇ

Hidrolojik döngü içerisinde göllerde ve barajlarda meydana gelen buharlaşmanın tahmini için seçilecek yön-
temlerin doğru olması da büyük önem taşımaktadır. Ancak bu konu da ki bilgiler maalesef çelişmektedir. Dola-
yısıyla probleme matematiksel yöntemlerin dışında çok katmanlı bir yapay sinir ağı modeliyle çözüm bulmak 
amaçlanmıştır. Bu yöntemin tercih edilme sebebi veriler arası ilişkiyi çözümlemeye çalışırken gerçekleşen 
hatayı ağırlık güncelleme vasıtasıyla minimize etmesidir.

KAPSAM

Çalışma Kocaeli ilinin Kandıra ilçesinde bulunan Namazgâh Barajında gerçekleşen buharlaşma miktarını kap-
samaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından araştırma gözlem 
istasyonlarından alınan minimum sıcaklık, ortalama sıcaklık, havadaki buhar basıncı ve rüzgâr şiddetine ait 
günlük ölçümlerinin yanında, Kocaeli İsu Genel Müdürlüğünce ölçümü yapılan Namazgâh Barajına ait günlük 
buharlaşma verileriyle çalışma sınırlandırılmıştır. 

YÖNTEM

Yapay Zekâ, insana ait sinir sisteminin çalışma prensiplerini yazılım ortamına aktarıp makinelere dair günlük 
hayatta daha aktif bir kullanım ortaya koymaktadır. Başka bir deyişle insan seviyesinde olan makineler ortaya 
çıkarma isteğinin bir ürünüdür. Geliştirilen öğrenme algoritmaları sayesinde özellikle son yirmi yıllık süreçte 
hemen hemen günlük yaşamın her alanında yapay öğrenme kullanılmaya başlanmıştır. Yapay Sinir ağları da 
yapay öğrenme tekniklerinden biridir. Bu çalışma da ise Yapay sinir ağları yöntemi kullanılmıştır. 

Giriş değerleri yani girdiler ilgili ağırlıkları ile çarpılırlar ve çarpım değerleri toplama fonksiyonu ile bir-
leştirilir. Toplama fonksiyonu ile elde edilen değer bir aktivasyon fonksiyonundan geçirilerek çıktı üretilir. 
Aktivasyon fonksiyonu ileri beslemeli geri yayılımlı ağlar için büyük önem arz eder. Çünkü geri beslemeli 
ağlarda hesaplanan hata geriye doğru yayılırken, katmanlar yeni ağırlıklarla beslenir. Ağ hatayı geriye doğru 
yaymak için türevi alınabilen bir aktivasyon fonksiyonuna ihtiyaç duymaktadır. Çünkü çıkışa aktarılan değer 
aktivasyon fonksiyonundan geçirilir. Aktivasyon işleminden sonra bu çıkış olabilirken başka bir katman girişi 
de olabilmektedir. Aktivasyon işlemi uygulanmasının sebebi ise ağın çıktısını doğrusallıktan kurtarmaktır. 
Nöronlarca tekrarlanan bu işlemler çıktı katmanı tarafından dış dünyaya aktarılmaktadır.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

91

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Şekil 1. Yapay Sinir Ağının Yapısı

Çalışmada giriş verisi olarak alınan minimum sıcaklık, ortalama sıcaklık, havadaki su buharı ve rüzgâr şid-
detine ait günlük ölçümlerinin yanında Namazgâh Barajına ait günlük buharlaşma verileri de çıkış olarak 
verilmiştir. Matlab programı yardımıyla YSA modellemesi yapıldığından dolayı veriler normalizasyon işlemi 
ile programa uygun hale getirilmiştir. Normalleştirme işlemi ile veriler doğrusal dönüşümle  [0,1]   aralığına 
indirgenmiştir.

Normalizasyon işlemi aşağıda yer alan doğrusal dönüşüm formülüne uygun olarak gerçekleştirilmiştir:

                                                                                                             (1)

Şekil 2. Modellemede Kullanılan Giriş ve Çıkış Parametrelerinin Grafiği
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Modellemede zaman serisine dayanan geri besleme gecikmesine sahip NARX ((Nonlinear-Autoregressive-
with External)  modeli kullanılmıştır. Geri bildirim bağlantılarına sahip dinamik bir ağ olan bu ağ doğrusal 
olmayan pek çok problem içinde tercih edilmektedir. 

Şekil 3.  Seriye Bağlı  NARX Modeli Mimarisi

BULGULAR

Çalışma da minimum sıcaklık, ortalama sıcaklık, rüzgâr şiddeti ve buhar basıcına bağlı buharlaşma tahmini 
yapılmak istenmiştir. Bu beş parametreye ait toplamda 1540 veri işleme konulmuştur. Bu verilerin %75 i öğ-
renme, % 20 test, %5 onaylama verisi olarak ayrılmıştır. Öncelikle eksik buhar basıncı verileri ileri beslemeli 
geri yayınımlı ağ ile tahmin edilmiştir. Kurulan bu ağın mimarisi aşağıda yer almaktadır.

Şekil 4. Tasarlanan Çok Katmanlı Ağ Mimarisi
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Şekil 5. Model Davranışı

Şekil 6.  2016 Yılına Ait YSA ile Tahmin Edilen Buhar Basıncı Grafiği

.
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Modelleme de kullanılacak öğrenme algoritması belirlenirken 3 farklı algoritma üzerinde çalışılmıştır. Bunlar 
- sırasıyla Levenberg Marquardt, Bayesian Regularization, Scaled Conjugate Gradient’ tir. En iyi performansı 
Levenberg Marquardt öğrenme algoritması sergilemiştir. 

Tablo 1. En İyi Performansı Veren Ağ Modeli İçin Uygun Öğrenme Parametreleri

Parametre Değer

Saklı katman sayısı
Saklı katman nöron sayısı
Girdi-çıktı
Veri seçimi 
Öğrenme Algoritması 
Performans
Aktivasyon Fonksiyonu 

1
10
4-1
Rastgele 
Levenberg-Marquardt
Mean squared Error (MSE)
Tanjant hiperbolik, sigmoid 

Tablo 2. Levenberg- Marquardt Öğrenme Algoritmasıyla Elde Edilen Sonuçları

MODEL GK-NS EĞİTİM ONAYLAMA TEST EĞİTİM 
MSE

ONAYLAMA 
MSE

TEST 
MSE

1 5 9.7535 7.8218

2 10 9.7298 5.4174 1.6331

3 15 7.0690 5.7542 2.3125

4 20 5.0945 7.8474 1.8800

5 25 8.1136 1.3234

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışma da Namazgâh Barajındaki buharlaşma tahmini dinamik programlama tabanlı yapay sinir ağı yön-
temiyle yapılmıştır. NARX ((Nonlinear-Autoregressive-with External)  modeli kullanılmıştır. Levenberg-Mar-
quardt öğrenme algoritmasının algoritmalarına (Bayesian Regularization, Scaled Conjugate Gradient)  oranla 
hatayı minimize etmede daha iyi olduğu sonucuna varılmıştır. Gizli katman bu problemi çözmede en önemli 
görevi üstlendiğinden dolayı bu katmanda bulunması gereken nöron sayısı deneme yanılma yoluyla 10 olarak 
tespit edilmiştir.  İleriki çalışmalarda yeterli ve sağlıklı veri olduğunda buharlaşma tahmini için NARX modeli 
(Nonlinear-Autoregressive-with External) kullanılabilir. Bu nedenle verilerin depolanması çalışmalar açısın-
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dan çok önemli olmaktadır. İlgililerin verilerin depolanması konusunda gereken hassasiyeti göstermeleri çok 
önem arz etmektedir. Hidrolojik çevrim problemlerinde özellikle zaman serisi analizleri söz konusu olduğunda 
diğer algoritmalara nazaran daha iyi sonuçlar verdiğinden Levenberg Marquardt öğrenme algoritması tercih 
edilebilir.  Daha geniş bir veri seti olduğunda bu modellemenin buharlaşma tahmini için daha iyi sonuçlar 
verebileceği kanısına varılmıştır.. 

KAYNAKÇA

Doğan, E.,  (2005). Suspended Sediment Load Estimation in Lower Sakarya River By Using Artificial Neural 
Networks, Fuzzy Logic and Neuro-Fuzzy Models, Electronic Letters on Science&Engineering, 1, 22-32.

Doğan, E., Sasal, M., Işık, S., (2005). Suspended Sediment Load Estimation in Lower Sakarya River by Using 
Soft Computational Methods, Proceeding of the International Conference on Computational and Mathe-
matical Methods in Science and Engineering, Alicante, Spain, 27-30 June,

Govindaraju, R.S., Rao, R.A., (2000). Radial-Basis Function Networks, Editors: Govindaraju R. S., Rao R. A., 
Artificial Neural Networks in Hydrology, 2nd ed., Springer, Dordrecht, 93-109.

Hamzaçebi, C., (2011). Yapay Sinir Ağları Tahmin Amaçlı Kullanımı Matlab ve Neurosolutions Uygulamalı 
Yapay Sinir Ağları, 1. Baskı, Ekin Yayınevi Yayıncılık, Bursa.

Öztemel, E., (2016). Yapay Sinir Ağları, 4. Baskı, Papatya Yayıncılık Eğitim, İstanbul.

Sudheer, P.K., Gosain, A.K., Mohana, R.D., Saheb, S.M., (2002). Modeling Evaporation Using an Artificial 
Neural Network Algorithm, Hydrological Process, 16, 3189-3202.

Terzi, Ö., Keskin, E.M., (2005). Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı Kullanarak Günlük Tava Buharlaşması Tayini, 
İMO Teknik Dergi, 16(79):  3683-3693.

Terzi, Ö., Keskin, E.M., (2005). Modelling Daily Pan Evaporation, Journal Applied Science, 5(2): 368-372.

İNTERNET KAYNAKLARI 

http://www.derinogrenme.com/2017.03.04/yapay-sinir-aglari (Ziyaret tarihi 4 Mart 2017).

http://www.biyolojidefteri.com/index.php/insanda-sinir-hucres (Ziyaret tarihi: 16 Nisan 2019).

https://medium.com/2019.4.14/aktivasyonfonksiyonları (Ziyaret tarihi: 14 Nisan 2019).

https://www.psikolojik.gen.tr/yapay-sinir-aglari.html (Ziyaret tarihi: 5 Nisan 2018).



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

96

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE BETONARME YAPILARDA  DONATI KOROZYONUNUN 
ÖNLENMESİ

Zeki ÇİZMECİOĞLU

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: İstanbul genelinde binaların hasar durumları incelenmiş, bilhassa binaların temel betonunda donatı koroz-
yonunun çok ciddi bir tehlike olduğu görülmüştür. Betonarme binalarda, korozyona karşı yeterli önlemlerin 
alınmaması sebebiyle, binalar ömrünün yarısında kullanım özelliğini yitirdiği, hatta ayakta duramayacak hale 
geldiği ve insanlar için tehdit oluşturduğu tespit edilmiştir. En son Maltepe’de yirmi bir kişinin ölümü ile 
sonuçlanan bir binanın çökme faciası, durumun ciddiyetini gözler önüne sermiştir. Yapılan tespitler ve araştır-
malar incelendiğinde görülmüştür ki, donatının korozyonu, yapılara zarar veren faktörler içinde en son sıralara 
atılmış, İstanbul Deprem Master Planında ve bina incelemelerinde üzerinden üstünkörü olarak geçilmiş, gerek 
korozyonun varlığının tespiti, gerek seviyesinin ölçülmesi,  bu hasarın vereceği zararın belirlenmesi ve ön-
lenmesine yönelik alınacak tedbirler konusunda ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Bu bildiride, önce betonarme 
yapılarda donatı korozyonunun mahiyeti ve mekanizması, bilhassa klorun beton içindeki donatı korozyonuna 
etkisi açıklanmakta; Kentsel Dönüşüm sürecinde betonarme yapılarda donatı korozyonunun önlenmesinde 
yeni ve eski binalar için uygulayıcıya pratik önlemler paketi tavsiye edilmektedir. Bu önlemler paketi kapsa-
mında, yeni binalarda temel betonunun dökülmesi sırasında betona inhibitör katılması, donatının ve betonun 
kaplanması, dış akım kaynaklı katodik koruma sisteminin kurulması; eski binalarda ise  betonun izolasyonu ve 
galvanik anotlu katodik koruma sistemi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Donatı Korozyonu, Katodik Koruma

AMAÇ

Bu bildirinin amacı, betonarme yapılarda donatı korozyonunun mekanizmasını açıklamak ve kentsel dönü-
şüm sürecinde donatı korozyonunun önlenmesi için alınabilecek önlemler paketini ortaya koymaktır.

KAPSAM

İstanbul’da 5 ilçeden (Bayrampaşa, Güngören, Bahçelievler, Fatih, Küçükçekmece) alınan verilerden ayıkla-
ma yapılarak korozyon durumu tespit edilen 0 – 60 yaş arası 83 871 adet betonarme bina durum tespiti için 
incelemeye esas kabul edilmiştir.  Şekil 1. ‘de görüldüğü gibi İBB’den alınan verilerden seçilen 83 871 adet 
binanın hasar raporlarının matematiksel analizinde, Betonarme binaların faydalı ömrünün 50 yıl olduğu da 
kabul edilirse, korozyona karşı yeterli önlemlerin alınmaması sebebiyle,  binalar ömrünün yarısında kullanım 
özelliğini yitirdiği ve insanlar için tehdit oluşturduğu tespit edilmiştir.(1,2)
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Şekil 1. İBB’den Alınan Verilerden Seçilen 83 871 Adet Binanın Hasar Raporunda Korozyon Hasarı-
nın Dağılımı

BETONARME YAPILARDA DONATI KOROZYONUNUN MEKANİZMASI ve KLORÜN İLAVE 
OLUMSUZ ETKİSİ(3)

Genellikle donatı çeliği ile beton ara yüzeyindeki pasif film, çeliği korozyona karşı korur. Ancak bu pasif ta-
baka betona nüfuz eden tuzlar ile gelen klor ile yırtılarak veya betonun kirli gaz atmosferindeki karbondioksit 
ile reaksiyonu sonucunda karbonik asit oluşumu ile pH’ın düşmesinden dolayı zarar görerek pasifliği ortadan 
kalkar.  Kirli gaz ortamında beton içerisine giren karbondioksit, yine beton yapısı içinde mevcut olan su içinde 
çözünerek karbonik asidi oluşturur. Bu reaksiyon sonucu, betonun baziklik değeri değişir  ve pH değeri 9’un 
altına düşerek, çelik yüzeyindeki koruyucu pasivasyon tabakası bozulur ve korozyon başlar. 

Klor betona çeşitli yollarla girebilir. Klor, deniz ortamlarında bulunan tuzlar veya kışın buzlanmayı geciktir-
mek için kullanılan tuzlar yoluyla betona sızar. Ayrıca taze betona katılan bazı klorür içerikli katkılar ve beto-
nun bileşenleri yoluyla da girebilir. Özellikle deniz suyu ve yıkanmamış deniz kumunda bol miktarda klorür 
bulunur. Klorür etkisi ile oluşan korozyon süreci de pasivasyon tabakasının bozulması ile başlar. Daha sonra 
ortamdaki oksijen ve su ile pas oluşur. Son oluşan pasta klor iyonları yoktur. Serbest klor, korozyonda katalitik 
rol oynar. Reaksiyona girer ve çıkar. Olumsuz etkisini sürekli olarak tekrar tekrar devam ettirir. Oluşan pas,  
12-14 kat hacimce genişler ve betonda çatlamaya yol açar. Temel betonunda donatının paslanarak kesit kaybı-
na maruz kalması ve betonun çatlaması sürekli olarak ilerler. Nihayet bir deprem sarsıntına maruz kalmaksızın, 
binanın temeli, binayı taşıyamaz hale gelir ve bina çöker. 

Beton içerisindeki donatının paslanması anodik ve katodik reaksiyonlar ile gerçekleşir. Beton içindeki çelik, 
korozyona uğradığında gözenek suyunda çözünür ve elektronlar verir.
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Anodik reaksiyon:  Fe→Fe+2 + 2e- (Elektron veren, yükseltgenme reaksiyonu)

Anodik reaksiyonda ortaya çıkan iki elektronun   (2e-) çelik yüzeyinde başka yerde “elektriksel nötralize”yi 
korumak için harcanması gerekir. Diğer bir deyişle; çelik üzerinde bir yerde yüksek miktarda elektriksel yükün 
birikmesi mümkün olamaz, diğer bir kimyasal reaksiyon elektronları tüketmelidir. Bu olay, su ve oksijeni de 
kullanan bir reaksiyondur ki buna katodik reaksiyon denir.

 Katodik reaksiyon: 2e- + H2O + 1/2O2→2(OH)-( Elektron alan, indirgenme reaksiyonu)

 Korozyonda, katot reaksiyonunun oluşması için su ve oksijen gereklidir. Anodik ve katodik reaksiyonlar pas 
oluşumunda sadece ilk adımlardır. ”Pas”ın oluşması için birkaç aşamanın daha meydana gelmesi gerekmekte-
dir.Bu olay, ferro hidroksitin ferrik hidroksitinin oluşması ve daha sonra hidrate ferrik oksit (pas) oluşumunu 
içeren bir tepkime dizisidir. Reaksiyonlar aşağıda gösterildiği gibi ilerler.

Fe2+ +2(OH)- →Fe(OH)2 (Kararsız Demirli Hidroksit)

4 Fe(OH)2 + O2 + 2H2O→ 4Fe(OH)3 ( Ferrik Hidroksit)

2Fe(OH)3 →Fe2O3.H2O (Hidratlaşmış ferrik oksit, pas) +    2H2O

Şekil 3’ de beton yapıda anodik ve katodik reaksiyonlarla, donatı korozyonunun mekanizması görülmektedir.

Şekil 3. Betonarme Yapıda Donatı Korozyonunun Mekanizması

Beton içerisindeki su ve oksijenle gerçekleşen klasik korozyon reaksiyonunda beton içerisinde mevcut olan 
serbest klorün ilave bir olumsuz etkisi vardır. Şekil 4’de beton yapılarda donatı korozyonuna klorun ilave etkisi 
özetlenmektedir.
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Şekil 4. Beton Yapılarda Donatı Korozyonuna Klorun Etkisi 

Reaksiyonların ilerleyişi sırasında önce serbest klor iyonu, demir ile reaksiyona girerek aşağıdaki reaksiyona 
göre demir klorür meydana getirir.

       Fe2+ +2Cl-   → FeCl2              

Demir klorür, ortamdaki su ile reaksiyona girerek kararsız yeşil demir hidroksit meydana getirir. Bu hidroksit 
derhal kararlı sarı pas’a yani Fe(OH)3 ‘e oksitlenir. Demir klorür, ortamdaki su ve oksijenle reaksiyona girerek 
Fe3O4 pasını meydana getirir. Klor, reaksiyonu başlatmış, son reaksiyonda tekrar ayrışmış olduğundan pasif 
tabakayı yırtmaya ve paslanmanın sürekli olarak ilerlemesine yol açar.

    6FeCl2 +O2 + 6H2O→2Fe3O4 +12H+ + 12Cl-

Klor iyonlarının tekrar ortaya çıkması anodik reaksiyonun  süreklilik kazanacağını da göstermektedir. Klor, 
öncelikle pasifliği sağlayan Fe(OH)3 tabakasını tahrip ederek anodik korozyonun tekrar başlamasına yol açar.  

Sonuç olarak betonun içine sızan rutubet, oksijen ve klor gibi korozif maddeler, donatının paslanmasına; pas-
lanan çeliğin 12-14 misli  hacımca genleşmesine ve Şekil 5.’de görüldüğü gibi  betonun çatlatmasına yol açar. 

Şekil 5. Paslanan Çelik, 12-14 Misli  Hacımca Genleşerek  Betonu Çatlatır

Şekil 6 ‘da paslanan çeliğin viyadük ayağında betonu çatlatması ve parçalar koparmasının görünümü görül-
mektedir. 
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Şekil 6. Bir Viyadük Ayağında Paslanan Çeliğin Hacımca Genleşme Yaparak Betonu Çatlatması ve 
Parçalar Koparması

Şekil 7’de, Maltepe’de 21 kişinin ölümü ile sonuçlanan  6 Şubat 2019 tarihinde yaşanan  binanın çökme faci-
ası görülmektedir. 

Şekil 7. Maltepe’de 21 Kişinin Ölümü İle Sonuçlanan  6 Şubat 2019 Tarihli  Çökme faciası. 

YÖNTEM

Bu çalışmanın yöntemi olarak betonarme yapılarda donatı korozyonun önlenmesine yönelik aşağıdaki önlem-
ler paketi teklif olunmaktadır. 

1) Betona inhibitör katılması, 
2) Donatının kaplanması, 
3) Betonun kılıf (membran) içerisine alınması,
4) Katodik koruma  



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

101

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Bu çalışmada, Kentsel Dönüşüm Sürecinde yeni ve eski binalar için uygulayıcıya pratik önlemler paketi tav-
siye edilmektedir.

BULGULAR(4)
Betona İnhibitör Katılması

İnhibitör, kimyasal reaksiyonun hızını yavaşlatan bir maddedir. Korozyon inhibitörü ise donatı çeliğindeki ko-
rozyonu etkili olarak yavaşlatan sıvı veya toz maddedir. Genel olarak üç inhibitör tipi vardır. Birinci tip, anot 
inhibitörüdür ve tehlikeli olarak sınıflandırılır. Eğer gerekenden az uygulanırsa korozyon hızını tersine bir etki 
ile arttırır. İkinci tip katodik inhibitördür ve güvenli olarak sınıflandırılır. Küçük dozajlarda etkilidir, ama anot 
inhibitörleri kadar etkili değildirler. Üçüncü tip ise çok fonksiyonlu hibrid inhibitörlerdir ve ilk iki inhibitörün 
özeliklerini birleştirirler. İnhibitör olarak Tecno Silica silis dumanı katkısı içeren  betonarme numunelerde tek-
nik özellikler olarak; korozyon akım yoğunluğu 0,31 µA/cm2 , adherans dayanımı 4,88 Mpa , basma dayanımı 
30,6 Mpa , pas filmi 5-10 µm , yarmada çekme dayanımı 4 Mpa olarak tespit edilmiştir 

Sika Ferro Gard 901 inhibitör katkısı içeren  betonarme numunelerde teknik özellikler olarak; korozyon akım 
yoğunluğu 0,29 µA/cm2 , adherans dayanımı 5,27 Mpa , basma dayanımı 33,5 Mpa , pas filmi 0-4 µm , yarma-
da çekme dayanımı 3,85 Mpa olarak tespit edilmiştir.  

Beton katkı malzemeleri olan Tecno Silica silis dumanı ve Sika Ferro Gard 901 inhibitörü teknik ve ekonomik 
yönden karşılaştırıldığında, teknik özelliklerinin birbirine yakın olduğu fakat ekonomik açıdan bakıldığında 
Tecno Silica silis dumanının yaklaşık maliyeti Sika Ferro Gard 901’in 1/6’sı olduğu, bu sebepten betonarme 
yapılarda korozyonu önleyici beton katkısı olarak silis dumanının uygun olduğu kanaatı hasıl olmuştur.

Betonarmede Çelik Donatıların Kaplanması

Sıcak daldırma çinko ile donatıları kaplamalı  betonarme numunelerde teknik özellikler olarak;  pas filmi 0 
µm , adherans dayanımı 5,44 Mpa,  korozyon akım yoğunluğu 0,36 µA/cm2 olarak  tespit edilmiştir.  Tecno 
Bond epoksi ile donatıları kaplamalı betonarme numunelerde teknik özellikler olarak, pas filmi 0 µm, adherans 
dayanımı 4,16 Mpa,  korozyon akım yoğunluğu 0,19 µA/cm2 olarak  tespit edilmiştir. Sika Monotop 610 ile 
donatıları kaplamalı  betonarme numunelerde teknik özellikler olarak;  pas filmi 0 µm , adherans dayanımı 
4,18 Mpa,  korozyon akım yoğunluğu 0,14 µA/cm2 olarak  tespit edilmiştir.  

Sıcak daldırma çinko, Tecno Bond epoksi ve Sika Monotop 610 çelik donatı kaplamaları teknik yönden karşı-
laştırıldığında sıcak daldırma çinko kaplamanın güçlü metalurjik bağ yapısından dolayı adherans dayanımını 
arttırdığı ve diğer kaplamalara göre daha yüksek adherans dayanımına sahip olduğu görülmüştür. Bunun dışın-
da tüm kaplamaların diğer teknik özelliklerinin birbirine yakın olduğu görülmüştür. Ekonomik açıdan bakıldı-
ğında çinko kaplama diğer kaplamalara göre biraz daha maliyetli olmasına rağmen, yüksek adherans ve aşın-
ma dayanımı gibi teknik özellikleri ile diğer kaplamalara göre avantajlı olmasından dolayı   tercih edilmelidir.
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Betonun Kılıf (Membran) İçine Alınması

Sika Gard 703 W kaplamalı  betonarme numunelerde teknik özellikler olarak;  pas filmi 0-3 µm, adherans 
dayanımı 5,29 Mpa,  korozyon akım yoğunluğu 0,20 µA/cm2 olarak  tespit edilmiştir. Sika Ferro Gard 903 
inhibitörü kaplamalı  betonarme numunelerde teknik özellikler olarak;  pas filmi 5-15 µm, adherans dayanımı 
5,22 Mpa,  korozyon akım yoğunluğu 0,42 µA/cm2 olarak  tespit edilmiştir. Beton kaplamaları olan Sika Gard 
703 W ve Sika Ferro Gard 903 inhibitörü teknik ve ekonomik yönden karşılaştırıldığında, Sika Gard 703 W 
kaplamasının hem teknik hem de ekonomik yönden üstün olduğu görülmüştür. Bu nedenle betonarme yapılar-
da korozyonu önleyici beton kaplaması olarak Sika Gard 703 W’nin kullanımı tercih edilmelidir.

Katodik Koruma 

Galvanik anotlu katodik koruma sisteminin eski binalara ve dış akım kaynaklı katodik koruma sisteminin yeni 
binalara uygulanması tavsiye edilir.

SONUÇ

Bu çalışmanın sonuçlarına göre betonarme yeni ve eski binalarda alınabilecek önlemler Şekil 8’de gösteril-
miştir. 

Şekil 8. Beton Yapılarda Yeni ve Eski Binalardaki Korozyon Hasarı için Önlemler

Yeni Binalar İçin Çözüm Önerileri

Kentsel Dönüşüm sürecinde, yeni binalarda korozyonu önleme amacı ile beton katkı inhibitörleri, beton kap-
lamaları, çelik donatı kaplamaları ve dış akım kaynaklı katodik koruma prosesi  birlikte bir önlem paketi şek-
linde uygulanabilir.

Yapılan deneysel çalışmaya göre teknik ve ekonomik yönden optimum özelliklere sahip olan Tecno Silica silis 
dumanı beton katkı malzemesi, sıcak daldırma çinko çelik donatı kaplaması ve Sika Gard 703 W beton kapla-
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ması önlem malzemeleri olarak ve dış akım kaynaklı katodik koruma sistemi ise önlem prosesi olarak Kentsel 
Dönüşüm esnasında yeni yapılacak binalarda birlikte bir paket şeklinde uygulanmalıdır.

Yukarıda belirtilen korozyondan koruyucu önlem malzeme ve proseslerinin yeni yapıda bir paket halinde 
uygulanması durumunda, betonarme yapının arsa değeri dahil, toplam üretim maliyeti sadece %1 oranında 
artmaktadır.  

Büyük şehirlerde yapıların pek çoğunun imal durumlarına göre deprem güvenliğinden uzak olduğu ve bura-
larda pek çok insanımızın yaşadığı bilinmektedir. Kentsel Dönüşüm Sürecinde yeni yapılacak binaların ömür-
lerini tamamlamadan kullanım dışı kalmaları neticesinde oluşabilecek ekonomik ve manevi kayıpların engel-
lenmesi korozyon önlem paketinin uygulanması ile mümkün olabilecektir. Korozyon önlemlerinin bir paket 
halinde uygulanması ile yapıların üretim maliyeti sadece % 1 oranında artarken yapıların korozyona karşı da-
yanıklı olmaları neticesinde kullanım ömürleri artacaktır. Kullanım ömürlerinin artmasına bağlı olarak üretim 
esnasında harcanılan ilave %1’lik maliyet birkaç yıl içerisinde tekrar geri kazanılarak amorti edilebilecektir. 

Eski Binalar İçin Çözüm Önerileri

Kentsel Dönüşüm sürecinde, eski binalarda korozyonu önleme veya durdurma amacı ile beton kaplamaları ve 
galvanik anotlu katodik koruma prosesi birlikte bir önlem paketi şeklinde uygulanabilir.

Yapılan deneysel çalışmaya göre teknik ve ekonomik yönden optimum özelliklere sahip olan Sika Gard 703 W 
beton kaplaması önlem malzemesi olarak ve galvanik anotlu katodik koruma ise önlem prosesi olarak  Kentsel 
Dönüşüm esnasında eski binalarda birlikte  bir paket şeklinde uygulanmalıdır.

Yukarıda belirtilen korozyondan koruyucu önlem malzeme ve prosesinin eski yapıda bir paket halinde uy-
gulanması durumunda, betonarme yapının arsa değeri dahil toplam üretim maliyeti sadece % 0,6 oranında 
artmaktadır.  

Hafif korozyona uğramış veya uğramaya devam eden fakat yıkılıp tekrar üretimine gerek olmayan eski bina-
larda, korozyonun durdurulabilmesi ve yapıların kullanım ömürlerini tamamlamadan dayanıksız ve kullanım 
açısından güvensiz duruma gelmelerinin önlenebilmesi için üretim maliyetinin sadece % 0,6’sı kadar ilave bir 
masraf yapılarak uzun bir süre yapıların kalıcı olması sağlanarak beklenmeyen faciaların yaşanması önlene-
bilir.

KAYNAKÇA

Aydin, Ö., (2012). Beton Yapılarda Donatı Korozyonunun Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Araştırılması, 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD, Danış-
man: Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU.

Çizmecioğlu, Z., (1998).  “ İsale Hatlarının Katodik Koruması”, ISBN 975-8215-28-0, İSKİ, İBB, İstanbul. 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

104

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

İNTERNET KAYNAKLARI 

Kentsel Dönüşümün En Önemli Gerekçelerinden Biri Olan Fakat Gözardı Edilen Faktör Korozyon, (2010). 
http://mmg.org.tr/mmg_57_web.pdf 22 Aralık 2011

Betonarme Köprü ve Viyadüklerde Oluşan Beton Hasarlarının Nedenleri (Kasım 2007).http://soylubeton.com/
gerecler/betonarme_kopru_viyaduk_olusan_hasarlarin_sebepleri.pdf   21 Aralık 2011.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

105

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON PROFİLLERDE SOĞUMA İZİ HATASININ OLUŞUM 
NEDENLERİ VE HATANIN ÇÖZÜMÜ ÜZERİNE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR 1

Utku DEMİR1, Ayşegül AKDOĞAN EKER1, Bedri Onur KÜÇÜKYILDIRIM1

1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Alüminyum profillerde oluşan hatalar nedeniyle hurdaya ayrılan hammadde miktarları şirketler için yük-
sek oranda maliyet, enerji ve zaman kaybına neden olmaktadır. Çalışmada, alüminyum profillerin imalatında 
kullanılan yegâne yöntem olarak bilinen ekstrüzyon yönteminde en çok karşılaşılan soğuma izi hatası ele 
alınmıştır. Ekstrüzyon yöntemi kullanılarak imal edilen ürünler, ağırlıklı olarak, inşaat, mobilya ve otomotiv 
sektörlerinde kullanılmakla birlikte alüminyum profillere olan talep her geçen gün, hızlı bir şekilde artmak-
tadır. Sektörde kullanılan ekstrüzyon profillerinin çok büyük bir miktarını 6XXX serisi alüminyum alaşımla-
rı olmakla birlikte; 6XXX serisi alüminyum alaşımları, soğuma izi hatasının en sık görüldüğü alaşımlardır. 
Pencere profillerinin imalatında, yarı mamul olarak tercih edilen 6XXX serisi alüminyum alaşımlarında es-
tetik beklentiler yüksek olduğundan, çalışmada, soğuma izi hatası hakkında bilgi verilip, hatanın oluşumunu 
engellemek için yapılması gerekenler, analizler üzerinden değerlendirilmiştir. Hatanın oluşumuna sebebiyet 
veren faktörler listelenerek, oluşum nedenleri hakkında bilgi verilmiştir. Yapılan akış analizlerinde ise, ağır-
lıklı olarak ekstrüzyon parametrelerinden, ekstrüzyon hızı üzerinde durulmuştur. Farklı ekstrüzyon hızlarında, 
ekstrüde edilen alüminyum profillerdeki yük ve sıcaklık değişimleri, analizlerden elde edilen verilere bağlı 
olarak, grafik halinde elde edilmiş ve hatanın oluşumuna etki mekanizmaları hakkında bilgi verilmiştir. İncele-
nen kalıp özelinde en uygun ekstrüzyon hızının 20 mm/sn olduğu sonucuna varılmış olup ekstrüzyon hızının, 
profil karmaşıklığı ve ekstrüzyon işleminde kullanılacak olan alaşım türüne göre değişim göstermesi gerektiği 
göz ardı edilmemelidir.  

Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Biyet, Ekstrüzyon, Soğuma İzi, Ekstrüzyon Hızı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Farklı sektörlerde kullanılmak üzere imal edilen alüminyum ekstrüzyon profillerde mekanik özelliklerin yanı 
sıra profilin görünüş özellikleri de günden güne daha çok önem arz eden bir husus halini almaya başlamıştır. 
Farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkan ekstrüzyon hatalarından en yaygın rastlanılanı soğuma izi hatası olup, 
görünümü, ekstrüzyon işleminde kalıba dik doğrultuda parlak ve karanlık şeritler şeklinde olmaktadır. Genel-
likle eloksallama işleminden sonra fark edilebilen hata, ekstrüzyon işleminden sonra yüzeyde mevcut bulunan 
fakat gözle görülemeyen hatanın, eloksallama işleminden sonra, profilin ışığı farklı yansıtması ile karakterize 
edilmektedir. 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

106

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Soğuma izi hatası, profil ekstrüzyonu yarı mamulü olan biyetin homojenizasyonu, mikro-makro yapısı, dış yü-
zey temizliği ile ilgili olabildiği gibi; kalıp tasarımı, kalıp malzemesi, kalıp yüzey sertliği ve ekstrüzyon işlem 
parametreleri ile de ilgili olabilmektedir. 

Şekil 1. Alüminyum Profilde Şerit Şeklinde Görülen Soğuma İzi Hatası

Soğuma izi hatasında, izin bulunduğu bölge, hatanın oluşum nedeni hakkında bilgi verebilmektedir.  Civata 
bölümünde ve çerçeve yüksekliğinin fazla olduğu bölümlerde, profil tasarımından kaynaklı nedenler ön plana 
çıkarken, ara kesitin olduğu bölümlerde görülen soğuma izi ise akışın aşırı derecede engellemesi ve dolayısıyla 
kalıp tasarımından kaynaklı sebepleri ön plana çıkarmaktadır.

Ekstrüzyon kalıbının tasarımında dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Bunlardan en 
önemlisi ise, hata oluşumuna neden olmamak için, kalıp tasarlanırken akışın aşırı derecede engellenmemesi-
dir. Kalıp ayakları, akış yönünde sivriltilmeli ve uygun açıda tasarlanmalıdır. Ayrıca, geçişler keskin olmamalı 
ve yüzeyler tasarlanırken radyus verilmelidir. Geçişler ne kadar keskinlikten uzak olursa, kalıp ve iş parçası 
arasındaki sürtünmeler de aynı oranda düşük olacak ve bunun neticesi olarak sürtünme kaynaklı üretilen ısı 
daha düşük olacaktır. Böylelikle hata oluşumunda en büyük rolü oynayan sıcaklık farklılıkları oluşma olasılığı 
minimum düzeye indirilmiş olacaktır. 

Hata oluşumuna neden olabilen ekstrüzyon parametreleri ise ram hızı, biyet ön sıcaklığı, konteynır sıcaklığı, 
kalıp sıcaklığı ve biyet uzunluğudur. Çalışmaya konu olan ram hızı ise, ekstrüzyon prosesi için en önemli para-
metrelerden biridir. Ram hızı düşük tutulursa, biyet sıcaklığı düşeceğinden dolayı biyetin plastik deformasyon 
kabiliyeti azalacağı için daha yüksek ekstrüzyon basınçlarına ihtiyaç duyulacak ve bu durumda yük ve geril-
melerin artmasına neden olarak; kalıp ile iş parçası ve iş parçası ile konteynır arasındaki yenilmesi gereken 
sürtünme kuvvetlerini artırıp, ekstrüzyon ürünü çıkış sıcaklıklarının uniform olmamasına sebebiyet verecektir. 
Eğer ram hızı yüksek tutulur ise kalıp çıkış sıcaklıkları da aynı oranda artacaktır. Bu sebeple, ram hızının opti-
mum bir seviyede tutulması, ekstrüzyon hatalarının önüne geçilmesinde önem arz etmektedir.
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AMAÇ 

Soğuma izi hatasıyla ilgili literatürde kesin bir limit olmamakla birlikte iz kartelaları kullanılmaktadır. Bu 
çalışma ile; ekstrüzyon profillerdeki soğuma izi hatasının minimum bir orana indirilmesi ile ıskarta miktarı 
asgari düzeyde tutularak, hammadde sarfiyatının önüne geçilmesi; zaman ve maliyet kayıplarını azaltarak, iş 
gücünün verimli kullanılması hedeflenmektedir. Ayrıca, hatanın tespiti, eloksallama işleminden sonra gerçek-
leştiği için, sadece yarı mamül olan biyet değil aynı zamanda eloksallama işleminden dolayı oluşan maddi bir 
kaybın önlenmesi hedeflenmektedir. Bu çalışma ile bu durumun da önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Çalış-
ma, bu konu hakkında araştırma yapacaklara da yol gösterecek bir çalışma olması nedeni ile literatüre katkı 
yapacaktır. 

KAPSAM

Soğuma izinin giderilmesi çalışmasında; soğuma izi hatasına sık rastlanılan bir kalıp incelenmiş ve diğer kalıp-
lar ile farklı olduğu hususlar gözetilerek detaylı bir gözlem yapılmıştır. Ekstrüzyon için akış analizleri, Deform 
3D Sftc programı ile 20, 30, 45 mm/sn hızlarda gerçekleştirilmiştir. Makro yapı incelemesi için gözle muayene 
yöntemi kullanılmıştır. Analiz ve incelemeler doğrultusunda elde edilen sonuçlar derlenmiş ve soğuma izi ha-
tasının önüne geçmek için yapılması gerekenler çalışmanın sonucunda belirtilmiştir.

YÖNTEM

Çalışma, ekstrüzyon işleminin proses bazında akış analizleri ile değerlendirilerek ekstrüzyon işleminin simü-
lasyonu ve hatalı ürünlerin yüzey durumunun irdelenmesi olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. 

Ekstrüzyon prosesindeki akış analizlerinde, Deform 3D Sftc programı kullanılmış olup; programda ekstrüzyon 
kalıbının FEM analizi metodu, Navier Stokes denkleminin proses esnasında biyete uygulanması ile gerçekleş-
tirilmiş olup; farklı hızlardaki ekstrüzyon işlemlerindeki akış irdelenip, maksimum kalıp çıkış sıcaklıkları ve 
kalıp üzerindeki gerilme durumu grafik olarak elde edilmiştir.

Akış analizi gerçekleştirilirken, biyet ve kalıba mesh uygulanmış ve hem yüzey hem de katı olarak ağ örgüsü 
kullanılmıştır. Mesh yöntemi olarak üçgen mesh kullanılmıştır. Biyete uygulanan ağ örgüsünde 6214 poligon 
ve 3109 düğüm bulunmaktadır.

BULGULAR

Soğuma izi hatası, profilin kalıptan çıkış esnasında oluşan sürtünme kuvvetinin artışına bağlı olarak sıcaklıkla-
rın bölgesel olarak, ani bir şekilde yükselmesi ve bu nedenle taneler arası sınırlardaki farklılaşmadır. Soğuma 
izi hatası, eloksallama işleminden sonra belirginleşen, yüzeyin ışığı farklı yansıtması nedeniyle, yüzey üze-
rinde koyu ve açık renkteki şeritler halinde görünümdür. Soğuma izi hatasının oluşumu, tasarımdan kaynaklı 
olarak kalıpta akışın aşırı engellenmesi, ekstrüzyon prosesi öncesi biyetin homojenizasyonu ve proses para-
metreleri gibi nedenlerden oluşabilmekle birlikte bu çalışmada proses parametrelerinden, ekstrüzyon hızı pa-
rametresi üzerinde ağırlıklı olarak durulmuş ve soğuma izi görülen bir kalıpta akış simüle edilerek maksimum 
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sıcaklık ve yükün; 20, 30, 45 mm/sn hızlarında, 6082 serisi alüminyum alaşımı için gerçekleştirilmiştir. Kalıp 
malzemesi olarak ise AISI H13 çeliği seçilmiştir.

6082 serisi alüminyum alaşımlarının özellikleri tabloda verilmiştir;

Tablo 1. Al6082 T6 Alaşımının Fiziksel Özellikleri1

Özellikler Değer

Yoğunluk 2.70 g/cm3

Erime Noktası 555 oC

Termal Genişleme 24x10-6 /K

Elastiklik Modülü 70 GPa

Termal İletkenlik 180 W/m.K

Elektriksel Direnç 0.038x10-6 Ω .m

Soğuma izi hatası sık görülen kalıba uygulanan analizlerde, kalıp ilk sıcaklığı 420oC ve ön ısıtılmış biyetin 
sıcaklığı ise 450oC olarak alınmıştır.

Şekil 2. Akış Analizi Gerçekleştirilen Kalıbın İzometrik Görüntüsü

Çalışmada, Deform 3D programı ile gerçekleştirilen analizler sonucunda, kalıp üzerindeki en yüksek yük ve 
en yüksek sıcaklık değerleri, 45 mm/sn ram hızındaki ekstrüzyon işleminde elde edilmiştir. 

1  http://www.aalco.co.uk/datasheets/Aluminium-Alloy_6082-T6~T651_148.ashx
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Şekil 3. Ekstrüzyon Prosesi Esnasında Ekstrüde Edilen İş Parçasının Analiz Görüntüsü

Gerçekleştirilen analizlerde en iyi deplasman değeri 20 mm/sn hızda elde edilirken, en kötü deplasman değeri 
ise 45 mm/sn hızda görülmüştür.

  

Şekil 4. AA6082 Ekstrüzyonunda İş Parçası Sıcaklık Dağılım Grafiği (Sol Üst Grafik 20, Sağ Üst 30, 
Alt Grafik İse 45 mm/sn Ram Hızında)
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Şekil 5. Ekstrüzyon Prosesi Esnasında Kalıba Uygulanan Yükün Zamana Göre Reğişimi (Sol Üst Gra-
fik 20, Sağ Üst 30, Alt Grafik İse 45 mm/sn Ram Hızında)

Analizi gerçekleştirilen kalıpta, 45 mm/sn hızda gerçekleştirilen ekstrüzyon işleminde ortalama 573oC sıcaklık 
değeri görülmüştür. 6082 T6 serisi alüminyum alaşımı için erime sıcaklığı 555oC olduğu için bu kalıpta 45 
mm/sn hızda ekstrüzyon işlemi gerçekleştirilmesi uygun değildir. Ekstrüzyon çıkış sıcaklığının erime sıcaklı-
ğından daha düşük olması gerekmektedir.

TARTIŞMA

Ekstrüzyon ram hızı değerleri, ekstrüzyon işlemi için kullanılan biyetin türü ve üretilecek profilin geometri-
sinin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Karmaşık profiller için, daha yavaş ekstrüzyon 
hızları gerekirken, basit profiller için ise daha yüksek hızlarda ekstrüzyon işlemi gerçekleştirilebilmektedir. 
Profil imal edilmeden önce akış analizi gerçekleştirilerek en uygun ram hızı tespit edilmelidir. Bu sayede olası 
hataların önüne geçilebileceği gibi farklı tane sınırı değerinden kaynaklanan soğuma izi hatasının oluşumuna 
sebebiyet veren faktörlerin de büyük oranda önüne geçilmiş olacaktır.

Ekstrüzyon hızının sürekli takip edilmesi ve izotermal ekstrüzyon için ram hızının sürekli kontrolü verimliliği 
optimize etmektedir. (P. Saha, 2000) Ekstrüzyon işlemi sırasında sıcaklığın pirometre veya termal kameralar 
ile sürekli takip edilip, ram hızının optimize edilebildiği sistemler de bulunmaktadır. Bu sistemler kullanılarak, 
ekstrüde edilen profillerde optimum sonuca da ulaşmak mümkündür. Ram hızının sürekli kontrol edildiği sis-
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temlerde anlık olarak sıcaklık değişimleri takip edildiği için ram hızına bağlı hataların oluşumu büyük ölçüde 
engellenmektedir.

Kalıp malzemesi seçiminde ise kalıp sertliği önem arz etmektedir. Kullanılan kalıp malzemesi genellikle takım 
çeliği olmakla birlikte, ekstrüzyon işleminin izotermal olarak sürdürülebilmesi için kullanılan kalıp malzeme-
sinin sertliği düşük olmamalıdır. Bu durumun nedeni ise sertliği düşük kalıp kullanıldığında kalıpta akış daha 
zor gerçekleştiğinden, sürtünme kuvvetini yenmek için harcanması gereken kuvvet artacak ve buna bağlı olarak 
sıcaklık değerleri de aynı oranda artış gösterecektir. Ekstrüzyon kalıplarında sertliğin temini için nitrürleme işle-
mi uygulanmakla birlikte belli sayıda biyet ekstrüde edildikten sonra, bu işlem tekrarlanmalıdır.

ÇALIŞMANIN KISITLAMALARI

Çalışma kapsamında, ekstrüzyon parametrelerinden biri olan ram hızı değeri dikkate alınarak analizler gerçek-
leştirilmiş ve profil tasarımı değişimine göre ekstrüzyon işlemi ele alınmamıştır.

Farklı geometri ve biyet alaşımları için hızlar da değişiklik göstermektedir. Çalışmada, soğuma izi hatasına sık 
rastlanılan bir kalıp, analizlerde kullanılmış ve elde edilen sayısal sonuçlar incelenen kalıp özelinde verilmiştir.

Soğuma izi hatası, yenilmesi gereken sürtünme kuvvetinin belli bir alandaki artışından dolayı, anlık olarak, 
yüzey üzerindeki sıcaklık dağılımındaki değişiklikten kaynaklandığından dolayı elde edilen verilerden sıcak-
lık grafikleri üzerinde daha çok durulmuş ve gerilme, deplasman ve şekil değiştirme hızı değerleri de tespit 
edilmekle birlikte çalışmada bu grafiklere yer verilmemiştir.

SONUÇ

Çalışmada, kalıba radyus uygulanan bölümlerde akışın daha düzgün bir şekilde gerçekleştiği tespit edilmiş ve 
yüzeylerde keskin geçişlerden kaçınılması gerektiği görülmüştür. Ayrıca, kalıp ayaklarının uygun açıda tasar-
lanması ve akış yönünde sivriltilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Çalışmada, 6082 serisi alüminyum alaşımı biyet kullanılarak, soğuma izi sık görülen bir kalıpta analizler 
gerçekleştirilmiştir. Analizlere göre, mevcut kalıpta, hata oluşmaması için en uygun hız değeri olarak 20 mm/
sn ram hızı değeri bulunmuştur. Bu değerin üzerine çıkıldığında yüzeyde stabil olmayan sıcaklık değerleri ve 
ektrüzyon çıkış ortalama sıcaklık değerlerinin normalin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, kalıp ve iş 
parçası üzerindeki yüklerin de artan hıza bağlı olarak sıcaklığın yükselmesi ile birlikte arttığı gözlemlenmiştir. 
20 mm/sn’den sonraki hız değerlerinde, ekstrüzyon işlemi, izotermal ekstrüzyon prosesini sürdürmekte zorlan-
mış ve soğuma izi hatasının en büyük sebeplerinden sıcaklık değerlerinde dalgalanmalara neden olduğu tespit 
edilmiştir.
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ECZA DEPOLARI İÇİN ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNDE ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN 
KULLANIMI2

Ali Osman ARVASİ1, Salim CEYHAN2

1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilecik  / Türkiye

2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Bilecik  / Türkiye

Öz: Günümüzde rekabetin artması ve teknolojinin hızla ilerlemesi ile ecza depolarının kendilerini sürekli 
yenilemeleri gerekmektedir. Bu durumda eczane taleplerinin zamanında ve eksiksiz olarak en düşük maliyetle 
karşılanması büyük önem taşımaktadır. Ecza depolarının sevkiyat yönetiminin verimli bir şekilde yürütmesi 
için eczanelerin taleplerinin zamanında ve en düşük maliyetle karşılanmasının planlanması için sistematik bir 
araç rotalama optimizasyonu gerekmektedir. Araç Takip Sistemleri, üzerinde GPS alıcısı ve GPRS modem bu-
lunduran ve her türlü araçların anlık hız ve konum bilgilerinin belirlenmesini ve bu bilgileri GPRS modem ara-
cılığıyla bir merkeze yönlendirmesi sağlayan sistemdir. Bir web servis ile bir merkez üzerinden alınan verilerin 
veritabanında toplanarak işlenip kullanıcı tarafından izlenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla tasarlanmış bir 
sistemidir.  Yapılan bu çalışmada, bir ecza deposu için, eş zamanlı bir veya birden fazla araç için ilaç dağıtım 
işlemini kolaylaştırmak adına uygun rotaların karınca algoritma ile hesaplanıp ve en uygun rotayı kullanıcıya 
sunan bir sistem tasarlanmıştır. VB.Net dili kullanılarak bir sevkiyat işlemi için açık kod kaynaklı harita proje-
sinin web servisi kullanarak hedefler arası mesafeyi karınca algoritmasına sunan, en kısa mesafeyi hesaplayan, 
sevkiyat hattı boyunca takip etmesi gereken mesafeyi ölçen, sevkiyatın tamamlama süresini hesaplayan ve 
anlık olarak aracın konum bilgisini gözlemleyen bir uygulama geliştirilmiştir. Antalya ili içerisinde faaliyet 
gösteren bir ecza deposunda uygulama kullanılmıştır. Araç takip sisteminin rotalama probleminde kullanımı 
ile sevkiyat süreleri kısaltılmış, toplam yakıt tüketimlerinde azalma görülmüş, sevkiyat yapan personellerin 
performans değerlendirmeleri raporlanmış, ecza deposu ve eczaneler arasındaki iletişim problemleri büyük 
oranda çözüme ulaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Araç Rotalama Problemi, Araç Takip Sistemi, Gps, Karınca Algoritması

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Ecza depoları günümüzün rekabet ortamında eczanelerin isteklerini karşılamak için sevkiyat sistemlerine her 
zaman olduğundan daha çok önem vermek zorundadırlar. Ecza depoları için ürün fiyatlarının haricinde, sev-
kiyat gerçekleştirmek için harcadığı maliyet büyük oranlardadır. Sevkiyat maliyetlerini düşürmek için ecza 

2  Yazar Notu: Bu çalışma Dr. Öğretim Üyesi Salim CEYHAN tarafından danışmanlığı yapılan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 
Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği yapılmakta olan Ali Osman ARVASİ’nin “Araç Takip Sistemiyle Sevkiyat Yöne-
timi” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.
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depoları, eczanelerin memnuniyeti için çalışmalar yaparken diğer bir yandan, sevkiyat maliyetleri olabildiğin-
ce azaltacak yöntemler ve çözümler bulmaya çalışmaktadırlar. Bu yüzden ecza depoları, personel ve araç gibi 
kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak için yöntemler geliştirmektedirler. Bu kapsamda sevkiyat 
maliyeti, kullanılan araç sayısı, araçların gideceği toplam mesafe ve toplam süre gibi ölçütler önem kazanmak-
tadır. Sevkiyatta kullanılan araçları verimli bir şekilde kullanmak için araçların belirli bölgeler arasında ürün 
dağıtım ve teslimatı için en uygun rotanın belirlenmesi gerekmektedir. Araç Rotalama Problemi (ARP), ilk 
olarak Dantzig ve Ramser tarafından benzin istasyonlarına benzin dağıtımı problemini ele almışlar ve bu prob-
lemin çözümü için ile defa matematiksel programlama modeli ve algoritmik modelini kurmuşlardır (Dantzig 
ve Ramser, 1959: 80-91).  Araç Takip Sistemleri(ATS), üzerinde GPS alıcısı ve GPRS modem bulunduran ve 
her türlü araçların anlık hız ve konum bilgilerinin belirlenmesini ve bu bilgileri GPRS modem aracılığıyla bir 
merkeze yönlendirmesi sağlayan sistemdir. Bir web servis ile bir merkez üzerinden alınan verilerin veritaba-
nında toplanarak işlenip kullanıcı tarafından izlenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla tasarlanmış bir sistemidir.  

AMAÇ 

Araç rotalama probleminde ecza deposundaki araçlar ile farklı noktalardaki eczanelerin talepleri karşılanmaya 
çalışılmaktadır. Bu işlemi gerçekleştirirken amaç verimli bir şekilde eczane ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa 
zamanda, en kısa yoldan ve en az maliyetle karşılayan rotayı belirlemektir. ARP ile ilgili birçok çalışmalar 
yapılmıştır. Sevkiyata çıkan her bir araç için, sevkiyata çıkmadan önce ARP ile belirlenen en uygun rota, en 
kısa mesafe ve sevkiyatı tamamlaması gereken süreyi hesaplamak. Bu araç için araç takip sistemi ile sevkiyat 
başlangıcından bitişine kadar gelen değerlerini yorumlayıp sevkiyatın verimini ölçmek hedeflenmiştir.

KAPSAM

Antalya ili içerisinde faaliyet gösteren bir ecza deposunda uygulama kullanılmıştır. 

YÖNTEM

Bu ecza deposu için, eş zamanlı bir veya birden fazla araç için ilaç dağıtım işlemini kolaylaştırmak adına uy-
gun rotaların karınca algoritma ile hesaplanıp ve en uygun rotayı kullanıcıya sunan bir sistem tasarlanmıştır. 
Sevkiyat işlemi için, açık kod kaynaklı harita projesinin web servisi kullanarak hedefler arası mesafeyi karınca 
algoritmasına sunan, en kısa mesafeyi hesaplayan, sevkiyat hattı boyunca takip etmesi gereken mesafeyi ölçen, 
sevkiyatın tamamlama süresini hesaplayan ve anlık olarak aracın konum bilgisini gözlemleyen bir uygulama 
geliştirilmiştir. Bir aracın sevkiyata başlayıp ve bitişine kadar alınan tüm veriler işlenerek yorumlanmıştır. 
Araç takip sisteminden gelen verileri veritabanına kaydetmek için servis yazılmıştır. Ecza deposunun kul-
lanmış olduğu uygulamaya entegre olarak çalışan ve en uygun rotayı kullanıcıya sunan bir uygulama gelişti-
rilmiştir. Sevkiyata başlayan araçların ATS tarafından gönderilen verilerini işleyen ayrı bir servis uygulama 
yazılmıştır. Toplam 3 ayrı uygulama yazılmıştır. 
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 BULGULAR

Her araç için tamamladıkları sevkiyatın değerlendirmesi otomatik olarak yapılmıştır. Değerlendirmesi olum-
suz olan sevkiyatlar sistem üzerinden belirlenmekte ve aynı zamanda otomatik olarak yöneticilere e-posta 
olarak bilgi verilmesi sağlanmıştır. Değerlendirmesi olumsuz olan sevkiyatlar incelendiğinde, sürücülerin sev-
kiyat anında sevkiyat araçlarını kişisel ihtiyaçları için kullandıkları tespit edilmiştir. Araç sürücülerinin takip, 
denetleme ve performans değerlendirmesi mümkün olmuştur. Yakıt tüketiminde büyük oranda düşüş gözlem-
lenmiştir. Bununla birlikte sevkiyat maliyetlerinde tasarruf sağlanmıştır. 

SONUÇ

Araç takip sisteminin rotalama probleminde kullanımı ile sevkiyat süreleri kısaltılmış, toplam yakıt tüketimle-
rinde azalma görülmüş, sevkiyat yapan personellerin performans değerlendirmeleri raporlanmış, ecza deposu 
ve eczaneler arasındaki iletişim problemleri büyük oranda çözüme ulaştırılmıştır.

KAYNAKÇA 

Dantzig, G.B., Ramser, J.H., (1959). ‘‘The Truck Dispatching Problem’’, Management Science 6, :80-91  
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A NOVEL ROUTE TO SYNTHESIZE GRAPHENE VIA ELECTROCHEMICAL PROCESS AND 
ITS UTILIZATION IN ORGANIC PHOTOVOLTAIC DEVICES AS CHARGE TRANSPORT 

LAYER

Kuray DERİCİLER1, Figen KAYA2

1-2Yıldız Technical University, Department of Metallurgical and Materials Engineering, İstanbul / Turkey

Abstract: Graphene nanosheets have been prepared from fine graphite powders by a novel electrochemical ex-
foliation method. In order to electrochemically exfoliate graphene, powders were first pressed into a bulk pellet 
shape. This pellet was then exfoliated on stainless steel (1810 CrNi) wire cage in 0.1 M aqueous sodium sulfate 
(Na2SO4) electrolyte solution in an ultrasonic cleaning bath with mild sonication (45 W). Pt wires have been 
used as anode and cathode with a bias voltage of 10 V to facilitate the process. After the process, the electrolyte 
solution was then washed copiously with DI water and filtered via vacuum filtration using 0.2 µm pore sized 
PTFE filter to remove residual salts. As filtered product dried in an oven at 80 oC overnight to remove water. 
Synthesized graphenes have been characterized by FE-SEM, Raman, and FT-IR spectroscopy. Graphenes 
were dispersed in N,N-Dimethylformamid (DMF) via mild sonication and centrifuged at 4000 rpm to remove 
non-exfoliated large particles. Obtained supernatant shows a stable suspension. This suspension then used in 
organic solar cells (OSCs) as an additive to PEDOT:PSS to be utilized as a hole transport layer (HTL). Organic 
solar cells have been prepared in ITO/PEDOT:PSS-Graphene/P3HT:PCBM/Al formation using spin coating 
and vacuum thermal evaporation techniques. Reference devices with only PEDOT:PSS and PEDOT:PSS-
DMF have also been prepared. The photovoltaic cell with prepared with graphene exhibited superior efficiency 
compared to PEDOT:PSS (%63) and PEDOT:PSS-DMF (%14) respectively.

Key Words: Graphene, Electrochemical, Synthesis, Organic, Solar, Photovoltaic

INTRODUCTION

Graphene, thanks to its unique 2D hexagonal honeycomb lattice structure comprising carbon atoms making sp2 
hybridization, shows great mechanical strength of ~1100 GPa, very high intrinsic carrier mobility of ~200,000 
cm2/Vs, excellent thermal conductivity of ~5000 W/mK, near perfect transparency in visible light (~97.7%) 
and consequently attracted the interest of numerous researchers since its discovery in 2004 by Andre Geim 
and Konstantin Novoselov (Geim & Novoselov, 2007; Novoselov et al., 2012, 2004). This variety of astonis-
hing features resulted in various areas of application for graphene, involving but not limited to liquid crystal 
device electrodes, pseudocapacitors, catalysis, transistors, electrochemical and biosensors, polymer electrolyte 
membrane (PEM) and direct methanol fuel cells (DMFC), batteries, photovoltaic devices (Ambrosi, Chua, 
Bonanni, & Pumera, 2014), and transmission electron microsopy sample supports (Meyer, Girit, Crommie, & 
Zettl, 2008).
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To this day, many methods have been developed in order to synthesize graphene that possesses the exceptional 
properties stated above. Chemical vapour deposition (CVD), unzipping of carbon nanotubes, gas driven ex-
foliation, oxidation followed by chemical or thermal reduction, and also other exfoliation techniques such as 
microwave exfoliation, shear exfoliation, sonochemical exfoliation, micromechanical exfoliation (Novoselov 
et al., 2004) and electrochemical exfoliation (Ambrosi et al., 2014) have been developed over the years. While 
all these methods have advantages and disadvantages to each other, CVD, oxidation and subsequent reduction, 
and electrochemical exfoliation methods seem most promising among them. 

Electrochemically exfoliating graphitic precursors to graphene is carried out essentially in two main appro-
aches, namely anodic exfoliation and cathodic exfoliation. In cathodic exfoliation, electrode that is expected 
to exfoliate (graphite) is subjected to negative bias voltages, whereas in anodic exfoliation a positive voltage 
is applied to the active electrode, while both in the presence of an appropriate electrolyte. It is found that cer-
tain sodium-, alkylammonium-, imidazolium- and lithium- based salts in organic solvents such as propylene 
carbonate (PC), acetonitrile, dimethyl sulfoxide (DMSO), or N,N-dimethylformamide (DMF) to be efficient 
towards this end. Mechanism of the cathodic exfoliation process is suggested as the intercalation of the cations 
that are formed in the electrolytes subsequent to the bias voltage. In the case of LiClO4 in PC, these cations 
are (Li.2PC)+ and (Li.3PC)+. Although the process is carried out under reducing conditions therefore avoids the 
excess oxidation of electrode and also the end-product, resulting in greater structural quality and lower oxygen 
contents, main drawbacks such as long process times (several hours) followed by similarly long sonication 
treatment in proper solvent to complete sheet separation of the cathodically intercalated product. Furthermore, 
in order to upscale the process, it is required to use large amounts of these organic solvents which is not desi-
rable from an environmental standpoint and also the high boiling point some of the solvents can be an issue for 
the subsequent processes of the products. Anodic exfoliation, on the other hand, can be easily accomplished in 
aqueous mediums with short intercalation times using appropriate intercalating anions from widely available 
chemicals such as acids (e.g., H2SO4), their inorganic salts [Na2SO4, K2SO4, (NH4)2SO4)], or ionic liquids that 
readily separate to anions and cations, as electrolytes (Paredes & Munuera, 2017). Driving force of this process 
is described by Lu et al. as (I) oxidation of water near the anode, creating (OH)- and O-2 radicals, (II) hydroxy-
lation or oxidation of edge planes, opening the edge sheets for intercalating anion to get in between the sheets, 
(III) expansion of the graphite anode due to intercalation and polarization of sheets and (IV) precipitation of 
exfoliated sheets in the solution (Lu et al., 2009).

In organic solar cells (OSCs), to basically put, organic material in the active layer of the cell absorbs photons 
coming from sun, exciting electrons to create electron-hole pairs. These electrons and holes are then separate 
to be collected by their respective electrodes to generate electrical current. Nowadays bulk heterojunctions 
(BHJs) are used as active layers which comprise semi-continuous composite of electron donor and electron 
acceptor polymers. However, direct contact between active layer materials and electrodes cause current leaka-
ge driven recombination, lowering overall cell efficiency. To minimize the effect of recombination, functional 
layers at the electrode/active layer interface are required in order to support charge extraction and subsequent 
collection. These supporting layers however, must be selective enough to filter specific type of charge (hole 
or electron) and block the other one. Currently, p-type materials with wide band gap and high level of work 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

118

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

function (WF) are used to block the electron and make ohmic contact with donor polymer. Aside from cer-
tain metal oxides such as MoO3, V2O5, NiO, Cu2O, poly(3,4-ethylenedioxithiophene) (PEDOT) doped with 
poly(styrene sulfonic acid) (PSS) is the most commonly used organic material as hole transport layer (HTL) in 
OSCs (Mahmoudi, Wang, & Hahn, 2018).

AIM of the STUDY

Our aim here was  to synthesize graphene from powder-like graphitic precursors in such a way that it delivers 
high quality products while maintaining high yield. Even though it is a very promising material as a HTL, 
PEDOT:PSS has a few drawbacks. Its acidic nature can cause etching of the ITO layer on the glass also hygros-
copic behavior of PSS degrades the lifetime of the device by absorbing water and/or moisture from its surro-
undings. Thus, it is required to find a replacement for PEDOT:PSS, although it is quite challenging to maintain 
high cell efficiencies doing so (Hains & Marks, 2008), or to improve its effects to the device performance with 
other additives. To this end, we utilized electrochemically synthesized graphenes as an additive to PEDOT:PSS 
to increase the overall efficiency of the cell.

SCOPE

In this scope, we used steel wire cage and mild sonication to further assist the exfoliation of graphite which 
would normally break off and fall to the bottom of the beaker. Herein we report the electrochemical synthesis 
of graphene and its utilization as an additive to PEDOT:PSS to form HTL in an OSC. There have been some 
reports about utilizing graphene oxides synthesized with modified Hummer’s method, graphene oxide with 
similar composites or graphene quantum dots (GQDs) as HTLs (Mahmoudi et al., 2018) but to the best of 
our knowledge, this is the first report on utilization of the steel wire cage method and also the first report on 
utilization of electrochemically synthesized graphene-PEDOT:PSS composite in organic solar cells as a hole 
transport layer.

METHOD 

Graphite powders were first pressed into pellets using hand press (Newport, Premere). Typically, 1 g graphite 
powder was pressed into a pellet with a pressure of ~222 MPa. This pellet was later used as a graphitic precur-
sor. 0.1 M 100 mL Na2SO4 aqueous solution was used as the electrolyte. Stainless steel wire cage was placed 
on the beaker while wetting the bottom part of the mesh. One Pt wire was submerged in the solution and acted 
as cathode while other was placed on the mesh and acted as anode with the graphite pellet that was on top of it. 
The whole system then placed in an ultrasonic cleaning bath (Kudos SK1200H, 45W) to apply mild sonication. 
Bias voltage of +10 V and sonication applied to the system at the same time. The goal here was to initially 
expand/exfoliate graphite pellet, using Pt wire and pellet itself as anode, then to prevent non-exfoliated sheets 
from settling on the bottom of the beaker using mild sonication, reintroduce them to the anode to properly 
exfoliate. As the pellet exfoliates and breaks apart, stainless steel mesh and nearby non-exfoliated graphite 
becomes anode. Process was kept running until pellet was completely disappeared and then 60 more minutes 
before termination, in order to minimize the amount of non-exfoliated graphite. The as-exfoliated product was 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

119

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

collected, washed copiously with DI water (Elga Purelab Flex) via vacuum filtration using 0.2 µm pore sized 
PTFE membrane (ISOLAB) and dried in the oven at 80oC overnight. Half of the dried powder kept further for 
analysis while the other half was redispersed in DMF via mild sonication. The product then centrifuged at 4000 
rpm in order to separate large-sized particles that are not exfoliated. Supernatant of the suspension decanted for 
further use. All experiments in this section were done in room temperature. 

In order to prepare organic solar cells, subsequent layers have been created first. ITO coated glass with a thick-
ness around 120 nm, a sheet resistance of 12 Ω/sq. and a size of 1.5 × 1.5 cm2 were used as anode  transparent 
conductive electrode. The one-third of ITOs was patterned by etching with an acid mixture (HCl:HNO3:H2O) 
and then each substrate was cleaned with  distilled water, acetone and isopropanol in an ultrasonic bath for 
20 min, respectively. The aqueous solution of PEDOT:PSS filtered with 0.45 μm Whatman filter. HTL has 
been prepared by mixing PEDOT:PSS with graphene suspension with a volumetric ratio of 5:1 PEDOT:PSS 
to graphene. Prepared solution then spin coated onto ITO coated glass first at 1500 rpm for 15 s, then at 2000 
for 50 s. After annealing at 140oC over the hot plate in order to remove residual moisture, photoactive layer 
of P3HT:PCBM solution consisting of 6.5 mg PCBM and 12 mg P3HT in 1 mL chlorobenzene spin coated 
over the HTL at 1000 rpm for 30 s. Active layer coating has also been annealed at 120oC for 4 mins to remove 
residual moisture. The prepared samples were transferred to a vacuum thermal evaporation system (10-5 mbar) 
for 100 nm of aluminium coating as cathode electrode. Top Al electrode was deposited through a mask with 
periodic rectangular pattern to form a 2 x 10 mm2 area cathode with three devices per substrate. The active area 
for all devices defined by the overlap of ITO and Al electrodes was about 0.1. cm2. Also reference samples with 
only PEDOT:PSS and PEDOT:PSS/DMF as HTLs have also been prepared with the same method.

Fig. 1. Electrochemical Synthesis Setup (a), Close-Up Image of Graphite Pellet (b), Supernatant (Stab-
le Graphene Suspension in DMF) (c), Prepared Solar Cell (d).
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RESULTS

The Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectroscopic data was obtained using Perkin Elmer Spectrum 100 
over the range of 650 – 4000 cm-1. FTIR spectra of synthesized graphene can be seen in Fig. 2. FT-IR spectrum 
is an important tool to identify the bonding vibrations of the sample and the functional groups that have bonded 
to the surface. O-H peaks, free and stretching respectively, at the 3751 cm-1  and 2590 cm-1 are due to water in 
the electrolyte. Peaks at 2919, 2227 and 1919 cm-1 correspond to C-H (stretching), C≡C and C=O vibrations 
(Mir & Shukla, 2018). Aromatic C=C peak around ~1540 cm-1  generally identifies hexagonal structure and 
corresponds to skeletal vibration of the graphitic backbone (Bakhshandeh & Shafiekhani, 2018). The peak at 
1118 cm-1 depicts C-O stretching bond at the graphene edge site while peaks at 1236 and 892 cm-1 corresponds 
to epoxy groups bound to the surface.

Fig. 2. FT-IR Spectrum of Electrochemically Exfoliated Graphene

Raman spectrums have been obtained using Thermo Scientific DXR Raman apparatus. Raman spectrospy is a 
non-destructive, fast and reliable method to investigate the structural and thus, electronical properties of car-
bon and carbon-related materials. Raman spectra of graphene generally consists of 3 characteristic peaks such 
as D, G, and 2D, respectively. The D peak corresponds to the breathing modes of six atom hexagonal rings 
and appears due to the structural defects in the planar structure. Whereas, the G band raises due to in-plane 
stretching of sp2 hybridized C atoms, hence it is also a charactheristic peak of graphite. Ratio of intensities of 
G and D peaks are a general indicator of structural order and therefore quality of the graphene. Fig. 3 shows 
the raman spectrums of both electrochemically exfoliated graphene (top) and fine graphite powder (bottom). It 
can be seen that the electrochemically produced graphene has a comparable IG/ID ratio to the reduction based 
graphenes. Also the loss of three-dimensional ordering is indicated by the disappearance of the doublet in the 
2D peak (Ferrari, 2007). 
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Fig. 3. Raman Spectrums of Electrochemically Produced Graphene (Top) and Fine Graphite Powder 
(Bottom)

Fig. 4 displays FESEM images of the electrochemically produced graphene samples. Fig. 4 shows micron 
sized single and few-layer graphene sheets at 20kx magnification.

Fig. 4. FE-SEM Images of Micron Sized Single Layer and Few-Layer Graphene Sheets at 20kx Magni-
fication
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Current-voltage (I-V) charactheristics of the organic solar cells were measured using a computer controlled 
Keithley 2400 source meter under illumination. The lighting was provided by Luzchem solar simulator set at 
100 mW/cm2 (AM1.5G) calibrated using a standard crystalline silicon diode. Short-circuit current ISC (mA), 
open-circuit voltage VOC (V) and fill-factor (FF) were determined from the I-V curve under illumination in 
order to characterize the photovoltaic performance of prepared devices. FF is given by the ratio of the maxi-
mum power (VMPP x JMPP) to the product of VOC and JSC (Eq. 1). Power conversion efficiency (PCE) is defined 
as output electric power (POUT) to input light power (PIN) and is given in Eq. 2.

          (1)

        (2)

The current-voltage (I-V) characteristics and photovoltaic parameter of the organic solar cells prepared with 
ITO/PEDOT:PSS-Graphene/P3HT:PCBM/Al structure  are summarized in Table 1. Although the graphene 
sample may seem underperformed compared to the other devices, achieving these values in lower active area 
boosted the device’s efficiency.

Table 1. The Photovoltaic Parameters of the Prepared OPV Devices

Sample VOC ISC JSC FF AA Efficiency

PEDOT:PSS 
(Ref.)

0.4749999940 V 0.0006536141 A 0.0046686716 A/cm2 %47.24 0.140 cm2 %1.13

PEDOT:PSS-
DMF (Ref.)

0.4749999940 V 0.0006471115 A 0.0053925961 A/cm2 %58.2 0.120 cm2 %1.86

PEDOT:PSS-
Graphene

0.4749999940 V 0.0006163232 A 0.0068480354 A/cm2 %53.05 0.09 cm2 %2.15

CONCLUSION

To summarize, synthesizing graphene nanosheets with this novel method facilitating steel wire cage and mild 
sonication has been succesful. FT-IR spectra shows that there have been no other surface attached functional 
groups but the oxygen and hydrogen containing ones, which is essential in order to achieve electrochemical ex-
foliation. Lack of sulfate containing groups indicate that vacuum filtration and washing procedures have suc-
cesfully removed the anions from the sample. Raman spectroscopy proves that this method is comparable to 
the commercial graphene production methods and the 3D order of the graphite has been broken apart. FESEM 
images show the single and few-layer micron sized graphene sheets. Prepared solar cells with graphene vastly 
outperformed reference PEDOT:PSS device (%63 increase in efficiency) and still managed to give better re-
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sults than the reference PEDOT:PSS-DMF device (%14 increase in efficiency). These efficiency increases are 
comparable to some cases in the literature while outperforming others.
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INNOVATIVE MATERIALS LIBRARIES AND THEIR IMPORTANCE IN INTERIOR DESIGN

Zeynep SADIKLAR

Karadeniz Technical University, Faculty of Architecture, Trabzon / Turkey

Abstract: The act of design is a significant step for material selection for whichever discipline it is consi-
dered. It may completely ruin a very good idea or solution, or it may provide an expression that is beyond 
what is expected. Especially in disciplines such as architecture, interior design, landscape architecture and 
industrial design, physical materials are important instruments, and sometimes, the product itself. Developing 
technology and growing accumulation of knowledge develop and change the experience, needs and likes of 
the society. In exchange, the changed society always demand more from technology. Therefore, a constant 
demand for change-development is in question. With their rich content, materials libraries provide designers 
and prospective designers with the opportunity to experience the materials they prefer in their designs in visual 
and tactile ways. This contributes to their decisions on suitable materials by considering how the material they 
think of using appears, feels or smells in real life. The purpose of this study is to present materials libraries and 
get attention on the benefits they would provide in interior design. The benefits of opportunities provided by 
materials libraries for design are discussed in the context of interior design. Consequently, it may be stated that 
materials libraries provide selection of the most suitable material and new ideas in interior design, especially 
in terms of being able to follow material diversity and development.

Key Words: Innovative Materials, Materials Library, Interior Design, Material Experience

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

In the past, there were not many options for construction materials except for a few materials known by ever-
yone. With industrialization, materials started to diversify and go beyond conventional patterns. Today, we 
have numerous different materials at our disposal. As material diversity increases, usage opportunities also get 
broader (Hegger et al., 2010: 11). 

While following up on materials on which another is added each day is not very easy for designers, there are 
professionals and offices that serve this purpose. These people and organizations scan all changes and new 
materials in the world of materials, assess these based on their criteria, classify those that satisfy their criteria, 
and add these into databases and make them accessible. In addition to merely being an ‘archive of materials’, 
materials libraries are an advisor, exhibition, interface. They are incentivizing and inspiring for designers, 
researchers and students.

In order to be able to reach the place where spatial design functions well, the interior architect and interior 
designer should gather information about the chain of materials that appear to be infinite and become familiar 
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with it. The technical properties and performances of materials, their construction and implementation techni-
ques, limitations, feelings they induce, warmth of their surface, (both physical and visual) weights, durability, 
interactions with other materials, humidity, sound and light and potential for finishing with textures are inclu-
ded among the topics on which information should be gathered (Gagg, 2013: 10). In the light of this, this study 
aims to present materials libraries and how the opportunities they provide may be utilized.

PURPOSE

The purpose of this study is to present materials libraries and get attention on the benefits they would provide 
in interior design.

SCOPE

The benefits of opportunities provided by materials libraries for design are discussed in the context of interior 
design.

METHOD

In this study which aimed to present materials libraries and get attention to the benefits it will provide in inte-
rior design, firstly the relationship between material and design and the effects of experiencing the material on 
interior design are discussed, and finally, the contents of known materials libraries are analyzed.

RELATIONSHIP of MATERIAL and DESIGN

Especially the surface materials of objects and buildings form the first stage where users establish a relations-
hip with the design. According to Gagg (2013), the success or failure of a design is dependent on the usage of 
the materials in a creative way, their functional performance and the image, brand, identity, feeling and ambi-
ance they contribute to the space. 

According to Hegger et al. (2010), there are two main strategies for a designer to provide a meaningful and 
absolute structure to a material. In the first one, in projects where the material is prioritized, the design and the 
structure are developed based on the properties and usage opportunities of the material. In the second one, the 
design that is developed independently of the material is translated into the language of the material. However, 
in the second case, the design may need to be revised.

Ertemli (2002) argued that the material is a very important phenomenon that provides the form with its cha-
racter. The constructive properties and texture of the material, selection of the values to be brought by the cons-
truction method or taken away by it, may take the form towards various directions. There are several examples 
where the great freedom of working with new materials leads to imitation of forms that are not suitable for 
such materials born out of the properties of completely different materials. This leads to the material and form 
to be degenerated and lose their value. While determining a material for design, in addition to properties such 
as good, beautiful, light and high-quality, the material should be suitable for the function of the design and the 
other factors that form the design.
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Materials create an atmosphere in architecture and form the texture and material essence of the structure. To 
know about how materials will be used effectively, the designer should have knowledge about previously 
constructed buildings or how the material has been used throughout the historical process and be aware of the 
development in material implementations (Farrelly, 2012).

Modern designers obtain their materials from different contexts and settings, and with these, carry out increa-
singly more creative practices in architecture. Materials that are utilized in the world of product, fashion and 
furniture design gain importance in architectural practices in interior and exterior spaces (Farrelly, 2012).

In interior architecture and interior spatial design, ways of selecting and using materials are infinite. However, 
a suitable choice and correct usage made by the designer may create a very impressive and fine effect. Using 
materials with imagination and utilizing them in a creative way not only match the functional properties of 
the space we are designing, but also reveal the more abstract and sensual qualities of the space. Materials may 
direct and change the behaviors of individuals who are using a space. They may make them feel cool or warm, 
excited or dull, relaxed or anxious. All these emerge as a result of careful selection, processing, positioning and 
implementation of the materials in the design (Gagg, 2013: 8).

Each material contributes to spatial design within the confines of its usage. Diversity in materials and their 
forms of usage provides highly variable opportunities for providing architectural structures with a material 
character that appeals to all senses and is unique with all its aspects (Hegger et al., 2010: 30).

As it may be understood from the statements above, materials contribute to interior spatial design in terms of 
the following:

•	 Formation of the identity of the interior space

•	 Sensory effects the atmosphere of the interior space will induce on the person

•	 Visual comfort that will be provided by the interior space

•	 Auditory comfort that will be provided by the interior space

•	 Safety that will be provided by the interior space

THE EFFECTS of EXPERIENCING the MATERIAL on INTERIOR DESIGN 

The effects materials such as texture, smell, color and coolness-warmth affect the perception of interior space 
directly. Considering that the surfaces of the interior space is the first point of contact for users, the importance 
of selection of the material by deep consideration may be understood. This is why the designer has to know 
about the sensory characteristics of the material they plan to use, in addition to its physical characteristics.

Material selection in interior spaces is a collection of decisions that may involve simultaneous confirmation of 
several determinants such as function, design criteria, user factor and budget (Arslan-Dinçay, 2019).
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Determination of the material in the interior design process beings simultaneously with the initial design ideas. 
The designer’s knowledge base, experience and ability to be familiar with diversity of materials are important 
factors for achieving the visual and functional harmony of the space as a whole (Arslan-Dinçay, 2019).

In terms of experiencing and feeling the space, the material qualities of the surfaces and accessories that sur-
round the person are significant criteria (Arslan-Dinçay, 2019).

Experiencing the material may result in revelation of a potential of it that was not noticed before. Other than 
technological products, products that are produced for a determined area of usage may assume a completely 
different place in interior design with the creativity of the designer. An example may be usage of the XPS sur-
face that was produced for insulation as a part of the decoration in the store design made by Philippe Starck for 
Taschen (Sadıklar, 2014)(Figure 1).

 

Figure 1. The Store Design Made by Philippe Starck for Taschen3

Arccording to Brown and Farrelly (2012), the language of material finishes and coatings is poetic and can 
evoke particular material atmospheres and sensory responses, consider: waxed, oiled, riven, honed, glazed, 
polished, satin-polished, varnished, lacquered, etc. These words suggest particular smells, sounds and textures 
that can be manipulated by the designer.

MATERIALS LIBRARIES

Since the oldest times of history, libraries have been important centers for people to reach knowledge. Librari-
es, the oldest examples of which included Sumerian, Assyrian and Babylonian libraries where clay tablets were 
gathered (Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 1997), nowadays include online publications and various visual 
materials in addition to physically printer materials. The reason for existence of libraries may be argued to be 
based on two main purposes. The first purpose is to help implementations by gathering, storing and offering 
documents and information required for all fields of implementation. The second one is to collect, preserve, 

3  https://www.taschen.com/pages/en/stores/415.store_beverly_hills.htm
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help sharing and transfer of products of knowledge regarding all types of philosophy, art, science and culture 
of humanity, and therefore, make the most advanced mutual level that humanity reaches accessible for all in-
dividuals and societies (Baysal, 1982, cited in Mollaoğlu, 2007:34).

Today, it is possible to see libraries that appeal to specific fields and different purposes. There are worldwide 
materials libraries that contain new generation materials that have emerged with the advanced technology 
and offer them for access of those who are interested. These libraries store thousands of materials on which 
new ones are added every day in their databases and share them with their users. Materials libraries create a 
platform and provide assistance for designers, researchers and students in several fields from architecture to 
fashion and engineering to industry to be able to meet the new generation products of the world of design. Ad-
ditionally, these libraries build a bridge between science and design with the counselling services they provide 
with their interdisciplinary expertise, up-to-date material and technology research reports, online databases 
that allow access to innovative material information in the whole world, training programs and publications. 
Another function of materials libraries is the discovery of the new usage opportunities for existing materials.

According to Unai Etxebarria (the director of Material Connexion Bilbao), “the reason materials libraries exist 
is to put all the changes and new materials in the materials world in order and to make them accessible”.4

There are different materials libraries worldwide. Some of these are listed below.

Material Connexion: It is the largest international center specialized in innovative materials, as well as trans-
formation processes. It was established in 1997 in New York with the first physical materials library5. It has 
the largest archive of materials in the world with more than 8000 material specimens. It also has physical lib-
raries in Bangkok, Milan, New York, Daegu, Skövde, Tokyo and Bilbao. It advises several innovative brands6.

Material District: It contains more than 3000 materials in its digital database. It allows searching for materials 
in terms of various material categories, brightness, transparency, texture, structure, hardness, UV resistance, 
etc.7

Material Driven: It currently only has a physical library. The collection may be utilized as an inspiration for 
various creative projects, as well as a library they may be a direct reference. Most materials in the collection 
are available as ready for usage in the form of plates, panels, rolls or interior products8. Sustainable materials 
are especially prioritized.

4  https://www.connectionsbyfinsa.com/2018/07/06/what-is-a-materials-library/?lang=en
5  http://es.materialconnexion.com/quienes-somos/
6  https://www.materialconnexion.com/
7  https://materialdistrict.com/
8  https://www.materialdriven.com/home
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Matério: It is a materials library that was established by a French team in 2000, serves with a large online 
database and also provides a physical library (today in Paris, Brussels, Prague and Bratislava). It hosts more 
than 8000 materials.9

In addition to these examples, there are also other libraries that provide various opportunities such as COAM 
Material Library, Material Lab and the materials lab in the School of Architecture at University of Texas at Aus-
tin. When the contents of these material libraries are analyzed, the benefits they have in designing according 
to the properties of the materials are as in Table 1:

Table 1. Material Categories and Their Functions in Design

9  https://materio.com/
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CONCLUSION

Developments in material technology today provide new and innumerable opportunities for the field of archi-
tecture and design. In order to utilize these opportunities, it is needed to be informed about developments and 
comprehend the potentials of innovative materials. This situation may even be considered as the responsibility 
of designers.

Consequently, the benefits that materials libraries will provide in interior design may be listed as the following:

•	 Being able to follow up on diversity and development in materials

•	 Being able to choose the most suitable material for the design

•	 Being able to choose the most suitable material in a short time

•	 Being able to develop new ideas for new designs by considering innovative materials

•	 Being able to present striking and catchy designs in interior spaces

•	 Achievement of productivity and sustainability in designs

It may be argued that these benefits provided by materials libraries are valid for not only specifically interior 
design but also all disciplines that use such materials.
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INTERDISCIPLINARY APPLICATION OF QUALITATIVE RESEARCH METHODS: 
GROUNDED THEORY IN ARCHITECTURE

Zeynep SADIKLAR1, Asu BEŞGEN2

1-2Karadeniz Technical University, Faculty of Architecture, Trabzon / Turkey

Abstract: Qualitative studies constitute a process where the researcher asks questions with the purpose of le-
arning more about a topic and tries to form answers by using a suitable research design. Qualitative studies use 
methods that are suitable for the nature of these studies. For example, phenomenology is used for explaining 
the meaning individuals attach to the experiences they have about a phenomenon or concept, case study is used 
for results that are reached within the framework of meanings that are revealed by the researcher by focusing 
on a certain problem, and grounded theory is used prevalently for creating a theory in cases where there is no 
theory on a topic or the theory falls short in explaining it. In such studies, forming the design of the research, 
collecting the data, analyzing the data, and finally, reporting the results are important steps.This study is on 
preliminary research as the first step of a doctoral dissertation study that may reveal the definition of spatial 
plastics in architecture for the 21st century. While plasticity is mentioned in the architecture literature, a need 
to develop a theory was felt due to the lack of a clear definition. This is why the grounded theory method was 
used in the preliminary research. One of the two main objectives of this study was to contribute grounded the-
ory to the architecture literature because no example of it was encountered in the literature, while the second 
objective was to bring an explanation to the ‘how’ of the situations that are encountered in this process. In the 
study, an interview was carried out with an expert group, open-ended questions were asked, and the data that 
were obtained were analyzed using the steps of the method of grounded theory. 4 temporary categories were 
obtained. These were spatial perception/sensation, materials, changeability/transformability of space and com-
position. As a result, it was seen that the grounded theory method may also be implemented in theory formation 
studies in the field of architecture, but its approaches may differ based on the sample. It was concluded that 
theoretical sampling should be utilized in this case. 

Key Words: Qualitative Research, Theory, Grounded Theory, Architecture, Plasticity

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

Qualitative research is a type of research where a process towards revealing perceptions and situations in a 
realistic and comprehensive way in their natural settings. Qualitative studies utilize data collection methods 
such as observation, interviewing and document analysis. Human and society behaviors are examined in fields 
of social sciences such as psychology, sociology, anthropology and education. While ‘generalization’ is not a 
priority objective, these models aim to make definitions, interpretations and reach concepts related to meaning. 
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In a qualitative study, answers are sought for questions such as ‘why’, ‘how’ and ‘in what way’. This is why it 
may be stated that the main characteristic of qualitative research is that it is an ‘effort of making sense’.

According to Denzin and Lincoln (2005), qualitative research positions the researcher in the center of the 
study. That is, the researcher plays a highly active role in the study. Merriam (2018) described the place of the 
researcher in qualitative research as the following: ‘In fact, qualitative researchers are interested in compre-
hending the meaning people form.’ The researcher is in the position of the main instrument in data collection 
and analysis.

The discipline of architecture, by its nature, has working practices that may be covered in fields of natural 
sciences and social sciences. In architecture, studies that aim to bring a definition or interpretation by focusing 
on the how and why of a phenomenon may be considered as qualitative studies. Depending on the objective 
of such a study, different qualitative approaches (e.g. phenomenology, ethnography, grounded theory, case 
study…) may be utilized.

This study may be considered in the context of a methodological study based on the foundation of theory for-
mation as a study which, after all, aims to reveal the meaning(s) spatial plasticity has gained as a result of the 
changes in today’s understanding of aesthetics, technology and culture.

In previous studies on the topic that was selected to be investigated in the literature, it was seen that the plasti-
city-space relationship was felt in discourses, but there was also a feeling that a clearly explanatory-descriptive 
theory did not exist. It was considered as a loss that plasticity did not have a clearly formed definition in the 
context of space in terms of the discipline of architecture. Accordingly, it was thought that the theories in the 
relevant literature were limited, or even nonexistent, and in order to bring different points of view on the topic, 
this study could utilize “grounded theory”, which is one of the research methods that are utilized in different 
fields such as social sciences, health sciences and educational sciences.

In the literature review, it was seen that there is a very high number of studies that utilized grounded theory. 
The studies on grounded theory that have been carried out in Turkey were reached through the databases of 
TÜBİTAK, Ulusal Tez Merkezi (National Dissertation Center) and Dergipark. While studies in fields such as 
health sciences, sociology, social services, business management, public administration, psychology, educati-
on and teaching were encountered, no study was found in the field of architecture.

Considering these studies which used grounded theory, the general common point of these studies was ‘not to 
confirm or falsify existing theories but to reveal the perceptions/concepts of individuals related to the pheno-
menon’.

While grounded theory was used by itself in some studies, it was seen to be used alongside case study and 
phenomenology in some others. At data collection stages, studies which utilized triangulation to increase the 
reliability of the obtained data were also encountered. 
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GROUNDED THEORY 

Grounded theory may be used in cases where either there is very little information about a phenomenon, or it 
is aimed to add new information on the existing information. The objective in grounded theory studies is to not 
test an existing theory but to reveal the theory from the data. This method was introduced to the literature by 
Glaser and Strauss in 1967 in their study in the field of health. In their study, they transformed their interac-
tions with patients who were in the last phases of their lives into theory. They described their method which 
focused on theory formation with the study titled ‘the Discovery of Grounded Theory’. In this method with the 
induction approach, it is aimed to derive meaning from data. The theory is an ‘implicit’ theory that is revealed 
from the data or grounded in the data.

The objective in grounded theory is being able to bring explanations to the concepts obtained from experience 
in the context of categories. Accordingly, there are two main characteristics shown by grounded theory. The 
first one is categories, and the second one is the relationships among these categories.

Interviews and observations are frequently used data collection methods in theory formation. While the pro-
cess in grounded theory starts with data collection, data analysis also accompanies this process at the same 
time. At the first stage, the data (expressions) are divided into meaningful units: word by word, sentence by 
sentence or line by line. These meaningful units are initially “open coded”. Open coding may provide the re-
searcher with a new point of view. Units of data are labeled in open coding.

Axial coding follows open coding. This process gathers the categories that are revealed in open coding again 
by different methods.

Categories determine the grouping of situations, processes and events that share similar characteristics or pro-
perties. Categories function as descriptive labels. As the grounded theory analysis advances, the researcher can 
define categories on a higher abstraction level. 

In interviews, the researcher constantly compares the theory that is developing to the ideas obtained from the 
participants. This process consists of steps of going back-and-forth among the participants, collecting new 
interview data and filling the gaps and going back to the theory that is developing in order to form details on 
how the theory would function (Creswell, 2015). This process where data collection and analysis are carried 
out simultaneously was named by Glaser and Strauss as “constant comparative analysis”. In such a process, 
while the data collection instrument is semi-structured in the initial step of data collection, it will not take its 
final form until the end of the data collection process. Therefore, the data collection instrument should have a 
flexible structure that is constantly open to change with the analysis of the obtained data (Yıldırım and Şimşek, 
2006: 76).

The grounded theory approach is close to the tradition of phenomenology in terms of its focus on meanings 
and experiences. In addition to this, in contrast, phenomenology does not involve proposing theories about 
phenomena. Theory formation involves a unique contribution to existing concepts and approaches (Yıldırım 
and Şimşek, 2006).
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With the help of phenomenology, it is aimed to reveal the experiences of individuals regarding a phenomenon 
and the meanings they attach to that phenomenon. In grounded theory, it is aimed to develop a theory that 
is explanatory regarding the social processes related to a situation or phenomenon (Onat-Kocabıyık, 2016). 
Depending on the topic and objective of the study, these two methods may be used in combination if needed. 
Table 1 shows a comparison of these two methods.

Table 1. Comparison of Phenomenology and Grounded Theory (taken from Onat-Kocabıyık 2016)

Phenomenology Grounded t-Theory 

Objective Revealing the experiences, 
perceptions and attached 
meanings of individuals 
regarding a phenomenon. 

Developing a theory that explains 
social processes regarding 
a situation or phenomenon. 
Describing the concepts and steps 
they explain the process by the 
method of constant comparative data 
analysis. 

Research Strategies Philosophy, Psychology Philosophy, Psychology, Sociology 

Sample 10-15 people 10-30 people

Data Collection Interview, observation, written 
text analysis. 

Interview, observation, written text 
analysis. 

Data Analysis Description and explanation 
of experiences. Revelation of 
themes.

Open, axial and selective coding. 
Constant comparative analysis. 

Role of the Researcher Definition of the phenomenon 
around concepts and themes. 
Direct quotes. 

Theoretical model. Concepts and 
themes that form the theory and 
their relationships. 

OBJECTIVE 

The purpose of this study is to share how the grounded theory method will work, what else it may need in the 
discipline of architecture and whether or not it could be used in this field as a step of a dissertation work on 
an attempt of formation of a theory in the field of architecture. It is believed that this will contribute to other 
researchers.

SCOPE 

This study describes the process that was experienced during the preliminary study for the doctoral dissertation 
by the author. It covers the temporary categories that were formed by coding the data obtained from the inter-
views with the sample during the preliminary study.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

137

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

METHOD

This study exemplifies the first step of an attempt in theory formation. In addition to demographics-related 
questions, 4 open-ended questions (what is plasticity? / write down 20 concepts that come to your mind about 
plasticity / what is spatial plasticity? / write down 20 concepts that come to your mind about spatial plasticity) 
were asked to a group of 22 experts under the Faculty of Architecture at KTU (architect, interior designer and 
urban and regional planner), and the steps of the grounded theory method were applied in the analyses. The 
method of “open-ended interview form” was used as the data collection instrument. The purpose of these ques-
tionnaires was to determine the concepts related to spatial plasticity by inquiring on “how spatial plasticity is 
perceived” by the participants in the sample.

Before starting data analysis, the statements received from the sample were written down in the computer envi-
ronment. Then, the relevant data in these statements were marked by underlining word by word. After the data 
were obtained, the processes of coding, categorization (theme formation) and constant comparative analysis 
followed each other. As a result, 4 temporary categories were reached in relation to spatial plasticity. 

FINDINGS

As a result of the analyses and coding processes that were carried out within the scope of the study, the 4 
categories that were thought to form spatial plasticity were found as: spatial perception/sensation, materials, 
changeability/transformability of space and composition. These categories were obtained by coding the data 
reached from the statements that were collected from the sample. These categories are explained below.

Spatial Perception/Sensation: Spatial perception is formed not only by impressions that are received by the 
mind or from the environment but also alongside historical, social, conceptual, cognitive and biological pro-
cesses. Perceived space refers to spatial praxis that find meaning in daily life practice and contains production 
and reproduction. Known space is established by and reduced to representations of space and codes, and it is 
subject to production relationships and the contradictions of these relationships. This is the space of architects, 
planners, investors, geographers and social engineers, that is, those who reduce space to representations and 
abstractions and use it in this form. Lived space is the space that is formed with complicated symbols and 
meanings (spaces of representation), while it also includes spatial praxes that destroy existing, dominant codes 
(Doğan, 2009). 

Materials: The essence of any object mostly consists of its material. The surface material in a design is the first 
point of visual and tactile contact for the user. Additionally, the material is an input that significantly affects 
the influence of form, which is one of the elements that constitute spatial plasticity. The material, in this sense, 
harbors a part of the message of the design. In the responses under the category of “materials”, it was observed 
that there were some experts who though of spatial plasticity as the plastic coating material used in a space.

Changeability/Transformability: Concepts such as the flexibility and reconfigurability of space started to 
shape space with modern architecture. Changeability/transformability shows itself in the space in the form of 
expandability, segmentation, function-related changeability and versatility.
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Composition: This refers to the architectural structure components that constitute spatial plasticity and the 
relationships among these components. While there are points where these relationships directly join each 
other, the organization of emptiness-fullness is also a part of the composition. In addition to this, material se-
lection and organization may also be considered to be within the composition. Light-shade construction is an 
indispensable part of composition. All combinations that are created (form, material, etc.) will have meaning 
under light.

DISCUSSION

It was observed that concept writing questions provided more data in comparison to expression questions. Ho-
wever, derivation of what the concepts used in the expression questions indicated (their meaning) was easier 
in comparison to the questions where concepts were directly asked. In this sense, expression questions were 
found to be more practical in terms of better formation of categories.

In the second step of data collection, in the light of the categories that emerged, it was seen that follow-up 
questions related to spatial plasticity could be asked. This process has not been completed yet.

The sample may be provided with various visuals of spaces, and they may be asked to state the “things that 
they think provide spatial plasticity.” This step may provide an option in achieving the reliability of the respon-
ses to open-ended questions.

CONCLUSION

The inferences that were made in this study were as the following:

•	 It was revealed that the problems that emerged were caused by question formation and sample selection 
processes.

•	 It was seen that random sampling, even from within the field of architecture, fell short in providing what 
was desired. It was concluded that, in this case, it is needed to resort to theoretical sampling. According to 
this sampling method, the sample of the study is selected based on their contribution to the development 
of the theory (Aydede-Yalçın and Öztürk, 2016).

•	 It was observed that, rather than direct concept questions, questions that expected expressions were more 
successful in revealing data. This was because what the data in the expressions referred to could be more 
easily and accurately distinguished by the researcher.

•	 Follow-up questions related to spatial plasticity may be asked in the second step of data collection in the 
light of the temporary categories that emerged.

•	 The sample may be provided with various visuals of spaces, and they may be asked to state the “things 
that they think provide spatial plasticity.”
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Consequently, it was determined that the grounded theory method could be used in theory formation studies in 
the field of architecture, but approaches may differ. It was seen that theoretical sampling is important in a study 
that is based on inquiring upon the characteristics that are unique to a topic in the field of architecture. Moreo-
ver, it was found that more questions should be constructed to inquire on the situation and asked to the sample.
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VIBRATION REDUCTION OF A PLATE USING ACTIVE CONTROL
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Abstract: Vibration reduction of a simply supported beam using H-infinity control is performed in this study.  
The plate is rectangular, elastic and simply supported from the all sides. Disturber force is continuous and 
effecting perpendicular on arbitrary point of upper surface. Firstly nine different mode shapes are inspected. 
Behavior of plate is modelled as Biharmonic Equation and has three independent (x,y,t) variable. Fourth order 
partial differential equation is used with Love Plate Theory. Kirchhoff-Love plate theory is thin shell theory. 
It assume that shear deformations and high order terms are neglectable. According to the boundary conditions 
double trigonometric series of Navier Method is used for the solution of biharmonic equation. Solution of 
biharmonic equation is assumed separable to variables which spatial location and time for the controller to be 
applied. Biharmonic equation is converted to State-Space form. Each mode behavior are accepted new state. 
Equation of motion should be in State-Space form for the using H-infinity controller. State Feedback H-infinity 
Method is used for vibration reduction. Velocity and displacement values are decreased with actuators which 
is piezoelectric. all mode values are summed for the finding total displacement and velocity. The all situation 
has been simulated and solved in Matlab Simulink application. 

Key Words : Plate Vibration, Love Plate Theory, Partial Differential Equations, Active Control

INTRODUCTION and THEORICAL FRAMEWORK 

Increased effectiveness spacecrafts and aircrafts have made mandatory control of plate vibrations. Long plate 
structures cause inadequate internal damping. So active controller have to be used. First regular studies in this 
field started with Sophie Germaine and Love in 1821-1888.  They supposed that plate and solution is linear and 
shear deformations are negligible. These type plates is named as thin shells.(Aydın, 2010, p. 3; Kurt 2010 p. 1)

MISSION 

In this study vibration displacement and velocity reduction of a plate which is elastic, isotropic, simply suppor-
ted all sides, under the continuous disturber  is intended with using H-infinity controller.

 
SCOPE

In scope of work Kirchhoff-Love thin shell theory is benefited. So plate is assumed that isotropic, elastic, thin 
(thickness is 10 times less than other dimensions) and linear.(Szilard,1973, p.28)
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In according to the examined plate using thick shell theory is not necessary. Plate behaviour is modelled with 
Love theory. Exact solution which is double Navier trigonometric series is used for the biharmonic equation. 
When the actuators modelled, they supposed as point force. The type of controller is state feedback H-infinity 
controler. System is converted from marginal stability to stable. In all mode’s deflections and velocity values 
is intended to reduce. Finally for the finding total deflection and velocity all mode values are summed.(Pa-
sin,1994, p.197;Köstekçi,1997, p.20)

METHOD

Plate Equation of Motion

Let’s consider a simply supported rectangular plate. The force applied to an arbitrary point of the upper surfa-
ce. It creates displacement of plate expressed by biharmonic equation. 

Fig.1. From All Sides Simply Supported Plate

Extending the differential equation of static equilibrium by adding the inertia force, the differential equation of 
forced, undamped motion of plates is obtained: (Szilard, p. 413)

(1)

Exact Solution Methods of Biharmonic Equation is explained in Szilard (1973) and Berktay (1992):

1. Closed form solution

2. Solution of the biharmonic equation upon which a particular solution of the governing differential equation 
of plate is superimposed.

3. Double trigonometric series solution. (Navier Solution)

4. Single series solution (Levy Solution)” (p.43).(pp. 22-40)
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For the case of a freely vibrating plate, the external force, Pz is zero and the differential equation of the undam-
ped motion become (the homogeneous situation) 

(2)

Plate displacement is included spatial variables (x,y) and time (t) function; (Köstekçi, 1997, p. 17)

(3)

When partial derivatives are edited and replaced,

(4)

Simply supported plate boundary conditions,

(5)

Navier double series solution,

(6)

Let us express the spatial variables;

(7)

 
Time depended part is,(Köstekçi, 1997, p. 22)

(8)

Plate natural frequencies;
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(9)

Let’s consider a nonhomogeneous form,

(10)

State Space Form

Equation (10) is converted to state space form to analysis behavior of the system.

(11)

First nine modes are inspected in this study, which m = 1;2;3 and n = 1;2;3. The above equation are written in 
matrix form to get state space form for nine modes;

(12)

Finally state space form;

(13)



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

144

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

(14)

It is assumed that each mode are different states. In this article is inspected nine modes which are m,n=(1,1)
,(1,2),(1,3),(2,1),(2,2),(2,3),(3,1),(3,2),(3,3). It is separated location and time function. In output matrix it is 
combined. Reduce amplitude of plate vibration is tried. Each mode displacement and velocity is summed in 
output matrix. 

H-Infinity Control

Fig 2. State Feedback Control Block Diagram

Full State Feedback H-infinity Controller are used for the reducing of plate amplitude,

(15)

u=Kx is the full state feedback gain. Let’s consider closed loop system,

(16)

Linear Matrix Inequality is created for the using controller, (Yazıcı, 2011, p. 62)
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(17)

LMI is solved with Yalmip toolbox in Matlab. Piezoelectric actuators, sensors and disturber locations on plate 
are shown in Fig. 3.

Fig 3. Plate Dimensions and Force, Sensors, Actuators Locations

CONCLUSIONS

Firstly uncontrolled system eigenvalues are obtained.  In this state, all poles is standing on imaginer axis. It 
means that system is marginal stable. After the controller, closedloop poles transported to negative real axis.
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Table 1. Openloop and Closedloop Poles

Openloop Poles Closedloop Poles

0 + 781.7i -170.007602093854 + 7034.20809178523i

0 - 781.7i -170.007602093854 - 7034.20809178523i

0 + 5111.4i -446.789232578985 + 5826.70995224284i

0 - 5111.4i -446.789232578985 - 5826.70995224284i

0 + 3126.9i -416.262079625387 + 5105.51299863854i

0 - 3126.9i -416.262079625387 - 5105.51299863854i

0 + 2706i -423.994651073673 + 735.207462156935i

0 - 2706i -423.994651073673 - 735.207462156935i

0 + 7035.6i -169.528044383828 + 2703.70975617520i

0 - 7035.6i -169.528044383828 - 2703.70975617520i

0+ 2405.3i -450.640402367475 + 1479.45719802460i

0 - 2405.3i -450.640402367475 - 1479.45719802460i

0 + 1503.3i -3.41060513164848e-13 + 3126.9i

0- 1503.3i -3.41060513164848e-13 - 3126.9i

0+ 5833 i -1.98951966012828e-13 + 2405.3i

0- 5833i -1.98951966012828e-13 - 2405.3i

0+ 4329.6i -7.95807864051312e-13 + 4329.6i

0- 4329.6i -7.95807864051312e-13 - 4329.6i
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Fig 4. Openloop and Closedloop Poles on the Complex Plane

RESULTS

Amplitude of vibrations is reduced more than %75. Closed loop poles transported to negative real axis. So it 
means that system is stable. Active Controller with H-İnfinity gives us effective results.

Fig 5. Comparison of the Uncontrolled and Controlled States  
a)Total Displacement b) Total Velocity
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MİMARİ YAPILARDA CAM KULANIMI VE CAM ÖZELLİKLERİNİN BİNA ENERJİ 
PERFORMANSINA ETKİSİ

Nurbanu DÜZGÜN1, Şensin AYDIN YAĞMUR2

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul / Türkiye
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Dünyada bugün yenilenemeyen enerji kaynaklarının yetersiz olması ve hızla azalması sebebiyle enerjinin 
verimli kullanılması ve sürdürülebilir çevre konularının önemi artmıştır. Tüketilen enerjinin yaklaşık %40’ının 
binalardan kaynaklı olduğu bilinmektedir (International Energy Agency, 2012). Binalardaki enerji kayıplarının 
çoğu yapıların dış cephelerinde ve dış ortam koşullarına direnci en düşük yapı elemanı olan pencere camların-
dan kaynaklanmaktadır. Geçmişten günümüze kadar, daha güçlü cam türlerinin üretimi ve yeni yapım yöntem-
lerinin geliştirilmesi, cam malzemenin pencereler dışında da yapısal olarak kullanılmasına olanak sağlamıştır. 
Böylece cam yalnızca ışığı içeri alan duvarlardaki pencere açıklıkları olarak değil, duvarın kendisi olarak da 
kullanılmıştır. Camın yapı kabuğu olarak kullanılması, güneş kontrolü ve iç ortamda kullanıcı konfor koşulla-
rını sağlamak gibi sorumluluklar taşımasına da sebep olmuştur. Gelişen cam teknolojileri, ısısal performans ve 
ışık geçiricilik özellikleriyle iç ortam konfor koşullarına etki ederek bina enerji performansına olumlu katkılar 
sağlamaktadır. Cam teknolojisindeki hızlı gelişmeler güneş kontrolü açısından birçok seçenek sunmaktadır. 
Pencere camı özelliklerine ilişkin doğru seçimler yaparak bina enerji performansının artırılması olanaklıdır. Bu 
çalışmada ilk olarak farklı cam türleri konusunda bilgiler verilmiştir. Sonrasında bir eğitim yapısı ele alınarak 
Design Builder programı yardımıyla çift cam, low-e cam (bütünleşik cam), termokromik cam, fotokromik 
cam, elektrokromik cam ve fotovoltaik cam gibi farklı türdeki camların ısısal performansları ve ışık geçiricilik 
özellikleri karşılaştırılarak sonuçları değerlendirilmiştir. Sonuçlar tasarımcılara yapı tasarımının enerji verim-
liliği ile ilgili ön karar aşamasında, cam özellikleri ile ilgili veri oluşturması açısından önemlidir.    

Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Bina Enerji Performansı, Cam Teknolojileri, Design Builder  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Mimari yapılarda cam öncelikle küçük ve kalın parçalar halinde, sonrasında işlenerek renkli camlar şeklinde 
kilise ve cami mimarisinde kullanılmıştır. Sanayi Devrimi ile birlikte cam üretme ve kullanma yöntemlerinde-
ki çeşitlilik ve gelişmeler artmıştır. 

Günümüzde, camın yapı kabuğu boşluklarında ya da yapı kabuğunun kendisi olarak kullanımı, iç ortamda kul-
lanıcı konfor koşullarını sağlamak gibi sorumluluklar taşımasına sebep olmuştur. Klasik camın performansı bu 
işlevler açısından yeterli olmadığından üreticiler her geçen gün camın çeşitliliğini ve performansını artıracak 
çalışmalar üzerinde durmuşlardır. 
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Son yıllarda enerji etkin tasarımın ve sürdürülebilirliğin önem kazanması ile pencere camlarının ısısal konfor 
açısından saydamlık özelliklerinin olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla güneş kontrolü ve ısı yalıtımı 
sağlayan cam teknolojileri geliştirilmiştir. Bu camlar bina tipi ve iklim özelliklerine göre toplam enerji tüketi-
minin azalmasına katkı sağlamıştır (Beatens R., Jelle B. P., 2010).

Bir camın iç mekan ısısal konforunu etkileyen temel özelliği, güneş enerjisi toplam geçirgenlik değeridir 
(SHGC). Güneş ışınımları aracılığı ile mekana sağlanan ısı kazancının bir göstergesidir.

•	 Güneş enerjisi toplam geçirgenlik değeri (SHGC); cam yüzeyini etkileyen toplam güneş enerjisinin 
içeriye giren yüzdesidir. 

Camın ısı kayıplarını azaltma özelliği ise toplam ısı geçirme katsayısı (U) ile ifade edilir. “U” değeri küçül-
dükçe ısı kayıpları önlenir ve iç mekan hava sıcaklığı pencere önünde daha homojen dağılır (Zorer Gedik, G., 
Ders Notları, 2016).  

•	 Toplam ısı geçirme katsayısı (U); Taşınım ve iletim dirençleri dikkate alınarak birim yüzeyden sıcaklık 
artışına sebep olan ısı miktarı olarak ifade edilebilir. Birimi, W/m²K’ dir.

Camların günışığından yararlanma özelliği, ışık geçirme çarpanı (t) ile ifade edilir. Camların ışık geçirme 
çarpanı yükseldikçe, hacim içindeki günışığı miktarı artar. Hacim içindeki günışığı miktarı, günışığı çarpanı 
(D) ile belirlenir. Hacim içindeki ortalama günışığı çarpanının yüksek olması, hacmin günışığı ile iyi aydın-
landığının bir göstergesidir. 

•	 Işık geçirme çarpanı (t); Cama gelen ışığın camdan geçen yüzdesidir.

•	 Günışığı çarpanı (D); Yayınık gök ışığı altında iç yatay aydınlığın dış yatay aydınlığa oranıdır.

Camın güneş enerjisi toplam geçirgenliği ile ışık geçirgenliği birbirinden farklı özelliklerdir. Güneş enerjisi 
geçirgenliği, camdan geçen tüm dalga boylarındaki ışınımı ifade ederken, ışık geçirgenliği camdan geçen gö-
rünür ışınım (380 – 760 nm dalga boyları) oranını ifade eder. Gün ışığının sadece % 44’lük bölümü görünür 
ışınım (ışık), % 53’ü kızılaltı, % 3’ü de morüstü ışınımdır (Zorer Gedik, G., Ders Notları, 2016).
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Resim 1. Elektromanyetik Spektrumun Görünür Dalga Boyu10

Günümüzde, ısı enerjisinin korunumu açısından en çok kullanılan camlar, çift cam ve bütünleşik camlardır 
(low-e). Bu camlar güneş kontrolü, ısı yalıtımı ve doğal aydınlatma ile ilgili gereksinimlere karşılık vermekte 
ancak gün içerisinde değişen ısı ve ışık koşullarında sabit özelliklerini korumaktadırlar. Oysa ki, kullanımı 
henüz yaygın olmayan akıllı camlar, ısı ve ışık değişimlerine farklı tepkiler sergilemekte ve enerji tüketimine 
dinamik olarak etki etmektedirler. Camların kaplama türleri, aralarındaki boşluk miktarı, boşlukta kullanılan 
gaz türlerine bağlı olarak performansları değişkenlik gösterir. Pencere camı özelliklerine ilişkin yapılan doğru 
seçim ile yapının enerji performansının artırılması olanaklıdır.                                                   

Yapılan literatür araştırmalarında, gelişmiş cam olarak tanımlanabilen akıllı camlarla ilgili karşılaştırma ve 
kullanım verilerinin sınırlı olduğu belirlenmiştir. Bu sebeple akıllı camların bina toplam enerji tüketimini 
azaltmaya olan etkisinin incelenmesi için eğitim yapısı olarak kullanılan bir hacim ele alınarak karşılaştırmalar 
ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

AMAÇ

Cam özelliklerinin bina enerji performansına etkisinin araştırılması için yapılmış bu çalışma ile gelişen cam 
teknolojilerinin tanıtılması, farklı cam tiplerinin karşılaştırılarak enerji etkin tasarımın ön aşamasında yararlı 
ve kazançlı olanın belirlenmesi ve pencere camı seçimi konusunda tasarımcılara veri oluşturulması amaçlan-
mıştır.  

KAPSAM

Pencere camlarının ısı ve ışık geçiricilik özellikleri, bina enerji performans değerlendirmesi bakımından önem-
li parametrelerdir. Cam özelliklerine göre değişim gösteren bu parametreler bina toplam ısıtma ve soğutma 
yüküne etki ederler. 

10  ttps://rasyonalist.org/yazi/elektromanyetik-dalgalar-gorunur-bolge/
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Mimaride ilk olarak kullanılan tek cam, hem ısı hem de ışık geçirgenliği açısından yüksektir. Günışığı açısın-
dan olumlu durumlar sergilemesine rağmen, ısısal konfor açısından olumsuzdur. Çünkü soğuk dönemde ısı 
kaybına sebep olurken, sıcak dönemlerde hacim içinde ısı birikmesine sebep olmaktadır. Bu olumsuzlukları 
gidermek amacıyla çift camlar geliştirilmiştir. 

Çift camlar, iki cam levhanın arasında kuru hava veya bazı asal gazları barındıracak şekilde birleştirilerek 
elde edilmektedir. Sıcak ortamdan soğuk ortama doğru gerçekleşen ısı kayıplarını azaltmaktadır. Isı geçirme 
katsayısı (U), cam kalınlıklarına, iki cam arasındaki gaz çeşidine ve boşluk genişliğine bağlı olarak değişiklik 
göstermektedir. Ara boşluğun hava yerine argon gazı ile doldurulması ve 16 mm ye çıkarılması U değerini 
düşürmekte ve ısıl performansını arttırmaktadır. Çift camın ısı yalıtım özelliğini artırmak ve güneş ışınımı 
kontrolü sağlamak için iç camın iç ortam yüzeyine yüksek yansıtıcılığa sahip low-e film kaplama uygulanarak 
Low-e kaplamalı ısı yalıtım camı oluşturulmaktadır (Zorer Gedik, G., Ders Notları, 2016). 

Low-e kaplamalı cam, iç ortamda üretilen ısıyı yüzeyinden tekrar içeriye yansıtarak dış ortama ısı kaçışını 
engeller. Bu sebeple iç yüzey kaplamalı low-e cam soğuk dönemlerde hacim içi ısısal konfor koşullarının 
korunması açısından olumludur. Aynı zamanda camın dış ortam yüzeyine de kaplama yapılması halinde sıcak 
dönemlerde de aşırı ısınmayı engelleyerek ısısal konfor koşullarının sağlanmasında etkili olmaktadır. Ancak, 
çift cam ve low-e kaplamalı camlar, yıl, ay ve gün içerisindeki ısı ve ışık değişimlerinde sabit özellik göster-
mektedir. Oysa ki, ısıl ve günışığı ile ilgili koşullar yıl, ay ve hatta gün boyunca değişkenlik göstermektedir. 
Bu bağlamda, dış ortam ısı ve ışık koşullarına uyum sağlayarak optik özelliklerini binanın gereksinimine göre 
özelleştiren “akıllı camlar” üretilmiştir. 

Akıllı camlar, güneşten ısı kazancının istendiği dönemde güneşin ısı ışınlarını geçirir, güneş kontrolünün isten-
diği dönemde bu ışınları yansıtırlar. Başlıca tipleri; fotokromik, elektrokromik ve termokromik camlardır. 
Mevsimlik değişikliklere uyum sağlama yetenekleri nedeniyle, içsel ısı kazançları yüksek olan ve mevsimlik 
güneş kontrolünün büyük önem kazandığı binalarda  kullanımı önerilmektedir (Utkutuğ G., Ayçam İ., 1999). 

Fotokromik cam, yapısında bulunan metaller sayesinde yüzeyine gelen ışığın yoğunluğuna karşı saydamlığını 
değiştirmektedir. Kamaşmaya ve iç ortamda aşırı ısınmaya sebep olan güneş ışınımlarını azaltarak sıcak koşul-
larda soğutma yüküne olumlu katkılar sağlamaktadır. 

Termokromik cam, katmanları arasına yerleştirilen likit veya jel sayesinde ısıya karşı duyarlı özellik göster-
mektedir. Güneş ışığının doğrudan ve yoğun gelmesi cam yüzeyinin saydamlık özelliğinin azalmasına neden 
olmaktadır. Bu özelliği ile hacim iç ortam sıcaklığında denge sağlamaktadır. 

Elektrokromik cam, çift camın yüzeyine şeffaf elektrik iletkenleri barındıran ince film tabakası kaplanmasıyla 
oluşmaktadır. Şeffaf elektrik iletkenleri arasına voltaj (0-10 volt) uygulandığında camın saydamlık özelliği 
değişerek yansıtıcı yüzey oluşturmakta ve güneş enerjisi toplam geçirgenlik değerini azaltarak sıcak koşullar-
da soğutma yüküne olumlu katkı sağlamaktadır (Resim 2). Elektrokromik camlar bina otomasyon sistemine 
entegre edilerek tercihen ısıya ya da ışığa duyarlı biçimde kontrol edilebilmektedir. Bunun yanında manuel 
olarak da cam yüzeyi özellikleri değiştirilebilmektedir11. 

11  https://windows.lbl.gov/optical-constants-electrochromic-materials-and-transparent-conductors-280-2500-nm
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Resim 2. Elektrokromik Camın Sistematik Diyagramı 2 

Bu gelişmelerin devamı olarak gelinen son nokta, cam yüzeylerden elektrik enerjisi üretebilmektir. Işığa ma-
ruz kaldığında elektrik enerjisi üreten yarı iletken cihazlara fotovoltaik (PV) denir. Fotovoltaik cam (BIPV), 
ince film tabakalı yarı saydam fotovoltaik panel ve dış cam panelden oluşmaktadır (Resim 3,4). PV hücrelerin 
cam tabakadaki dağılım çeşitliliği camın farklı derecelerde saydamlık özelliği göstermesini sağlamaktadır. 
Böylelikle yapı kabuğu bileşenlerinin konfor koşullarını sağlaması özelliklerinin yanında enerji üretmeleri de 
olanaklı hale gelmektedir.12 

           Resim 3: PV Panellerin Güneş Kontrol Eleman     Resim 4: Courtesy of Kawneer Company

Günümüzde gelişen cam teknolojilerinde enerjiyi etkin kullanma vurgusunun artarak devam ettiği görülmek-
tedir. Camın sağladığı olanakların enerji etkin tasarım bakımından değerlendirilerek çeşitli karşılaştırmalar 
yapılması önem taşımaktadır. 

12  https://www.commercialwindows.org/bipv.php



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

154

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

YÖNTEM

Pencere camı özelliklerinin enerji performansına etkisinin karşılaştırılabilmesi için, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi birinci katında bulunan, pencere yönleri biri doğu diğeri batı cepheye bakan iki derslik 
belirlenmiştir. Bu bağlamda, 

•	 Farklı türdeki camların güneş enerjisi toplam geçirgenlik değeri (SHGC), ışık geçirme çarpanı (t), ısı 
geçirme katsayısı (U;W/m2K), hacim içindeki ortalama günışığı çarpanı (D) değerlerinin belirlenmesi,  

•	 Pencereden kaynaklanan yıllık ısı kazancı (kWh) ve ısı kaybı (kWh) değerleri karşılaştırılarak değerlen-
dirmeler yapılmıştır.  İstanbul’da yer alan binanın; 

•	 dış duvarları 3 cm kaba sıva, 80 cm taş duvar, 2 cm ince sıva olmak üzere, toplamda 0,85 m, 

•	 iç duvarları 2 cm ince sıva, 45 cm taş duvar, 2 cm ince sıva olmak üzere, toplamda 0,49 m 

•	 pencere camları 6mm cam, 6mm hava boşluğu ve 6mm cam olan çift camdır.

•	 Doğu cepheye bakan derslik 385 m3 olup, 

•	 parapet yüksekliği 0,80 m’dir. 

•	 3 adet 1,25m x 2,30m ve 

•	 4 adet 1,00m x 2,30m boyutlarında toplam 7 adet pencere içermektedir (Resim 5a). 

•	 Batı cepheye bakan derslik ise 450 m3 ve 

•	 parapet yüksekliği 0,80 m’dir.

•	 3 adet 1,25m x 2,30m ve 

•	 6 adet 1,00m x 2,30m boyutlarında toplam 9 adet pencere içermektedir (Resim 5b). 

Resim 5a: Doğu cepheye bakan derslik                 Resim 5b: Batı cepheye bakan derslik
(Design Builder modeli)        (Design Builder modeli)
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Modellemeler ve hesaplamalar Design Builder programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalar ya-
pılırken hacim işlevi ile ilgili bilgiler girilmiş, pencerede ısı yalıtımlı alüminyum çerçeve seçilmiştir. Ders-
liklerde sağlanması gereken aydınlık düzeyi 300 lx değerini (TS EN 12464-1, 2011.) sağlayacak aydınlatma 
aygıtları sabit tutularak yalnızca cam özelliği değiştirilerek, ısı ve günışığı parametrelerine yönelik sonuçlar 
alınmıştır. Çalışmada çift cam, low-e cam, yutucu özelliğe sahip elektrokromik cam (Dbl Elec Abs Bleached), 
yansıtıcı özelliğe sahip elektrokromik cam (Dbl Elec Ref Bleached), , termokromik cam ve fotovoltaik cam 
çeşitleri kullanılmıştır. Karşılaştırmalar;

•	 Aynı hacim için cam türleri arasında,

•	 Aynı cam türleri için doğu-batı yönündeki hacimler arasında 

olmak üzere, iki açıdan yapılmıştır.

BULGULAR

Pencere camlarının performans değerlendirmeleri, güneş enerjisi toplam geçirgenlik değeri (SHGC), ışık ge-
çirme çarpanı (t), ısı geçirme katsayısı (U), ortalama günışığı çarpanı (D) değerleri bağlamında yapılmıştır. 
Söz konusu değerler, Design Builder programının verilerine dayanarak Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Farklı Cam Çeşitlerinin Değerlendirilmesi

İŞLEV: Derslik, KONUM: Batı Cephesi Güneş Enerjisi 
Toplam  
Geçirgenlik 
Değeri  (SHGC)

Işık 
Geçirme  
Çarpanı 
(t)

U değeri 
(W/
m2K)

Ortalama 
Gün Işığı  
Çarpanı  
(D)

Cam Tipi ve Design Builder Programındaki 
Tanımı  

Çift cam (6/6/6) Dbl Clr  0.693 0.781 3.157 2.005

Low-e cam Dbl LoE (e2=.1) Clr 0.398 0.444 2.429 1.585

Elektrokromik 
cam

Dbl Elec Abs Bleached  0.733 0.752 2.429 1.593

Dbl Elec Ref Bleached  0.636 0.72 2.429 1.823

Termokromik cam Thermochromic Glazing 0.569 0.578 2.13 1.506

Fotovoltaik cam Project BIPV Window 0.634 0.721 2.552 1.858

Tablo 1’e göre; 

•	 SHGC değeri, yutucu özellikli elektrokromik camda (Dbl Elec Abs Bleached) en yüksek, low-e camda en 
düşüktür. Işık geçirme çarpanı çift camda en yüksek, low-e camda en düşüktür. 

•	 U değeri çift camda en yüksek, termokromik camda en düşüktür. U değerinin düşük olması, dış ortama 
karşı direncin yüksek olduğunun göstergesidir ve olumludur. 
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•	 Ortalama gün ışığı çarpanı (D) çift camda en yüksek, termokromik camda en düşüktür. 

Bina toplam ısıtma ve soğutma yükleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Bina Toplam Isıtma ve Soğutma Yükü Hesapları

İŞLEV: Derslik, KONUM: Batı Cephesi Isıtma     Yükü      
(kWh)

Soğutma   Yükü        
(kWh)Cam Tipi ve Design Builder Programındaki 

Tanımı  

Çift cam (6/6/6) Dbl Clr  120387.61 182937.21

Low-e cam Dbl LoE (e2=.1) Clr 119487 171462.91

Elektrokromik 
cam

Dbl Elec Abs Bleached  114957.29 188958.8

Dbl Elec Ref Bleached  117247.98 179840.23

Termokromik cam Thermochromic 
Glazing 

117939.64 169371.72

Tablo 2’ye göre; 

•	 Soğuk koşullarda en az ısıtma yükü sağlayan cam elektrokromik camdır.  Soğuk koşullarda, enerji etkin 
tasarımda diğer cam tiplerine göre daha yararlıdır. Isıtma yükü bakımından, hacme en fazla yük getiren 
cam çift camdır. 

•	 Sıcak koşullarda soğutma yükü en az olan cam türü termokromik camdır. Soğutma yükü en fazla olan cam 
tipi yutuculuk özelliği gösteren elektrokromik camdır (Dbl Elec Abs Bleached). 

•	 Doğu yönündeki camlarda da elde edilen sonuçlar, batı yönü için elde edilen sonuçlarla paralellik göster-
mektedir.

Farklı tipte pencere camlarının performans özelliklerinin karşılaştırılmasının yanında, bu camların doğu ve 
batı olmak üzere farklı yönlerde bulunan hacimlerde kullanılmasının enerji performansındaki etkilerinin de-
ğerlendirilmesi Tablo 3’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Cam Tiplerinin Doğu ve Batı Cephede Bulunan Hacimlerdeki Performans Göstergeleri 

PENCERE 
YÖNÜ

Cam Tipi ve Design Builder Programındaki 
Tanımı  

Gün Işığı  
Çarpanı                 
(D)

Pencereden 
Isı Kazancı                       
Yıllık (kWh)

Pencereden 
Isı Kaybı 
 Yıllık (kWh)

Batı 
Çift cam (6/6/6)

Dbl Clr  2.005 8285.308 -2210.62

Doğu Dbl Clr  1.705 7406.891 -1997.54

Batı 
Low-e cam 

Dbl LoE (e2=.1) Clr 1.585 6781.313 -1782.78

Doğu Dbl LoE (e2=.1) Clr 1.633 6065.774 -1614

Batı 

Elektrokromik 
cam

Dbl Elec Abs Bleached  1.593 8956.483 -1797.73

Doğu Dbl Elec Abs Bleached  1.637 8032.817 -1624.22

Batı Dbl Elec Ref Bleached 1.823 7833.92 -1787.74

Doğu Dbl Elec Ref Bleached  1.727 7016.36 -1617.21

Batı Termokromik 
cam

Thermochromic Glazing 1.506 6456.041 -1615.49

Doğu Thermochromic Glazing 1.183 5841.452 -1466.87

Tablo 3’e göre, genelde, ortalama gün ışığı çarpanı (D), yıllık ısı kazancı ve ısı kaybı batı cephedeki hacimde 
doğu cephesine göre daha yüksektir.  

Çalışmada fotovoltaik camlarla ilgili bilgiler verilmiş ancak diğer pencere tiplerinden farklı olarak enerjinin 
korunumuna ilaveten elektrik enerjisi üretimine katkıda bulunması sebebiyle değerlendirme dışında bırakıl-
mıştır. 

Tüm bu verilere dayanarak, yapının işlevi ve pencere yönünden bağımsız olarak, camların soğuk ve sıcak ik-
limlerde uygun koşulları sağlaması açısından Tablo 4’te sıralamaları yapılmıştır. Tablo 4’e göre, soğuk iklim 
bölgesi için Elektrokromik cam (abs);  sıcak iklim bölgesi için Termokromik cam en uygun koşulları oluştur-
maktadır.
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Tablo 4. İklime Göre Camların Enerji Performans Sıralaması

SOĞUK İKLİM BÖLGESİ SICAK İKLİM  BÖLGESİ

1. Elektrokromik cam (abs) Termokromik cam

2. Elektrokromik cam (ref) Low-e cam

3. Termokromik cam Elektrokromik cam (ref)

4. Low-e cam Çift cam

5. Çift cam Elektrokromik cam (abs)

SONUÇ

Enerji kaynaklarının giderek azaldığı günümüzde enerji etkin tasarım ve saydam alanlarda enerjinin korunumu 
üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Teknolojinin gelişimiyle ortaya çıkan bütünleşik (low-e) ve 
akıllı camlarla, hacimlerin ısıtma, soğutma ve aydınlatma yüklerini azaltmak mümkün olabilmektedir. 

Enerji etkin tasarım bağlamında seçilecek camın ısı ve ışık geçiricilik özellikleri ısısal performans değerlendir-
mesi bakımından önem taşımaktadır. Genel olarak pencere cam seçimi yapılırken, sıcak dönemde iç ortamda 
aşırı ısınmayı önlemek, soğuk dönemde iç ortamdan ısı kaybını en aza indirmek, günışığı aydınlık düzeyinin 
minimum şartlarını sağlamak ve yüzeye gelen aşırı ışıklılık sebebiyle kamaşmayı engellemek gibi özellikleri 
dikkate alınmaktadır.

Bu çalışmada, enerjinin etkin kullanımı bağlamında cam türleri tanıtılmış, çift cam, bütünleşik cam (low-e) ve 
akıllı camlar karşılaştırılmıştır.  Bu amaçla, İstanbul’da yer alan bir eğitim yapısı ele alınarak her farklı cam 
türü için enerji performans değerlendirmesi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre: 

•	 Bina toplam ısıtma yüküne etkisi açısından akıllı camlar diğer camlara göre daha verimlidir. Akıllı camlar 
arasında ise elektrokromik cam en verimli olanıdır. Soğuk iklim bölgelerinde kullanılmasının en uygun 
olan camın elektrokromik cam olduğu söylenebilir.

•	 Bina toplam soğutma yüküne etkisi açısından termokromik cam diğer camlara göre daha verimlidir. Sıcak 
iklim bölgelerinde kullanılmasının uygun olduğu önerisinde bulunulabilir.

Çalışmada verilen temel bilgiler ile enerji etkin tasarım açısından oluşturulmuş karşılaştırma verileri tasarım-
cılara uygun seçimler yapmaları konusunda veri oluşturarak yön gösterici olacaktır.

KAYNAKLAR

Beatens R., Jelle B.P., (2010). Gustavsen A., “Properties, requirements and possibilities of smart windows for 
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YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN LEVHALARDA KALIPLAMA SICAKLIĞININ EĞME 
MUKAVEMETİNE ETKİSİ

Gönül DOĞAN1, Ebru İNANMAZ1, İdris KARAGÖZ2

1 Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Polimer Mühendisliği Bölümü, Yalova / Türkiye

Öz: Plastik sektöründeki hızlı gelişme, katkı ve dolgu maddeleri ile plastiklerin özelliklerinin iyileştirilebil-
mesi plastik malzemelerin otomotiv, havacılık, inşaat, elektrik-elektronik sanayi başta olmak üzere tüm sanayi 
dallarında çelik ve diğer metal malzemelerin yerini alır olmuştur. Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) hem 
ekonomik olması, hem de kolay şekillendirilebilmesi nedeniyle endüstride yoğun olarak kullanılan malzeme-
lerin başında gelmektedir. HDPE’ nin şekillendirilmesinde enjeksiyon ile kalıplama yöntemi yoğun bir şekilde 
kullanılmaktadır. Kalıplama parametrelerinden ergiyik sıcaklığı, tutma basıncı, kalıp sıcaklığı gibi birçok para-
metrenin mekanik özellikler üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Kalıplama sıcaklığına bağlı olarak, soğuma 
süresi ve çevrim süresinde meydana gelen değişiklikler, malzemelerin üretim maliyetlerini ve mekanik özel-
liklerini önemli derecede etkilemektedir. Bu çalışmada 180 °C, 190 °C ve 200 °C kalıplama sıcaklıkları kul-
lanılarak ISO 178 ve ASTM D 790 standardına uygun eğme test numuneleri hazırlanmıştır. Farklı kalıplama 
sıcaklıklarının malzemelerin şekil değiştirme özellikleri, eğilme momenti, eğilme dayanımı, esneklik modülü 
ve eğilme miktarı gibi özellikler üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Hazırlanan numuneler oda 
sıcaklığında 1N ön yüklemeli 2 mm/dak. test hızında eğme testine tabi tutulmuştur. 180 °C’ de 28,5 MPa, 190 
°C’ de 29, 8 MPa ve 200 °C’ de ise 29,3 MPa eğme mukavemet değeri gösterdiği görülmüştür. Sıcaklıkla bir-
likte malzemenin eğme mukavemet değerinin önce arttığı, sonra azaldığı tespit edilmiştir. Bu duruma sıcaklığa 
bağlı olarak soğuma esnasında malzemenin molekül hareketlerinden ve soğuma sonrası oluşan kristallenmenin 
neden olduğu, dolayısıyla kristallenmenin sağladığı rijitlik nedeniyle artış görüldüğü düşünülmektedir. Ka-
lıplama sıcaklığının ürün mukavemeti üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu ve çevrim süresini etkileyerek 
ürün maliyetlerini değiştirdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enjeksiyon, HDPE, Eğme Testi, Sıcaklık, Çevrim Süresi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Plastik sektöründeki hızlı gelişme, katkı ve dolgu maddeleri ile plastiklerin özelliklerinin iyileştirilebilme-
si plastik malzemelerin otomotiv, havacılık, inşaat, elektrik-elektronik sanayi başta olmak üzere tüm sanayi 
dallarında çelik ve diğer metal malzemelerin yerini alır olmuştur (Saçak,1998). Yüksek yoğunluklu polietilen 
(HDPE) hem ekonomik olması, hem de kolay şekillendirilebilmesi nedeniyle endüstride yoğun olarak kulla-
nılan malzemelerin başında gelmektedir. Kalıplama sıcaklığının çekme mukavemeti, kopma uzaması, kopma 
büzülmesi gibi mekanik özellikler üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu, çevrim süresini etkileyerek ürün 
maliyetlerini değiştirdiği tespit edilmiştir. Ürün maliyetlerinin ve mekanik özelliklerin önemli olduğu uygula-
malarda kalıplama sıcaklığının doğru seçilmesinin önemli olduğu görülmüştür.
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Masse, Bot, Arquis, Quilliet ve Delaunay (2004) yaptıkları çalışmada, plastiklerin hacim değişiklerinde ısı de-
ğişimini sayısal olarak incelemiş, enjeksiyonla kalıplama işlemi sırasında, polimer parçaların çekerek kalıp du-
varlarından ayrılmalarından yola çıkarak; bunun hem parçanın şeklini hem de soğuma zamanın değiştirmeye 
yol açan hava boşluklarına sebep olabileceğini ve parçanın soğutulmasını araştırmışlardır.  Çiftli termomeka-
nik yaklaşım kullanılarak, sayısal simülasyonun sonuçları, paralel olarak yapılan deneylerle karşılaştırılmıştır.

Gu ve Li’nin çalışmasında termal gerilme ve uygun olmayan proses şartlarının enjeksiyon kalıpçılığında çar-
pılmaya neden olduğu tespit edilmiş ve nümerik analiz ile sonlu elemanlar metodu kullanılarak soğuma sıra-
sında oluşan termal ve artık gerilmeleri karşılaştırılmıştır. Deneysel ve nümerik analizle hesaplanan sıcaklık ve 
basınç değerleri karşılaştırılmış; çarpılmayı sağlayan ilk faktör olarak dengesiz sıcaklık dağılımı, ikinci olarak 
da ütüleme basıncının gereğinden az olması olarak bulunmuştur (Kamber,2008) ve deney sonuçlarınca paralel 
sonuçlar elde edilmiştir.

HDPE’ nin şekillendirilmesinde enjeksiyon ile kalıplama yöntemi yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ka-
lıplama parametrelerinden ergiyik sıcaklığı, tutma basıncı, kalıp sıcaklığı gibi birçok parametrenin mekanik 
özellikler üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Kalıplama sıcaklığına bağlı olarak, soğuma süresi ve çevrim 
süresinde meydana gelen değişiklikler, malzemelerin üretim maliyetlerini ve mekanik özelliklerini önemli 
derecede etkilemektedir. 

AMAÇ

Bu çalışmada; farklı kalıplama sıcaklıklarının malzemelerin şekil değiştirme özellikleri, eğilme momenti, eğilme 
dayanımı, esneklik modülü ve eğilme miktarı gibi özellikler üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Yapılan bu çalışma HDPE malzemenin ENGEL markalı enjeksiyon makinesinde test numunelerinin üretilmesi 
ve bununla alakalı mekanik testlerin yapılması ve sonuçların yorumlanması çalışmalarını kapsamaktadır.

YÖNTEM

Bu çalışmada; HDPE malzeme kullanılmıştır. Malzemeye ait PETİLEN YY S0464 teknik özellikler aşağıdaki 
Tablo 1’ de verilmiştir.

Tablo 1. Çalışmalarda Kullanılan HDPE’ ne Ait Teknik Özellikler

Erime Akış Hızı (190°C/2.16 kg) 0,16 g/10dk

Yoğunluk (23°C) 0,961 g/cm3

Sertlik(Shore D) 65

Bükülme Modülüsü 1150 MPa

 Erime Noktası (DSC) 134°C
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Granül haldeki HDPE malzemeden Şekil 1’ de verilen 30 mm burgu çapına sahip ENGEL marka 800 kN’luk 
enjeksiyon makinesinde, 3,2 kN kapama gücü, 0,1 bar hidrolik enjeksiyon basıncı ve 10 saniye soğuma süresi 
proses parametre ayarları kullanılarak, Şekil 2’ de ölçüleri verilen test numuneleri üretilmiştir.

Şekil 1. Çalışmalarda Kullanılan Enjeksiyon Makinesi

Şekil 2. ISO 527-1/-2 Standardına Uygun Çekme Testi Numuneleri

Hazırlanan numuneler oda sıcaklığında 1N ön yüklemeli 2 mm/dak. test hızında Zwick marka test cihazında 
eğme testine tabi tutulmuştur. Enjeksiyon ile kalıplama prosesinde 180°C, 190°C ve 200°C kalıplama sıcaklı-
ğının her biri için 5 adet eğme testi yapılmıştır. Şekil 3 a’ da eğme testinin uygulanması görülmektedir. Şekil 3 
b’ de ise eğme testi sonrası numunelerde meydana gelen deformasyon gösterilmiştir.
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Şekil 3. a) Eğme Testinin Uygulanması, b) Eğme Testi Sonrası Malzemelerde Meydana Gelen Defor-
masyon

BULGULAR

180°C, 190°C ve 200°C sıcaklıklardaki numunelere ait eğme testi sonuçlarının ortalaması Tablo 2’ de topluca 
verilmiştir. Şekil 4’ de 180°C, Şekil 5’ de 190°C, Şekil 6’ de ise 200°C kalıplama sıcaklığındaki numunele-
rin eğme testine ait grafikler verilmiştir. Tablo 2’ de görüleceği gibi en yüksek eğme mukavemet değeri 24,6 
MPa ile 190°C kalıplama sıcaklığında basılan test numunelerinden elde edilmiştir. 180 °C’ den, 190 °C’ ye 
çıkıldığında artan sıcaklıkla birlikte malzemenin eğme mukavemet değerinin arttığı, 190 °C’ den, 200 °C’ ye 
çıkıldığında tekrar düştüğü tespit edilmiştir. Bu duruma sıcaklığa bağlı olarak soğuma esnasında malzemenin 
molekül hareketlerinden ve soğuma sonrası oluşan kristallenmenin neden olduğu, dolayısıyla kristallenmenin 
sağladığı rijitlik nedeniyle artış görüldüğü düşünülmektedir.

Tablo 1. Sıcaklığa Bağlı Olarak Değişen Eğme Test Sonuçları

Veriler (x̄)

Sıcaklık (°C) Ef, (MPa) σf (MPa) σfM (MPa)

180 1190 23,4 28,5

190 1290 24,6 29,8

200 1250 24,2 29,3
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Şekil 4.  180°C Sıcaklıkta Basılan Numunelerin Eğme Test Grafikleri

Şekil 5.  190°C Sıcaklıkta Basılan Numunelerin Eğme Test Grafikleri
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Şekil 6.  200°C Sıcaklıkta Basılan Numunelerin Eğme Test Grafikleri

SONUÇ

Artan sıcaklık ile beraber eğme mukavemetinde bir artış olduğu, enjeksiyon ile kalıplama prosesinde par-
ça kalitesi ve mukavemetini etkileyen birçok parametre bulunduğu, kalıplama sıcaklığının ürün mukavemeti 
üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu ve çevrim süresini etkileyerek ürün maliyetlerini değiştirdiği tespit 
edilmiştir. 
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KABUKLU DENİZ CANLILARINDAN DOĞAL POLİMER ÜRETİMİ

Abdullah TAV1,  Mithat ÇELEBİ1

1-2Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Polimer Mühendisliği Bölümü Yalova / Türkiye

Öz: Dünya’da en bol ve doğal olarak bulunan bileşik selülozdur ve bunu sırasıyla kitin takip etmektedir. Se-
lüloz bitkilerden elde edilirken ve kitin ise çok çeşitli kaynaklardan elde edilebilmektedir. Her yıl yaklaşık 10 
milyar ton kitin doğada biyosentez yoluyla üretilmektedir. Kitosanın ana maddesi kitindir. Kitosan, antibak-
teriyel, antifungal, biyouyumlu, biyobozunur ve toksik özellik göstermeyen doğal bir amino polisakkarittir. 
Kitin, doğada karides, yengeç, ıstakoz gibi kabuklu deniz canlılarının, böceklerin dış iskelet yapısında ve man-
tarların hücre duvarında bulunur. İşlenmiş deniz ürünlerinin yaklaşık % 45’ini karidesler oluşturmaktadır ve 
atıkların büyük çoğunluğunu ise dış iskeleti kabuk oluşturmaktadır. Bu atık, hammaddenin toplam ağırlığının 
% 50-70’ine tekabül eder. Balık ve kabukluların atıkları değerlendirilemediğinde çevre kirliliği oluşturmakta-
dırlar. Bu kabuk atıkları değerlendirildiklerinde basit ve ucuz bir yöntemle katma değeri yüksek bir malzemeye 
dönüştürülebilmektedir. Kitinin deasetilasyon ile kitosan, elde edilmektedir. Kitosan üretimi sırasındaki dea-
setilasyon işlemi kitosanın fizikokimyasal ve fonksiyonel özelliklerini değiştirmektedir. Kitosanın özellikle-
rini deasetilasyon derecesi, viskozitesi ve molekül ağırlığı etkilemektedir. Kitosan günümüzde yaygın olarak 
kimyasal ekstraksiyon yöntemleri ile elde edilmektedir. En yaygın olarak tercih edilen yöntemler ise 3 aşamalı 
olarak yapılmaktadır. Bu çalışmada, kabuklu deniz canlılarının atıklarına demineralizasyon, deproteinizasyon 
ve renk giderme işlemleri uygulanarak kitin elde edildi. Daha sonra kitinden farklı yöntemler kullanılarak ki-
tin molekülünün 2. karbon atomuna bağlı bulunan asetil grubu yüksek konsantrasyonda sodyum hidroksit ile 
muamele edilerek çıkarıldı ve kitosan doğal polimeri elde edildi ve özellikleri incelendi.  Bu çalışmada üretilen 
kitosan polimeri FT-IR ve SEM kullanılarak karakterize edildi. Üretilen kitosanın fizikokimyasal özellikleri; 
pH, nem, viskozite, kül miktarı, çözünürlük ve deastilasyon derecesi tayin edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kitin, Kitosan, Biyopolimer

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

1859 yılında keşfedildi. Endüstriyel ölçekte ilk olarak üretimi 1971 yılında Japonya’da gerçekleştirilerek, tes-
cillenmiştir. Kitosan, β- (1 → 4) -glikozidik bağlarla bağlanan tekrar eden N-asetil-2-amino-2-D-glukopiranoz 
ve 2-amino-2-deoksi-D-glukopiranoz ünitelerinden meydana gelen bir polisakkarittir. Kitosan, kitin malzeme-
sinin bir türevidir. (Yao vd. 2012). 1977’de Boston, ABD’de “1. Uluslararası kitin ve Kitosan Konferansı” ger-
çekleştirilmiştir ve bu konferanstan sonra bilimsel ve endüstriyel topluluklar tarafından yoğun ilgi görmüştür. 
(Dotto ve Filho t.y.)
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Kitin, selülozdan sonra dünyada en bol bulunan ikinci doğal polimeridir. Kitin ana elde edilme kaynakları de-
niz kabukluları, karides ve yengeçlerdendir. Kitosan, genel olarak, kitinnin deasetilasyonu işlemi sonucu ola-
rak elde edilmektedir. Biyouyumluluk, biyobozunurluk ve düşük toksisite ile kitosan, benzersiz bir biyolojik 
özelliklere sahiptir. Kitosan, yaygın olarak yüksek katma değerli, alanlarda kullanılmaktır; kozmetikler, gıda, 
katkı maddeleri, ilaç taşıyıcıları, eczacılık bu alanlara örnek olarak gösterilebilir (Yao vd. 2012). 

Kitosanın element bileşimi sırasıyla -C (karbon) % 44.11, -H (hidrojen) % 6.84 ve -N (azot) % 7.97 yüzde 
oranlarıyla genel kimyasal yapısı oluşmaktadır. Ticari olarak ulaşılabilir kitosanların deastilasyon derecesi % 
66-95 değerleri arasında bulunmaktadır. Deasetilasyon derecesi serbest -NH2 amin grupları üzerinden hesap-
lanmaktadır, kitin ile kitosanın ayıran en belirgin farklılıktır.  

Birçok doğal polimerin aksine kitosan amfoter karaktere sahiptir, bu özelliği sayesinde çözelti halinde ya da 
toz halde bulunurken birçok avantajı bulunmaktadır. Birçok bilinen doğal polimerin aksine kitosan sahip ol-
duğu serbest amino grupları sayesinde güçlü olarak pozitif yükle yüklenebilmektedir. Bu avantajı sayesinde 
birçok kompozit ve blend hazırlanmasına imkân sağlamaktadır. Bu yapılan malzemelerin kullanım alanı atık 
sularda ağır metalların uzaklaştırılması ve sağlık alanında antimikrobiyal membranlar olarak gösterilmektedir 
(Extraction and Characterization of Chitosan from Crustacean Waste 2017; Paulino vd. 2006)

Kitosan, yara pansumanı ve yara iyileşmesi sürecinde etkili bir biyopolimerdir. Kitin ise biyomedikal malze-
melerin kaplama alanlarda kullanılabilmektedir fakat kısıtlıdır. Kitosan ile kaplı standart ipek ve kâğıt sargı 
bezleri kitosan kaplı olmayanlara göre daha iyi sonuç vermektedir (Pokhrel, Yadav, ve Adhikari 2016). 

Kitosan, çevre dostu, biyolojik olarak biyobozunur, biyouyumluluk, yüksek biyoaktivite, seçici geçirgenlik,  
iyon değiştirme, antimikrobiyal aktivite, yüksek emme kapasitesine gibi spesifik özelliklere sahiptir. Tarım 
sektöründe ise tohum, yaprak, meyve ve sebze kaplanmasında kullanılır; kitosanın diğer bir fonksiyonu ise bit-
kilerin verimini artırmak ve bitkileri mikroorganizmalara karşı korumak ve büyümeyi teşvik etmektir (Pokh-
rel, Yadav, ve Adhikari 2016). 

Kitosan, kimyasal veya enzimatik kitin deasetilasyon işlemi ile üretilen doğal, güvenli ve ucuz bir biyopoli-
merdir. İşlem sonucunda laktik asit, asetik asit gibi seyreltik asitlerde çözünebilmektedir (Anand vd. 2014). 

Son 20 yılda, kitosan esaslı malzemelere büyük bir ilgi bulunmaktadır. Kitosan esas olarak kabuklu deniz 
canlılarının kabuklarından elde edilir, ancak bununla birlikle kitosan üretim kaynaklarını çeşitlendirebilmek 
mümkündür (Domard ve Cartier 1989). 

AMAÇ 

Kitosanın ana elde edilme kaynakları deniz kabukluları, böcekler, yumuşakçalar ve mantarlardır. Sayılan kay-
naklar arasında hammadde olarak deniz kabukları daha çok öne çıkmaktadır. Karides ve yengeç kabuklarının 
atıkları, kitosanın endüstriyel üretiminin ana kaynağıdır. Yıllık küresel deniz ürünleri atıklarının toplamı 540 
metrik ton olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Kurutulmuş karideslerin kabuklarında kitin içeriği kabuk-
lu türlere bağlı değişmekle birlikte yaklaşık olarak % 5-42 arasında değişmektedir. Günümüzde, kitosan ticari 
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olarak Japonya, Hindistan, Çin, İtalya, Kanada, Şili, Polonya, Norveç, ABD ve Brezilya’da üretilmektedir 
(Yao vd. 2012a).

Kıyaslamalı olarak Türkiye’nin karides tüketimi tabloda verilmiştir, aynı zamanda potansiyel hammadde kay-
nağı görülmektedir. Türkiye’nin 2008-2017 arası toplam karides tüketimimizi göstermektedir.  Düzenli ve 
kararlı bir tüketimin olduğu görülmektedir (TUİK).

Tablo 1. Türkiye’nin 2008-2017 Yılları Arasında Karides Tüketimi 

Karideslerin 
yıllık 
toplam 
tüketimi 
(ton)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Toplam 
(ton)

4668,0 4614,0 4705,0 4769,9 5038,1 4027,6 4416,3 3995,2 4500,9 4 730,3

Deniz ürünleri endüstrisi birçok ülkede kabul görmüş büyük bir pazardır. Bu pazarında çok büyük bölümünün 
kabuklu deniz canlıları oluşturmakladır. Deniz ürünleri endüstrisi ise genel olarak hasat edilen ürünleri işlemek 
ve paketlemek üzerine yapılanmıştır. Karideslerin işleme sırasında, et kısımları ayıklandıktan sonra baş ve ka-
bukları atık olarak ayrışmaktadır ve atılmaktadır. Diğer bir durum ise geri dönüştürülmeyen ve kullanılmayan 
atıklar çevre için çeşitli sorunlar oluşturabilmektedir Atıkların biyolojik olarak parçalanabilmesine rağmen, 
büyük miktarlarda atılması, bozulma sürecini yavaşlatır çevre için çeşitli olumsuzluklara çevre sorunlarına 
neden olmaktadır. Küresel olarak incelediğinde ise karşımıza ciddi miktarda atık ile karşılaşmaktayız (Islam, 
Khan, ve Alam 2017).

Bu biyopolimerlerin çeşitli endüstrilerde daha fazla kullanılmasının ve yer verilmesinin avantajları, imalat 
işleminin maliyeti ve tekniktir. Bilindiği üzere birçok yöntemle kitosanın elde mümkündür. Bu çalışmamanın 
amacı basit ama etkili bir yöntemle kitosanın sentezine hedeflemektedir (Domard ve Cartier 1989).

Şekil 1. Kitosanın Kimyasal Yapısı
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Bu çalışmada kitin ve kitosan doğal polimerlerinin üretim yöntemlerinden, kullanım alanlarından bahsedilecek 
ve karides kabuklarından ürettiğimiz kitosan hakkında bilgi verilecektir. 

KAPSAM

Bu çalışmada, balıkçılar halinden temin edilen karideslerinin kabukları kullanılmıştır. Temin edilen kabuklar, 
sırasıyla yıkanıp, kurulup bir öğütücüde öğütülerek daha sonraki süreçler için bekletilmek üzere buzdolabı-
nın dondurucu kısmında muhafaza edilmiştir. Sodyum hidroksit (NaOH), teknik Hidroklorik asit, Asetik asit 
(Sigma) kimyasalları işlemlerde kullanıldı. Temin edilen hiçbir kimyasal ilave bir saflaştırma işlemine ihtiyaç 
duyulmadan kullanılmıştır.

YÖNTEM

Kitosan 3 aşamalı süreç sonucunda elde edilir. Sırasıyla, demineralizasyon 24 saat boyunca mekanik karıştırıcı 
yardımı ile karıştırılarak oda sıcaklığında 1/20 ağırlıkça HCl (0,53 M) kullanılarak yapılır. Deproteinizasyon, 6 
saat boyunca 90 ° C’de 1/15 ağırlıkça alınarak NaOH (0,45 M) çözeltisinde gerçekleştirilir. Son olarak yukarı-
daki adımlar sonunda elde edilen ürün % 45 ağırlıkça hazırlanan NaOH içerisinde eklenerek 105 °C sıcaklıkta 
5 saat boyunca deasetilasyon işlemi gerçekleştirilir (Vilar Junior vd. 2016). Elde edilen ürünler her adımda 
destile su ile yıkanıp etüvde kurutulmuştur. Her adım sonunda yıkama ve kurutma işlemleri tekrarlanmıştır 
(Al-Hassan 2016). İhtiyaç gerektiği durumlarda renk giderme yapılabilir.

Şekil 2. Karides Kabuklarından Kitosan Üretim İşlemi 
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Elde edilen kitosan polimerinin özellikleri karakterizasyon testleri ile belirlenmiştir.  

Çözeltinin hazırlanması: %1 asetik asit içerisinde manyetik karıştırıcı ile hazırlanmıştır. Çözünmeyen malze-
meler filtre kağıdı ile süzülmüştür.  

Nem muhtevası tayini: Tayin edebilmek için, gravimetrik yöntem kullanılır. Alınan kitosan örnekleri, kurutma-
dan önce ve sonra tartılarak ağırlık farkı olup olmadığı gravimetrik olarak tayin edilir. 

pH: hazırlanan kitosan çözeltisi ile elektronik pH metre ile tayin edilmiştir.

Kül tayini: Kitinin kül miktarı 600°C 1 saat boyunca yakılarak tayin edilmiştir. 

Viskozite: Kitosanın çözeltilerinin viskozitesi, oda sıcaklığında, Brookfield rotary dijital viskozimetre DV-II + 
Pro kullanılarak belirlenmiştir. Testler 200 rpm’de spindle no 2 kullanılarak yapılmıştır. Çözeltiler, %1 kitosan 
ve % 1 asetik asit çözeltileri hazırlanmıştır, analize edilene kadar karanlık bir yerde, oda sıcaklığında ve cam 
şişelerde muhafaza edilmiştir. Viskozite değeri santipoise (cPs) olarak verilmiştir. 5 okuma değerinin ortala-
ması alınarak verilmiştir (El-Hefian vd. t.y.).

SEM:  kitosanın morfolojik yapısını tayin edebilmek için kullanıldı.

FT-IR: örnekler kızılötesi spektrumda Shimadzu IR prestige cihazı ile tayin edilmiştir. Aynı cihaz ile Deastei-
lasyon derecesinde tayin edilmiştir. 

BULGULAR

Kitin verimin yüksek olabilmesi adına demineralizasyon ve deproteinizasyon işlemleri 2 defa uygulanmıştır. 
Çalışılan verim miktarı ise % 10 olarak gerçekleşmiştir.  Tüm işlemler sonucunda % 5-7 verimle kitosan elde 
edilmiştir. Yapılan hesaba göre kitinin % 55 verimle kitosana dönüşmüştür. 

Elde edilen kitosan partikülleri oda sıcaklığında seyreltik asitler çözünmüştür. Sırasıyla asetik asit, laktik asit 
ve formik asitte denenmiştir. İçlerinde formik asitte daha yüksek ve hızlı bir çözünürlüğe sahip olduğu gözlem-
lenmiştir. Nem muhtevası içeriği ise yaklaşık % 5 olarak hesaplanmıştır.

(Czechowska-Biskup vd. 2012)

Kitosanın kül içeriği % 1,3 olarak hesaplandı. Kitosanın saflığı, inorganik malzemelerin uzaklaştırılmasına 
bağlı olarak kullanılan tekniklerin ve proses edilme bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Karides kabu-
ğunda belli başlıca bulunan başlıca mineraller ise kalsiyum (Ca); magnezyum (Mg), sodyum (Na), potasyum 
(K) olarak gösterilebilir (Tokatlı ve Demirdöven 2018).
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(Czechowska-Biskup vd. 2012)

Viskozite molekül ağırlığı ile doğrudan bağlantılı olup yüksek moleküllü polimerlerde yüksek viskoziteli ola-
rak gerçekleşmektedir.  Bizim hazırladığımız çözeltinin viskozitesi yaklaşık olarak 50-60 cPs aralığında hesap-
lanmıştır (Roberts ve Domszy - 1982).  

SEM analizinin sonunda kitosan malzemesi yumuşak ve kristalin bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Yer yer 
minerallerin varlığı görülebilmektedir (de Alvarenga 2011). 

Şekil 3. Üretilen Kitosanın SEM Analizi

FT-IR ile karakteristik yapısı tayin edilmiştir. İki absorpsiyon piki olan 1650 cm-1 ve 1595cm-1 bulunmaktadır. 
Bu pikler asetil pikleri temsil etmektedir, ilk pikler C=O asetil grubunu ve ikici olan ise NH2 temsil etmektedir. 
1261 cm-1’deki pikler, amit III, asetil grubunu göstermektedir ( Alvarenga 2011).  1149-1150 cm-1’deki absorp-
siyon piki sırasıyla amid I ve II olarak adlandırılır (Al-Hassan 2016).
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Şekil 4. Üretilen Kitosanın FT-IR Analizi

Deasetilasyon derecesi % 75 olarak hesaplanmıştır. Deasetilasyon derecesinin hesaplanmasında kitosanın FT-
IR absorbans pikleri kullanılır (Czechowska-Biskup vd. 2012). 

Genel olarak elde edilen sonuçlar Tablo 1’de ifade edilmiştir. 

Tablo 2. Kitosanın Karakteristik Özellikleri

KARAKTERİSTİK KİTOSAN 

Molekül Ağırlığı Düşük molekül ağırlıklı

Nem muhtevası % 5

Viskozite 50-60 cps

Deasetilasyon derecesi % 75

Çözünebilirlik %1 asetik asit, laktik asit ve formik 
asit

Kül miktarı %1.3
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SONUÇ

Kitosan, karides kabuklarına bir dizi kimyasal işlem uygulanarak elde edildi. Üretilen kitosanın özellikleri, 
ticari örnekler ile kıyaslandı ve benzer özellikler gösterdiği belirlendi. Elde edilen kitosan düşük viskoziteye, 
yüksek deasetilasyon derecesine ve daha yoğun bir kristal yapıya sahiptir. Bu özellikleri ile bu çalışma sonu-
cunda ürettiğimiz kitosan birçok ticari uygulamada kullanılma potansiyeli vaat etmektedir. 
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SERYUM OKSİT KATKILI DİŞ PROTEZ KAPLAMA FRİTİNİN ÜRETİMİ VE 
KARAKTERİZASYONU

 Fatma Betül YILMAZ1, Ramazan YILMAZ2, Ahmet Nazım BİBİNOĞLU3

1-2Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, 
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Sakarya / Türkiye

3Gizem Seramik Frit ve Glazür Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sakarya / Türkiye

Öz: Gülüş estetiği, insan ilişkilerinde en önemli iletişim faktörlerinden biridir. Gülümseme estetiğini etkileyen 
en belirgin faktörler diş kaybı ve diş rengidir. Günümüzde diş eksikliği problemi dental porselen restorasyonu 
ile giderilmektedir. Porselenler mekanik özellikleri bakımından gevrektir ve kırılma dayanımları düşüktür. Bu 
dezavantajlardan dolayı özellikle dayanım gerektiren arka dişlerde porselenin metal bir alt yapıyla desteklene-
rek daha dayanıklı hale gelmesi gerekmektedir. Fakat metal destekli porselen restorasyonlarında, metal rengin 
porselenden yansıması sonucu diş renginde bir bozulma meydana geldiği için istenilen estetiklik sağlanama-
makta ve ön dişlerde metal destekli porselen restorasyon yapımı tercih edilememektedir. Bu çalışmada metal 
destekli porselen restorasyonlarındaki bu olumsuzluğu gidermek amacıyla, porselen yüzeyi kaplamada kulla-
nılacak seryum oksit katkılı fritin, yüzey kalitesine, renk değerlerine ve parlaklığa olan etkisi incelenmiştir. 
Kaplamada kullanılacak fritin, ısı mikroskobu ile termal etki altındaki davranışı ve dilatometre analiz cihazı 
ile termal genleşmesi incelenmiştir. Spektrofotometre cihazı ile renk ölçümü ve glossmetre cihazı ile 60 ’de 
parlaklık ölçümü yapılmıştır. Elde edilen kaplamadaki beyaz renk, doğal diş beyazlığından fazla çıkmıştır. Frit 
içeriğinde safsızlık olup olmadığını tespit etmek ve hammadde tartımının seger formülasyonuna uygunluğunu 
anlamak için XRF (X-ışınları Floresans Spektrometresi) cihazı ile numunenin analizi yapılmıştır. Yüzeye uy-
gulanmış frit numunesinin mikroyapı görüntüleri SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) mikroskopta alınıp, 
SEM/EDS (Enerji Dağılımı Spektrometresi) ile karakterize edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biyoseramik, Frit, Sır, Dental Restorasyon, Kaplama, Biyomalzeme

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Diş rengi gülüş estetiğini belirleyen en önemli faktördür (Jahangiri vd, 2002). Porselen restorasyonların yüzey 
yapısı, ışık geçirgenliği ve rengi estetik görünümü etkileyen önemli hususlardır (Rasetto vd, 2001). Dental 
porselen, estetik sabit restorasyonların yapımında önemli bir rol oynamaktadır. Porselen kırılgan ve yorulmaya 
yatkın olmakla beraber özellikle nemli yüzeylerde yüksek stresler altında erken dönem başarısızlıklara uğra-
maya eğilimlidir (Baba vd, 2014). Bu olumsuz özelliklerinden dolayı porselenin bir altyapıyla desteklenerek 
daha dayanıklı hale getirilmesi ile porselen metal altyapılarla kombine edilerek kullanılmaya başlanmıştır ve 
böylece direnç ve estetik bir araya getirilmiştir (Karaağaç ve Zaimoğlu, 2005). Dental protezlerde porselenin 
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yüzeyinin daha parlak ve estetik görünmesi için yüzeyin ince ve opaklaştırıcı sır tabakası ile kaplanmaktadır 
(Kaya ve Karasu, 2009).

AMAÇ 

Bu çalışmada reçetenin içerisine % 4 oranında CeO2 katılarak dental kaplamada kullanılarak fritin üretimi ve 
üretilen fritin karakterizasyonunun yapılması amaçlanmaktadır. Seryum oksit ilavesinin kaplama yüzeyinin 
opaklaştırmasına rengine, parlaklığına ve ısıl özelliklerine etkisi ile mikroyapısı ve mikroyapıda bulunan ele-
mentlerin oranı araştırılmıştır.

KAPSAM

Çalışmada % 4 oranında seryum oksit ihtiva eden diş kaplama fritleri üretilmiştir. Üretilen frit, porselen yü-
zeyine uygulanarak kaplanmış, renk ve parlaklık analizi ile dilatometre ve ısı mikroskobu kullanılarak ısıl 
davranışları incelenmiştir. Kaplamanın mikroyapı incelemelerinde SEM ve SEM/EDS analiz teknikleri kulla-
nılmıştır.

DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Diş Protez Kaplama Fritlerinin Üretimi

Dental frit reçetelerinde kuvars, boraks pentahidrat, potasyum karbonat, seryum oksit, alüminyum oksit, sod-
yum karbonat, çinko oksit, baryum karbonat kullanılmıştır. Hammaddeler reçetelere göre hassas bir şekilde 
tartılmıştır ve homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılmıştır. Hammadde karışımları, platin esaslı tek 
kullanımlık ergitme potalarına konulmuştur ve 1400-1550°C arasında fırın içerisinde ergitilmiştir. Eriyik mal-
zeme, oda sıcaklığındaki suyun içerisine atılarak ve fritleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Diş Protez Kaplama Fritlerinin Hazırlanması ve Analizi

Fritleştirilmiş malzemenin çalışma sıcaklığı rejiminin belirlenmesi için Misura ODHT HSM 1600-80 marka 
ısı mikroskobu cihazı kullanılmıştır. Seramik karoya uygulanacak fritin sinterleme işleminden sonra herhangi 
bir çatlama ve kavlama gibi problemlerin meydana gelip gelmeyeceğinin tespit edilmesi için Netzsch DIL 
402 PC/1 marka dilatometre cihazı ile termal genleşme analizi yapılmıştır. Kaplamaların X-ışınları floresans 
spektrometre analizi ise Bruker F8 Tiger marka XRF cihazı ile yapılmıştır.

Renk ve parlaklık değerlerinin ölçümünün yapılabilmesi için sır haline gelen karışım porselen karo üzerine 
uygulanmıştır. Uygulaması yapılan porselen karo, ısı mikroskobu analiz sonucuna göre uygun bir rejimde kül 
fırınında pişirilmiştir. Pişirilen porselen karo üzerine uygulanan fritin renk değerleri Konica Minolta CM-600d 
marka spektrofotometre cihazı, parlaklık değeri ise BYK Micro-Gloss S marka glossmetre cihazı ile 60º açıda 
ölçülmüştür. Numunenin mikroyapı incelemeleri JEOL JSM 6060 LV tarama elektron mikroskobu ile gerçek-
leştirilmiştir. EDS element analizleri ise SEM cihazına bağlı IXRF 500 model enerji dağılım spektrometresi 
kullanılarak yapılmıştır.
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SONUÇ ve TARTIŞMA

Termal Analiz İncelemeleri

DF-4

Sinterleşme Noktası 676 ºC

Yumuşama Noktası 718 ºC

Küre Noktası 852 ºC

Yarı Küre Noktası 884 ºC

Erime Noktası 920 ºC

Seryum oksit katkılı frit numunesinin ısısal karakterleri ve ergime davranışları ısı mikroskobu analizi ile belir-
lenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen sinterleme, yumuşama, küre, yarı küre ve erime noktalarını gösteren 
grafik Şekil 1’de verilmiştir. CeO2 içeren frit numunesi, bir önceki çalışmada (Yılmaz vd. 2019) ZrO2 içeren 
fritler ile mukayese edildiğinde daha düşük sinterleşme, yumuşama, küre, yarı küre ve erime noktası elde 
edildiği tespit edilmiştir. Analiz verilerine göre seryum oksit ihtiva eden diş kaplama friti 700-855 ºC’de pi-
şirilebilir. Seryum oksit katkılı fritlerin sinterleşme, yumuşama, küre, yarı küre ve erime derecesi zirkonyum 
oksit içeren fritten düşüktür. Yani seryum oksitli fritlerin zirkonyum oksitli fritlere göre ısıya karşı daha az da-
yanımlı olduğu söylenebilir. Seryum oksit ilavesi ile kaplama malzemesi daha düşük sıcaklıklarda sinterleşme 
sağladığından üretiminde ekonomiklik açısından avantaj sağlamaktadır. 

Şekil 1. Dental Fritin Isı Mikroskobu Analiz Grafiği ve Verileri
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Diş kaplama malzemesinin ısıl genleşme katsayısı dilatometre analizi ile belirlenmiş elde edilen grafik Şekil 
2‘de verilmiştir Grafikten görüldüğü gibi 0-300oC arasında kaplamanın termal genleşme katsayısı 9,13x10-6 

/°K’dır. Bu değer 400 ’de çıkıldığında 9,44x10-6 /°K ve 500 ’de çıkıldığında 9,71x10-6 /°K değerine çık-
maktadır Bir önceki çalışmada (Yılmaz vd. 2019) zirkonyum oksit içeren kaplamalarda 400 ’de çıkıldığında 
termal genleşme katsayısı daha düşük olup ortalama 8,89x10-6 /°C dır. CeO2 ihtiva eden fritlerin ısıl genleşme 
katsayısının ZrO2 içeren fritlere göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle seryum katkılı fritler zir-
konyum içeren fritlere göre ısıl genleşme katsayısını daha çok arttırmaktadır şeklinde yorumlanabilir. Yamık 
ve arkadaşlarının çalışmasına göre; genel kural olarak sırların ısıl genleşme katsayısının bünye ile uyum halin-
de olması gerekmektedir. Teorik olarak sır ile bünyenin uyum halinde olması için ısıl genleşme katsayılarının 
eşit yâda çok yakın olması gerekmektedir. Fakat uygulamalar sırrın termal genleşme katsayısının bünyeden 
yaklaşık % 5 daha küçük olması gerektiğini göstermektedir (Yamık, vd, 2004). Bu çalışmada elde edilen 
kaplamanın altlık bünyeye uyumlu olması için altlık olarak seçilecek malzemenin kaplama ısıl genleşme kat-
sayısına yakın olması gereklidir. Alt ile üst arasındaki ısıl genleşme farkının 1x10-6 1/C olduğu ve fark bir 
miktar artığında altlıkta çatlak oluşumuna neden olmaktadır (Nemli, vd, 2011). Diğer taraftan yapılan diğer 
çalışmalarda (Atkinson vd. 2010, Eppler, R.A ve Eppler, D.R, 2000) seramik altlık ve kaplama arasındaki 
termal genleşme katsayısı farkının %15 den daha az olması ısıl çevrim esnasında her ikisinin arasındaki bağın 
iyi olmasını sağlayarak herhangi bir çatlak oluşmasına neden olmamaktadır. Kaplama ve seramiğin arasındaki 
termal genleşme katsayısı arasındaki fark fazla olduğunda soğuk kaplamada gerilimlerin oluşmasına neden 
olarak çatlamalara ve kaplamanın ömrünün kısalmasına neden olacaktır. Bu çalışmada elde edilen değerlerin 
dikkate alınarak uyumlu altlık seçilmesi oldukça önemlidir. 

Şekil 2. Dental Kaplama Fritin Deneysel Isı Genleşmesi
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Renk ve Parlaklık Analizleri

Uygulama sonucu elde edilen kaplama yüzeyinin renk değerleri ile parlaklığı ölçülmüştür. Seryum oksit içeren 
reçetelerin renk ve parlaklık analiz değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Tünaydın’ın yüksek lisans tezi çalışma-
sında verdiği  Vita VMK master marka opak porselen diş tozunun L değeri 96,20, a değeri -0,56 ve b değeri 
2,23’tür (Tünaydın,2016). Analiz sonucu ile tez çalışmasında verilen değerler kıyaslandığında seryum oksit 
katkılı kaplamanın L değerinin biraz düşük, a değerinin hemen hemen aynı ve b değerinin daha düşük oldu-
ğu tespit edilmiştir. Seryum oksit içeren kaplama, zirkonyum oksit içeren kaplamalar ile karşılaştırıldığında 
örtücülüğün daha fazla olduğu, aydınlık değerinde (L) ise yaklaşık +24,49 puan farkı olduğu gözlemlenmiş-
tir. Örtücülük açısından ZrO2 ve CeO2 katkılı fritler kıyaslandığında  % 2-6 zirkonyum oksit içeren fritlerin 
transparan olduğu ve % 4 seryum oksit içeren fritin ise opak olduğu gözlemlenmiştir. Seryum oksitli fritlerin 
zirkonyum oksitli fritlere göre beyazlık değeri çok fazladır. Parlaklık bakımından her iki çeşit bileşiğin de frite 
olan etkisi hemen hemen aynıdır ve bütün parlaklık değerleri 90 üzeri çıkmıştır (Yılmaz vd. 2019). Siligardi ve 
diğerlerinin yaptığı çalışmada kaplamada kullanılan sırrın estetik özelliklerinin yüzey kristalleşmesi ile ilgili 
olduğunu ve  parlaklık etkilerinin esas olarak sır yüzeyindeki seryum oksit kristal katmanının yansıma özel-
liklerinden kaynaklandığı belirtilmiştir (Siligardi, vd, 2010). Sung-Kyun ve arkadaşlarının yaptığı sonuçlara 
göre parlaklık etkisinin yüksek kırılma indisine sahip CeO2 partiküllerinden kaynaklandığı belirtilir (Sung-
Kyun,vd., 2003).

Tablo 1. Kaplamanın Renk ve Parlaklık Analiz Verileri

DF-4

L 91,89

a -0,22

b -0,29

P 91,2

XRF Analizi

Seryum oksit katkılı fritin XRF analizi sonucundaki oksitli bileşiklerin %’deleri Tablo 2’te verilmiştir. XRF 
analizi sonucunda fritin SiO2 (%47,43), Al2O3 (%13,6), B2O3 (%13,38), Na2O (%7,83), K2O (%7,31), CeO2 
(%4,74) ve BaO (%4,65) gibi ana bileşenleri içerdiği tespit edilmiştir. Tablodaki değerler incelendiğinde CeO2 

‘in miktarının seger formülüne göre 0,74 daha fazla olduğu ve sistemde beyazlık değerini olumsuz yönde etki-
leyen Fe2O3’ün değerinin az olduğu gözlemlenmiştir (Tünaydın, 2016).
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Tablo 2. Dental Kaplama Fritin XRF Analiz Değerleri

Formül DF-4 Formül DF-4

Na2O 7,83 Fe2O3 0,06

K2O 7,31 B2O3 13,38

CaO 0,08 SiO2 47,43

SrO 0,01 MoO3 0,01

BaO 4,65 ZrO2 0,00

ZnO 0,57 CeO2 4,74

Al2O3 13,60 CuO 0,00

P2O5 0,007 F 0,295

Mikroyapı İncelemeleri

Taramalı elektron mikroskobunda çekilen kaplamanın mikroyapı görüntüsü Şekil 3’de verilmiştir. Alınan gö-
rüntünün üç ayrı noktasından EDS analizleri alınmıştır. Şekil 4’de Şekil 3’de alınan EDS analizlerinin mik-
royapıda bulunan elementlerin sayısal değerleri verilmiştir. Şekilden anlaşılacağı gibi 1 nolu noktadan alınan 
EDS analizinde bulunan seryumun element miktarının 3 nolu noktadan alınan seryum element miktarından 
fazla olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum mikroyapıda küresel beyaz fazların seryum oksidi işaret ettiği ve si-
yah olan alanlarda seryum elementinin bulunmadığını göstermektedir. Beyaz fazın yoğun olduğu 2 nolu bölge-
den alınan EDS analizinde karbonun bulunmadığı buna karşılık oksit miktarının daha yüksek olduğu gözlen-
mektedir. Böylece beyaz fazların seryum oksit olduğu anlaşılmaktadır. Diğer noktalarda Ti bulunurken 3 nolu 
noktada Ti elementine rastlanmamaktadır. Ayrıca koyu renkli alandan alınan EDS analizlerinde Ba miktarının 
diğer nokta ve bölgeden alınan değerden daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Siligardi ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışmada benzer şekilde açık renkli kristal bölgede seryum element miktarı fazla ve koyu cam bölgesinde Ce 
element oranının daha az olduğu belirtilmiştir (Siligardi, 2010). Nilüfer tarafından yapılan çalışmada seryum 
oksit katkılı ticari tozların mikroyapı görüntüsü bu çalışmada elde edilen mikroyapı görüntüsü ile büyük ben-
zerlik göstermektedir (Nilüfer, 2014).
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Şekil 3. Dental Kaplama Fritin SEM Mikroyapı Görüntüsü ve Üç Ayrı Noktasından/Bölgesinden Alı-
nan SEM/EDS Analizleri 
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Şekil 4. Şekil 3’de SEM/EDS Alınan Noktalardaki Bulunan Elementler ve Yüzde Değerleri 

SONUÇ

Seryum oksit ihtiva eden diş kaplama fritlerinin ısıya karşı davranışı incelenmiş ve daha önce yapılan çalış-
mada üretilen zirkonyum oksit içeren diş kaplamaları ile karşılaştırıldığında düşük yumuşuma ve küre noktası 
gösterdiği gözlemlenmiştir. Seryum oksit katkılı fritin termal genleşme katsayısının bir önceki çalışmada üre-
tilen fritlerin termal genleşme katsayısından daha fazla olduğu tespit edildi. Üretilen fritin beyazlık, parlaklık 
değerinin yüksek ve aynı zamanda örtücülüğünün iyi olduğu tespit edildi. Beyazlık değerine olumsuz etki eden 
ve safsızlığa sebep olan Fe2O3’ün değerinin çok az olduğu XRF analizi sonucu belirlenmiştir. SEM mikros-
kobunda çekilen mikroyapıda seryum oksitin gözlenmiş ve dental kaplama fritinin opaklığına ve beyazlığına 
etki ettiği gözlenmiştir.

TEŞEKKÜR

Bu çalışma, 1139B411801613 numaralı TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme 
Programı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Diş kaplama fritlerinin üretimi ve analizleri AKKÖK HOLDİNG 
GİZEM SERAMİK FRİT VE GLAZÜR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. fabrikası ve Seramik AR-GE labo-
ratuvarında gerçekleştirilmiştir. Sağlanan desteklerden dolayı TÜBİTAK-BİDEB, GİZEM SERAMİK FRİT 
VE GLAZÜR SANAYİ VE TİCARET A.Ş,’ye ve Seramik AR-GE müdürü Bünyamin ÖZTÜRK’e ve firma 
çalışanlarına çok teşekkür ederiz.
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DİZEL MOTOR ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN DONANIM 
SİMÜLATÖRÜ TASARLANMASI VE MOTOR TEST VERİLERİ İLE DONANIM 
SİMÜLATÖRÜNDEN ELDE EDİLEN VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI13   

Mustafa ŞEKERBEY1, Metin GÖKAŞAN2, Mustafa Caner AKÜNER3, Murat ŞEHİRLİOĞLU4,  
Sertaç İKİZOĞLU 5

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Mekatronik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, 
İstanbul / Türkiye

2İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Kontrol ve Otomasyon Bölümü, İstanbul / Türkiye
3Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,  Mekatronik Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

4Bora Elektronik Yazılım San. Tic. Ltd. Şti., İstanbul / Türkiye
5İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Kontrol ve Otomasyon Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Dünyada ve ülkemizde yaşanan son gelişmeler endüstriyel anlamda dışa bağımlılığı en aza indirmenin 
önemi ortaya koymuştur. Özellikle ülkemiz içten yanmalı motorlar, motor kontrol üniteleri ve motor kontrol 
ünitesi geliştirmede kullanılacak alt sistemler açısından büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bu çalışmada; yerli ve 
milli imkânlar ile dizel motor elektronik kontrol ünitesi (ECU) geliştirilmesi için gerekli olan harita verilerinin 
mevcut dizel motor ECU üzerinden donanım simülatörü yardımıyla toplanabilmesi amaçlanmıştır. Verilerin 
toplanabilmesi için dizel motorda bulunan sensörler tarafından üretilen analog ve dijital sinyallere benzer 
sinyaller üretebilen bir donanım simülatörü tasarlanmıştır. Tasarlanan donanım simülatörü sayesinde mevcut 
dizel motor ECU içerisinde bulunan haritalara dayalı verilerin uzun süren ve maliyetli motor testlerine gerek 
kalmadan yüksek doğrulukla toplanabilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca donanım simülatörü sayesinde istenilen 
noktalarda güvenli motor çalıştırma simülasyonu yapılabilecektir. Gerçekte bir motorun çalışamayacağı, ça-
lıştırıldığında güvenli olmayacağı noktalarda testler gerçekleştirilerek veri toplanabilecektir. Bu çalışmada 
özellikle dizel motorun Devir(RPM) - Yük (Load-%) - Temel Yakıt Enjeksiyonu (BFI-mm3) haritasına odak-
lanılmıştır. Öncelikle donanım simülatörü ile ECU bağlantısı yapılarak harita için gerekli veriler toplanmıştır. 
Daha sonra donanım simülatöründen toplanan verilerle aynı noktalardan veri toplamak için dizel motor ve 
ECU’nun bağlandığı AVL 400kW yüksek dinamikli motor dinamometresinde testler yapılmıştır. Yapılan test-
ler sonucunda Devir(RPM) - Yük (Load-%) - Temel Yakıt Enjeksiyonu (BFI-mm3) haritasına yönelik ham 
veriler toplanmıştır. Toplanan ham veriler sınıflandırılıp donanım simülatöründen toplanan verilerle karşılaş-
tırılmıştır. MATLAB yardımıyla yapılan işlemler sonucu simülatörden ve motor dinamometresinden toplanan 
verilerden anlamlı motor çalışma haritaları oluşturulmuştur. Oluşturulan haritalar arasındaki fark MATLAB 
vasıtasıyla hesaplanmıştır. Hesaplanan bu ölçme hatalarına bağlı farkların nedenleri ve farkların dağılımları 
istatistiksel olarak ifade edilmiştir.

13  Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Metin Gökaşan ve Prof. Dr. Mustafa Caner Aküner tarafından danışmanlığı yapılan Marmara 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapan Mustafa Şekerbey’in “İçten 
Yanmalı Bir Motorun Modellenmesi ve Doğrulanması” başlıklı, Yüksek Lisans çalışmasından türetilmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Dizel Motor Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU), Donanım Simülatörü, Motor Haritalama, 
Sensör Simülasyonu, Sinyal İşleme, Sinyal Sınıflandırma

GİRİŞ 

Günümüzde, birçok farklı alanda yaygın olarak kullanılan, pistonlu içten yanmalı motorlarda yaşanan teknolo-
jik gelişmeler sayesinde güçleri artırılırken boyutları küçülmüştür. Buna ek olarak elektroniğin de gelişmesiyle 
motorlar; hızlı ve hassas kontrol edilebilir hale gelerek daha verimli kullanılmaya başlanılmıştır. Ancak yaşa-
nan bu gelişim henüz tamamlanmamıştır. Motorda kullanılan yakıt-hava karışımının iyileştirilmesi ve daha iyi 
bir yanma çevirim değişkenlerini iyileştirilebilir. Bu iyileştirmeler sonucunda daha az yakıt harcanırken daha 
yüksek güç elde edilebilecektir (Deniz, O.,2008:3). Bu çalışmada içten yanmalı pistonlu motor olarak dizel 
çevrimine sahip bir motor kullanılmıştır. Günümüzde modern dizel motorlarda beş ile dokuz arasında ana 
kontrol değişkeni bulunmaktadır. Bu kontrol değişkenleri on beş ile yirmi kadar sensör kullanılarak ECU tara-
fından kontrol edilmektedir. Motor modelinden toplanan sinyallere bağlı çıkan kontrol değişkenleri elli ile yüz 
elli arasındaki doğrulama tablosu (motor haritaları) ve uyarlanabilir düzeltmeler (adaptif kontrol) kullanılarak 
düzenlenmektedir (Isermann, R.,2014:7). Dizel motorlar için ECU geliştirilmesinde sensörlerden toplanan sin-
yaller ile motor kontrol haritalarının oluşturulması dizel motor kontrolü için önem arz etmektedir. Genellikle 
dizel çevrimine sahip motorların kontrolünde ölçümlere dayalı haritalar yoğun olarak kullanılmaktadır. Dizel 
motorlarda ve ECU’larda gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi, yeni haritaların oluşturulabilmesi için dizel 
motorun tüm çalışma bölgelerinde gerekli ve yeterli verilerin hassasiyetle toplanması, motor doğrulama harita-
larının yüksek doğrulukla oluşturulması gerekmektedir. Çünkü dizel motorların güvenli ve verimli bir çalışma 
aralığında, kararlılıkla çalışabilmesi için büyük bir titizlikle hazırlanan motor doğrulama haritaları kullanılma-
lıdır. Bu haritaların mevcut ECU içerisinde toplanan verilerle yüksek doğruluk ve en az maliyetle güvenli bir 
biçimde oluşturulması için motorda bulunan sensörlere benzer sinyaller üretebilecek bir donanım simülatörü 
ihtiyacı doğmuştur. Endüstriyel anlamda üretimi yapılan ve kullanılan diğer donanım simülatörleri14 daha kar-
maşık yapıları, yüksek kurulum maliyetleri, karmaşık işletme süreçleri ile karşımıza çıkmaktadır. Tasarlanan 
donanım simülatörünün kullanımda olan diğer donanım simülatörleri gibi geniş kapsamlı olmayıp sadece ama-
ca yönelik tasarlanmıştır. Bu sayede daha düşük maliyetli olması ve kolay kullanılması hedeflenmiştir.

AMAÇ 

ECU için donanım simülatörü tasarlanmasının öncelikli amacı motorun istenilen noktalarda çalıştırma simü-
lasyonunun yapılabilmesidir. Gerçek motorun çalışamayacağı, çalıştırıldığında güvenli olmayacağı noktalarda 
testler gerçekleştirilerek veri toplanabilir. Diğer bir amacı ise çalıştır durumdaki mevcut ECU içerisinde bulu-
nan verilerin minimum maliyetle ve güvenle okunabilmesini sağlamaktır. Normalde bu verilerin okunabilmesi 

14  https://www.dspace.com/en/inc/home/products/systems/ecutest.cfm
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için motor dinamometre sistemlerinde zaman alan, yüksek maliyetli ve riskli testler yapılması gerekmektedir. 
Ayrıca motor dinamometre sistemlerinde gerçekleştirilen testlerde motorun çalışma limitleri altında ve üstün-
deki davranışları da incelenememektedir. Tasarlanan donanım simülatörü sayesinde yapılan testlerle çalışma 
limitleri altında ve üstündeki bölgelerinde çalıştırıldığında verdiği tepkilerin görülmesi amaçlanmıştır. Bunun 
dışında ECU içerisinde yapılacak yazılım ve donanım değişiklikleri sonrası ECU motora direk bağlanmadan 
önce donanım simülatörü ile güvenli çalışma testi gerçekleştirilebilecektir. Bu sayede olası riskler en aza indi-
rilmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Tasarlanan motor simülatörü; dizel çevrimine sahip, 2000 cm3 silindir hacimli, yüksek basınçlı ortak hattan 
yakıt beslemeli, atık kapısı (Waste Gate) kontrollü turboya sahip bir motor örnek alınarak tasarlanmıştır. Mev-
cut motora ait ECU ile örnek alınan dizel motor çiftinin test işlemleri için AVL 400 kW Yüksek Dinamikli 
Dinamometre15 sistemi kullanılmıştır. Dinamometrenin motoru hareket ettirmek veya motor tarafından hareket 
ettirilmek suretiyle iki farklı kullanımı vardır. Bu çalışmada motor test edilmesi ve doğrulama haritaları için 
gerekli verilerin toplanması için kullanılmıştır.

15  https://www.avl.com/dynamometers1
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Şekil 1. AVL 400 kW Yüksek Dinamikli Dinamometre

YÖNTEM

Donanım simülatörü; tasarımında örnek alınan motor üzerindeki sensörlerin ürettiği sinyallerin benzerlerini 
üretebilecek şekilde tasarlanmış daha sonra bu sensörler ile kalibre edilmiştir. 

Donanım simülatörü analog ve dijital olmak üzere iki grupta çıkışa sahiptir. Bu çıkışlardan Dijital olanlar 
Krank (Crank), Kam (Cam Shaft) sinyallerini üreterek ECU’ya gönderirler. Krank sinyali 30-8000 devir/daki-
ka aralığında, standart krank sensörü kodlayıcı tipleri (12-1, 18-1, 30-1, 30-2, 60-1, 60-2) ve isteğe bağlı özel 
kodlayıcı tipleri için sinyal üretilebilir. Üretilen krank sinyali; endüktif sensör sinyal simülasyonu şeklindedir. 
Kam şaft (Cam Shaft) sensör sinyali ise 0-5 Volt Hall efekt sensör simülasyonu şeklindedir. Analog sinyaller 
ise motor üzerinde bulunan sensörlerle aynı aralıktadır. Analog sinyal olarak; devir (RPM-Devir/Dakika), yük/
gaz pedalı konumu (Load/Trottle-%), emme manifoldu hava sıcaklığı (Intake Air Temperature-°C), mani-
fold mutlak basıncı (MAP-Bar), ortak hat basıncı ( Common Rail Pressure-Bar), ortam basıncı (Barometric 
Pressure-Bar), yağ basıncı (Oil Pressure-Bar), soğutma suyu sıcaklığı (Coolant Temperature-°C), şanzıman 
sıcaklığı (Gear Temperature-°C), egzoz gaz sıcaklığı (Exhaust Gas Temperature-°C) sinyallerini üretmektedir.
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Motor Donanım Simülatörü

Analog Sinyaller:

Load, MAP, Tcoolant, Tair, Toil, 

Poil, Prail, Tfuel,  λ (Lambda)

Digital Sinyaller:

 Crank, Cam Shaft

ECU OBD2

Eyleyiciler:
•	 Waste Gate_act.
•	 EGR Valve
•	 Prail

•	 Throttle Valve

Yakıt 
Enjectörleri

Kızdırma 
Bujileri

Şekil 2. Donanım Simülatörü, ECU ve Eyleyicilerin Bağlantı Şeması

Donanım simülatöründe üretilen analog sinyaller simülatör üzerinde bulunan potansiyometreler aracılığıyla 
değiştirilebilmektedir. Özellikle sıcaklık sinyallerinde bulunan +10 kΩ anahtarları sayesinde daha geniş ara-
lıkta sinyal üretilebilmesine olanak verir. 

Şekil 3. Donanım Simülatörü Kontrol Paneli
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Donanım simülatöründe üretilen analog ve dijital sinyaller herhangi bir dönüşümden veya filtreden geçiril-
meden direk olarak ECU ya aktarılır. MPC555 serisi işlemciye sahip ECU tarafından alınan analog sinyaller 
10 bit analog-dijital dönüştürücüden (ADC) geçirilerek kullanılmaktadır. Tipik örnekleme zamanı 10 mikro 
saniyedir (100000 örnek/saniye)16. ECU kendi içerisinde ve araç çevre birimleriyle CAN 2.0 (J1939) haberleş-
me protokolü kullanarak haberleşmektedir. ECU içerisinde bulunan enjektör sürücüleri ise alanda programla-
nabilir kapı dizileri (FPGA) ile kontrol edilmektedir. Bu sayede hem yazılım yükünü hafiflemiş olur hem de 
otomotiv standartlarında istenen şartlar sağlanmış olur.

Örnek Motorun Sensörlerinin Belirlenmesi

Sensör - Simülator Kalibrasyonu

ECU – PC Bağlantısı ve ECU – Yakıt Enjetörü 
Vb. Eyleyici Bağlantıları

Simulatör – ECU Bağlantısı

Verilerin Toplanması

Toplanan Ham Verilerin Anlamlı Haritalar 
Haline Getirilmesi

Şekil 4. Donanım Simülatörü Veri Toplama Akış Diyagramı

Motor ve ECU’nun Dinamometreye 
Bağlanması

Dinamometre Aracılığı İle İstenen Verilerin 
Toplanması

Toplanan Ham Verilerin Anlamlı Haritalar 
Haline Getirilmesi

Şekil 5. AVL 400 kW Yüksek Dinamikli Dinamometre Veri Toplama Akış Diyagramı

16  https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPC555UM.pdf
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 Bu çalışmada yukarıdaki donanımlar ve belirtilen akış diyagramlarındaki yöntemler kullanılarak top-
lanan devir-yük-temel yakıt enjeksiyonu (RPM(devir/dakika) – Load (%) - BFI-(mm3)) haritası ile ilgili bir 
çalışma yapılmıştır. Burada BFI(mm3) yüke ve motor devrine bağlı bir sonuçtur. Yapılan donanım simülatörü 
ve motor dinamometresi testlerinde önceden belirlenen aralıklarda toplanan ham veriler MATLAB ortamında 
anlamlı haritalar haline getirilmiştir. 

Şekil 6. Devir(RPM)-Yük (Load-%)-Temel Yakıt Enjeksiyonu (BFI- mm3) Harita Şeması

BULGULAR

AVL 400 kW yüksek dinamikli dinamometre aracılığıyla yapılan testler sonucu alınan verileri ile MATLAB 
ortamında oluşturulan devir (RPM) - yük (Load-%) - temel yakıt enjeksiyonu (BFI- mm3) haritası Şekil 7’de 
görüldüğü gibidir. AVL 400 kW yüksek dinamikli dinamometre oldukça hassas ölçme yeteneğine sahip profes-
yonel bir sistem olduğu için referansı ölçüm olarak şekil 7’de ki grafik kullanılmıştır.

Şekil 7. AVL 400 kW Yüksek Dinamikli Dinamometre Verileri ile Oluşturulan 
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Devir(RPM)-Yük (Load)-Temel Yakıt Enjeksiyonu (BFI) Haritası

 Donanım simülatörü verileri ile MATLAB ortamında oluşturulan devir (RPM) - yük (Load-%) - temel 
yakıt enjeksiyonu (BFI- mm3) haritası Şekil 8’de görüldüğü gibidir.

Şekil 8. Donanım Simülatörü Verileri ile Oluşturulan 

Devir(RPM)-Yük (Load-%)-Temel Yakıt Enjeksiyonu (BFI- mm3) Haritası

Dinamometre ve donanım simülatörü verileri arasındaki ölçüme dayalı hataların ölçüm noktalarına göre farkı 
alındığında Şekil 9’da görülen grafik ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 9. Dinamometre ve Donanım Simülatörü Verileri Arasındaki Ölçüme Dayalı Hataların Fark

SONUÇ

Yapılan ölçümler ve hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan sonuçlardan görüleceği üzere; AVL 400 kW yüksek 
dinamikli dinamometre ile donanım simülatörü arasında ± %0 ile %1.995 fark oluşmuştur. Bu ölçme farkları-
nın istatiksel dağılımı ise Şekil 10’da görüldüğü gibidir. Oluşan bu farkın başlıca nedeni donanım simülatörün-
de kullanılan potansiyometrelerin hassasiyetlerin düşük olmasıdır. Diğer sebeplerse; kablolamadan kaynaklı 
hatalar, ölçüm esnasında gerilim değişimlerinden kaynaklanan ölçme hataları gibi sıralanabilir. Ayrıca hatanın 
artan devir ve yüke bağlı olarak da çoğaldığı gözlenmektedir. Sonuçlar göstermektedir ki donanım simülatörü 
ile yapılan testler gerek maliyet, gerekse güvenli çalıştırma gibi avantajlarıyla öne çıkmaktadır. Arada oluşan 
± %0 ile %1.995 fark; donanım simülatörünün getirdiği avantajlar düşünüldüğünde kabul edilebilir seviyeler-
dedir.
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Şekil 10. Ölçüme Dayalı Hataların İstatiksel Dağılımı
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HELİKOPTER ÜZERİNDE BULUNAN EKİPMAN BRAKETİNİN GELİŞİGÜZEL TİTREŞİM 
ANALİZİ VE YORULMA ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ

Tuncay KARAÇAY1, Büşra EMCİ2

1-2Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Havacılık sektöründe yapısal parçalar uçuş sırasında gelişigüzel yüklenmelere maruz kalır. Özellikle tür-
bülans durumunda yapısal parçaların herhangi bir hasara uğramayacağının garanti edilmesi gerekir. Gelişi-
güzel yüklemelere maruz kalan yapılar hızlı ve beklenmedik şekilde hasara uğrayabilir bu sebeple tasarım 
aşamasında analiz ve test çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada gelişigüzel titreşim spektrumu 
altında olan helikopter üzerindeki bir braketin titreşim kaynaklı yorulma ömrü çıkarılacaktır. Bu çalışmada 
MSC Patran ve MSC Nastran bilgisayar destekli analiz programları kullanılmıştır. PSD Güç spektrum çıktısı 
ile elde edilen karekök ortalama (GRMS) değerleri gerilme hesaplamalarında kullanılmıştır. Karekök ortalama 
belirli gelişigüzel titreşim olaylarının toplam enerjisi olarak değerlendirilen istatiksel bir değerdir. Elektronik 
komponentlerde yorulma ömrünün çıkarılması için Steinberg metod sıklıkla kullanılır. Helikopter üzerinde 
bulunan braketin üzerindeki ekipmanın da aviyonik bir ekipman olması ve brakete asıl gelecek olan yükün 
üzerindeki ekipmandan kaynaklanması sebebiyle bu çalışmada da Steinberg metod kullanılmıştır. Steinberg 
metodunu kullanmak için Wöhler (S-N) eğrilerinden yararlanılmıştır. Toplam hasar hesaplaması için Miner 
birikimli hasar teorisi kullanılmış ve yapısal parçanın yorulma ömrü çıkarılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: PSD Güç Spektrum Yoğunluğu, GRMS Karekök Ortalama, Steinberg Metot, Miner Bi-
rikimli Hasar Teorisi, S-N Grafiği 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Yorulma konusunda ilk testler Agust Wöhler, Alman Demiryolu Mühendisi tarafından vagon aksları üzerinde 
yapılmıştır. Aynı zamanda farklı malzemelerden olan numunelere burulma, eğilme ve eksenel tekrarlı yükler 
uygulamıştır. Wöhler eğrileri belirli bir ortalama gerilme için, gerilme genliği ile yük tekrar sayısı arasında 
çizilmiştir. Ayrıca, Wöhler yorulma hasarı için gerilme aralığının maksimum gerilme değerinden daha önemli 
olduğunu belirtmiştir [1].Palm-Gren Miner, sabit genlikli ayrık yüklemelere çevrilmiş yükleme durumlarını 
birikimli hasar teorisi formülünü üreterek yorulma hasarının bulunmasını sağlamıştır. [2].Tatsuo Endo and M. 
Matsuishi değişken ve karışık genlikli yüklemeleri sabit genlikli ve ayrık yükleme durumlarına dönüştürmek 
için Yağmur Damlası Sayma Yöntemini bulmuştur. Kompleks yüklemelere maruz kalan yapıların yorulma 
ömrünün belirlenmesi için kullanılan Miner formülünü kullanılmasına izin veren bir yöntemdir [3].Yorul-
ma analizlerinde genel olarak gelişigüzel gerilme ve gerinim değerleri zaman düzleminde verilir ve yağmur 
damlası sayma yöntemi ile yorulma hasarı çıkarılır. Fakat bazı gelişigüzel yüklenmeye maruz kalan yapılarda 
gerilme ve gerinimleri frekans bazında Güç Spektrum Yoğunluğu olarak verilmesi daha uygundur.Dirlik, yo-
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rulma analizlerinde, güç spektrum yoğunluğu verisinden yağmur damlası sayma yöntemi ile yorulma hasarını 
çıkarmak için çalışmalar yapmıştır.Yağmur damlası aralıklarının olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulmak için 
empirik bir formül üretmiştir. Yorulma hasarını güç spektrum yoğunluğundan yağmur damlası sayma yöntemi 
ile bulunmasını sağlamıştır [4].Wirsching, Chaudhury,Kam ve Dover, Tunna, Yağmur Damlası Sayma yön-
temi ile yorulma hasarı hesaplanmasında Güç Spektrum yoğunluğundan zaman düzlemine geçmeyi sağlayan 
Ters Fourier Dönüşüm formülünü üretmek için çalışmalar yapmışlardır [5-8]. Bishop, Caserio ve Mesa gelişi-
güzel titreşim kaynaklı yorulma için bir braket kullanarak, zaman ve frekans bazlı metodları sonlu elemanlar 
analizi gerçekleştirirek birbiri ile karşılaştırmıştır [10].David Steinberg, Gelişigüzel titreşim yüklemesine ma-
ruz kalan elektronik komponentlerin yorulma hasarını doğru bir şekilde çıkarmak için Gauss dağılımı kullana-
rak basitleştirilmiş bir metot geliştirmiştir [12].Özsoy, Çelik ve Kadıoğlu helikopter üzerinde bulunan Görev 
Sistem Sensör’ünün (GSS) öncelikle sonlu elemanlar yöntemiyle analizini daha sonra bu verileri doğrulamak 
için testini gerçekleştirmişlerdir. Zaman ve maliyet kazancı sağlamak için hızlandırılmış ömür test yöntemi 
kullanılmıştır. Yorulma testi gerçekleştirilirken kritik bölgelerde gerilme okumak için strain rozetlerden fayda-
lanılmıştır. Kritik bölge belirlenmesi için sonlu elemanlar yöntemi ve ANSYS programı yardımıyla gelişigüzel 
titreşim analizi yapılmış ve gerilme değerleri okunmuştur. Daha sonra GSS gelişigüzel titreşim testi gerçek-
leştirilmiş ve nümerik olarak bulunan kritik bölge sonuçlarının gerçeği yansıtmadığı gözlenilmiştir. Bunun 
sebebinin rezonans frekans testinin yorulma testi öncesinde yapılması ve bazı mikro düzeyde çatlakların birbiri 
ile çakışması, sonlu elemanlar metoduyla yapılan analizlerde malzemenin kusursuz olduğu varsayılması fakat 
gerçekte malzemenin kendi iç yapısında mikro düzeyde kusurlar bulunması ve aynı zamanda cıvataların sıkıl-
masının da ön yüklemeler oluşturması gibi sebeplere bağlamışlardır [13].

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı gelişigüzel titreşim spektrumuna maruz kalan yapısal bir parçanın nümerik ve analitik 
olarak hesaplamasının yapılmasıdır. Bu sayede parçanın yorulma ömrü çıkarılacak ve tasarım iyileştirilmesi 
yapılıp yapılmaması gerekliliği, periyodik bir bakım ihtiyacının olup olmadığı tartışılacaktır. 

YÖNTEM

Bu çalışmada nümerik analizler MSC. Patran ve MSC. Nastran programları kullanılarak yapılacaktır. Önce-
likle yapısal parçanın doğal(rezonans) frekanslarını bulmak için modal analiz sonlu elemanlar yöntemi ile 
yapılacaktır. Daha sonra DO 160G Havacılık Ekipmanları için Çevresel Şartlar ve Test Prosedürleri standart 
dokümanından alınan PSD girdisi yapısal parçaya uygulunarak PSD çıktısı, GRMS ve sıfırdan geçiş değerleri 
alınacaktır. Alınan GRMS değeri yerçekimi ivmesi ile çarpılarak atalet kuvvet olarak modele yansıtılacak ve 
maksimum gerilme değerleri okunacaktır. Alınan bu gerilme değerleri ile Steinberg metot ve Miner birikimli 
hasar teorisi kullanılarak ve S-N grafiklerinden faydalanılarak yapısal parçanın yorulma ömrü çıkarılacaktır.
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BULGULAR

Modal Analiz Sonuçları

Aşağıda Şekil 1’de gösterildiği gibi yapının ilk iki modu eğilme modudur. 2. Ve 3 modu burulma modu olarak 
görülür. Son olarak 5. Modda tekrar eğilme modu görülmektedir. Yapının baskın modu eğilme modudur. Bu 
braketin yerleşiminin bir ucunun açık olması ile ilişkilendirilmektedir. 

1. Mode =19.055 Hz

Eğilme Modu

     

3. Mode =230.72 Hz

Burulma Modu

      

5. Mode =500.57 Hz

Burulma Modu

Şekil 1: Modal Analiz Sonuçları, Mod ve Doğal Frekansları
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PSD Girdisi

Braket ve ekipman helikopter üzerinde ön aviyonik bölgede bulunmaktadır. Bu sebeple PSD girdisi DO 160G 
Çevresel Şartlar ve Test Prosedürleri standardından helikopter ön gövde için verilen spektrum olarak alınmış-
tır. Bu PSD girdisi üç eksende 1 saat olacak şekilde yapısal parçaya uygulanacaktır. Zaman bazlı gelişigüzel 
titreşim grafiklerinde herhangi bir zaman aralığında titreşime sebep olan kuvvet, ivme ya da yer değiştirme 
değerinin bilinmesi imkansızdır. Bu sebeple bu çalışmada Fast Fourier Dönüşümü sayesinde zaman bazlı titre-
şim spektrumunun frekans bazlı titreşim grafiklerine dönüştürülmesi ile elde edilen Güç Spektrum yoğunluğu 
grafikleri kullanılacaktır

Şekil 2. DO 160G Havacılık Ekipmanları için Çevresel Şartlar ve Test Prosedürleri

PSD Girdisi için Alınan Sonuçlar 

 

Şekil 3. PSD Güç Spektrum Yoğunluğu Sonuçları
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Yukarıda alınan PSD sonuçlarından da görüldüğü üzere sınır koşullarında girdi olarak verilen PSD spektrumu 
alınmış, ekipmanın ağırlık merkezinde ise doğal 5-300 Hz aralığındaki doğal frekanslarda maksimum PSD 
sonuçları aldığı görülmüştür.

Düğüm Noktası 
Numarası

Karekök Ortalama 
(Root Mean Square) 
Değeri

Sıfırdan Geçiş Değeri

X 33451 4.854 109.7

Y 33451 6.755 115.6

Z 33451 6.649 190.3

Tablo 1. Ekipman Ağırlık Merkezindeki düğüm noktasında X,Y, Z Yönündeki Karekök ortalama ve 
Crossing Zero Değerleri

Yorulma Hesabı için Sonlu Elemanlar Modeli

Wöhler, yorulmanın  yüzey kusurlarından dolayı meydana gelen çatlakların ilerleyerek artık ürünün yük çe-
kememeye başlaması ile meydana geldiğini belirtmiştir [1]. Bu sebeple delik çevresindeki gerilme konsant-
rasyonları hakkında daha iyi bilgi almak için delik çevresinde eleman sayısı sıklaştırılmıştır. Aynı zamanda 
bağlayıcılarda gerçeğini yansıtacak şekilde katılık katsayısı hesaplanarak bar elemanlara atanmıştır [14].

Şekil 4. Yorulma Analizi için Sonlu Elemanlar Modeli

GRMS Karekök Ortalama Değerinin Kuvvet olarak Uygulanması ve Alınan Statik Analiz Sonuçları
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Şekil 5. X Yönünde GRMS Uygulanması Sonucunda oluşan Gerilme Değerleri 

    

Şekil 6. Y ve Z Yönünde GRMS Uygulanması Sonucunda oluşan Gerilme Değerleri

Steinberg Method

Yorulma Hasarı Hesaplaması için Geliştirilmiş 3 Bant Yöntemi

Steinberg metod olarak da bilinen 3 bant yöntemi Gauss normal dağılımı tekniğine dayanmaktadır ve gelişigü-
zel titreşimden kaynaklı yorulma hasarını doğru bir şekilde belirlemek için basitleştirilmiş metottur. Steinberg 
metoduna göre  zamanın %68.3’ü, 2  zamanın %27.1’i, 3  %4.33’ünde mey-
dana gelmektedir. Bu çalışmada zamanın yüzde %0.27’si kadar sürede meydana gelen yüksek yüklemelerin 
yorulma hasarına etkisi göz ardı edilmemek için  ±4.5  bant aralığındaki ivme değerleri de hesaba 
katılacaktır. 3 Bant yöntemine ±4.5 bandı da eklendiği için bu metoda İyileştirilmiş 3 Bant yöntemi denile-
cektir. Aşağıda , 2 , 3  ve 4.5 değerleri için yorulma hasarı için gerekli çevrim sayısı, yapısal parçanın 
gerilme değerleri ve çevrim sayısı sonuçları verilecektir. 
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Yorulma Hasarı için Gerekli Çevrim Sayısı (N), Yapısal  Parçanın Gerilme Değerleri (S) ve Çevrim Sa-
yısı (n) Hesaplanması

N yorulma hasarı için gerekli çevrim sayısı Wöhler S-N eğrilerinden yararlanılarak elde edilmiştir. Analiz so-
nuçlarından alınan gerilme değeri  içindir. , 2 , 3  ve 4.5  her bir gerilme değeri için N ve n bulunur.

Şekil 7. Çentiksiz Aluminyum 2024 T3 S-N Grafiği[]

2.703 1x 1x

701288.22557 2.452893x 2.8050x

57805.22 152186.11 799751.225

7031.225 16304.428 64188.712
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X yönünde 
Gauss Dağılımı 
Gerilmeleri

Y yönünde 
Gauss Dağılımı 
Gerilmeleri

Z yönünde 
Gauss Dağılımı 
Gerilmeleri

12.501 ksi 10.569 ksi 8.179 ksi

25.003 ksi 21.319 ksi 16.359 ksi

37.505 ksi 31.979 ksi
24.539 ksi

56.25 ksi 47.969 ksi 36.809 ksi

Tablo 2.  1σ, 2 σ, 3 σ ve 4.5 σ Gerilme Değerleri için Yorulma Hasarı için Gerekli Çevrim Sayısı

Miner Birikimli Hasar Teorisi

Palm-Gren Miner hasarı ∑n/N=E(D)=1 olarak tanımlar.
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D= 0.597+0.233+0.0729=0.9029<1

Yorulma Test Ömrü= t

SONUÇ

Bu çalışmada gelişigüzel titreşim spektrumuna maruz kalan yapısal bir parçanın yorulma ömrü çıkarılmıştır. 
Gerçekleşme sıklığı çok az olmasına rağmen parçaya asıl hasarın 3  ve 4.5 aralığındaki ivme değerlerinden 
geldiği görülmektedir. Bu sebeple Steinberg metodun kullanılması ile spektrumun neredeyse yüzde yüzünü 
kapsayacak şekilde yorulma ömrü çıkarılması asıl hasara sebep olan ivme değerlerini de hesaba katmamızı 
sağlamıştır. Gelecek çalışmalarda aynı yapısal parçanın testi yapılarak sonlu eleman modeli, Steinberg metot, 
Miner birikimli hasar teoremi doğrulaması yapılacaktır. Fakat havacılık firmaları her zaman test için yeterli 
maliyet ve zamana sahip olmamaktadır. Tasarım aşamasında bu analiz sonuçlarına göre iyileştirme almak 
verimli bir yöntem olacaktır. Aynı zamanda bakım programının periyodik muayenelerin belirlenmesi için bu 
analizlere ihtiyaç vardır. Çatlak başlangıcı takibi için bu analiz sonuçlarından çıkan yorulma ömrü baz alınarak 
periyodik muayenelerin aralıkları belirlenir. Çalışması yapılan yapısal parçanın hasarı 1’den küçük çıkması 
sebebiyle herhangi bir tasarım iyileştirmesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Aynı zamanda yapısal parçanın ömrü 
sonsuz olarak nitelendirilir ve herhangi bir periyodik muayene ihtiyacı bulunmamaktadır. 
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YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜMDE FARKLI GAZ ATMA KESİT ALANLARININ POROZİTE 
ÜZERİNE ETKİLERİ

Aykut DOĞAN1-2, Ekrem ALTUNCU2, Naci EKMEN1, Onur KENAR1-2

1Arpek Arkan Parça Alüminum Enjeksiyon ve Kalıp Sanayi, Kocaeli / Türkiye

2Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 
Sakarya / Türkiye

Öz: Alüminyum ve alaşımları, özellikle ağırlık azaltmanın son derece önemli olduğu havacılık, savunma ve 
otomotiv endüstrisinde yüksek kullanım oranına sahiptir. Yüksek basınçlı döküm, otomasyon ve seri üretime 
uygunluğu açısından alüminyum alaşımlarının dökümünde sıkça kullanılan bir üretim yöntemidir. Yüksek 
basınçlı döküm yöntemiyle üretilen alüminyum alaşımlı parçalar genellikle, ergimiş metalin kalıp boşluğuna 
hızlı bir şekilde enjekte edilmesi sırasında sıkışan gaz nedeniyle farklı seviyelerde gaz porozitesi içermektedir. 
İlgili sektörlerde müşteri taleplerinin sürekli artması ve güvenilirlik beklentileri nedeniyle, porozite seviyeleri 
sistem parçaları için daha kritik bir gereklilik haline gelmektedir. Kalıp tasarımı ve proses parametrelerinin 
optimize edilmesi, kalıp boşluğundan havanın ve gazın tahliyesini kolaylaştırarak gaz porozitesini azaltma-
da önemli rol oynamaktadır. Basınçlı döküm işlemlerinde kullanılan ventil (gaz atma) sistemlerinin tasarım 
optimizasyonu hem ürün kalitesini hem de proses verimliliğini artırmaktadır. Bu çalışmada, yüksek basınçlı 
döküm yönteminde, 80 mm2 ve 120 mm2 kesit alanına sahip iki farklı gaz atma sisteminin performansı ince-
lenmiştir. Farklı gaz atma kesit alanlarına sahip iki sistemde yapılacak deneme çalışmaları için AlSi10Mg(Fe) 
alaşımına sahip otomotiv parçası seçilmiştir. Farklı gaz atma kesit alanlarının döküm parçalar üzerindeki etki-
sini incelemek amacıyla bilgisayarlı tomografi (CT) ve taramalı elektron mikroskop (SEM) teknikleri kulla-
nılmıştır. Deneysel çalışmalar sonucunda; gaz atma kesit alanının artmasıyla gaz porozite seviyesinin azaldığı 
ve döküm parça kalitesini artırdığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Porozite, Yüksek Basınçlı Döküm, Gaz Atma Sistemi

GİRİŞ

Alüminyum döküm parçalar; otomotiv endüstrisi, savunma sanayi, uzay ve havacılık sanayi gibi yüksek ka-
lite beklentisi gerektiren sektörlerde kullanımı giderek artmaktadır. Döküm parça kullanılan sistemlerin ka-
litelerinin ve performanslarının her geçen gün gelişmesi ile alüminyum alaşımlarının kaliteleri daha önemli 
hale gelmiştir (Irfan, 2011). Otomotiv sektörü başta olmak üzere alüminyum alaşımlarının sağladığı kolay 
dökülebilme özelliği, alaşımlandırma çeşitliliği, mekanik özelliklerinin ve sızdırmazlık değerlerinin yüksek 
olması gibi avantajların yanı sıra parçalarda yapılan hafifletme çalışmaları alüminyum alaşımlarına ve döküm 
proseslerine olan ilgiyi arttırmaktadır. Günümüzde alüminyum alaşımlarının döküm tekniğiyle üretiminde en 
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çok kullanılan proses yüksek basınçlı döküm prosesi olmaktadır. Yüksek basınçlı döküm; sıvı metalin yüksek 
hızlarda kalıp boşluğunun doldurulup yüksek basınçlar altında katılaşmasını esas alan bir döküm tekniğidir 
(Niu, 2014).

Alaşımın ergitilip dökülmesinden, metal enjeksiyon işleminin gerçekleşmesine kadar makina, kalıp malze-
meleri ve tasarımı, sıvı metal kalitesi, döküm parametreleri gibi birçok değişken dökümün kalitesine olumsuz 
yönde etki edebilmektedir. Yüksek basınçlı dökümde; makina, kalıp malzemeleri ve tasarımı, sıvı metal kali-
tesi, döküm parametreleri gibi kaliteyi etkileyen birçok faktör sayılabilmektedir. 

Yüksek basınçlı döküm prosesinde en önemli döküm hatası porozite olup, genellikle proses parametrelerine, 
kalıp özelliklerine ve döküm alaşımına bağlı olarak oluşmaktadır. Porozite döküm parçalarda sızdırmazlık, 
yüzey hataları, işlenebilme ve mekanik özelliklerinde hatalara yol açmaktadır (Campbell, 2011, Walkington, 
2017). Çekinti (büzülme) porozitesi ve gaz porozitesi olmak üzere iki tür porozite dökümün mekanik dayanı-
mını olumsuz yönde etkilemektedir. Çekinti porozitesi çoğunlukla katılaşma nedenli bir porozite oluşumuna 
neden olurken, gaz porozitesi ise basınçlı döküm kalıp tasarımı, proses şartları ve kalıp içi havanın tahliyesine 
bağlı olarak oluşmaktadır. Yüksek basınçlı döküm prosesinde, yüksek hızda ve yüksek basınçta üretim yapılır-
ken, kalıp boşluğunda kalan havanın ve gazın kalıptan atılması beklenmektedir.

Geçmişten günümüze, yüksek basınçlı döküm yönteminde birçok gaz atma sistemi kullanılmaktadır. İlk ola-
rak, hava boşlukları ile geleneksel yöntem kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonraki uygulamalarda ventiller 
kullanılmaya başlanmıştır. Geleneksel ventiller günümüzde de, kalıp boşluğundan havayı atmosfere atmak için 
döküm endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Geleneksel ventiller (2B) vakumla kullanılabilmektedir-
ler, ancak dezavantajı, gaz tahliye alanının küçük olmasıdır. Genellikle ventil boşlukları, yaklaşık olarak 0.4-
0.7 mm derinliği ve 100 mm kadar çıkan genişliğe sahiptir (Tiana, 2002). Vakum sistemine bağlı olduğunda 
vakum valfi olarak da kullanılabilir. İlerleyen yıllarda yeni teknoloji olarak mekanik vakum valflerinin kulla-
nımı artmıştır. Mekanik valfler iki pistona sahiptir ve metalin hareketine duyarlı olarak mekanik açma kapama 
hareketi sağlamaktadır. Mekanik valf oldukça verimli olarak döküm proseslerinde kullanılmıştır. Ancak, me-
kanik vakum valfleri kullanan proseslerde makine duruş sürelerinin yüksek olması, valf bakımlarının zorluğu 
ve maliyeti kullanımını kısıtlamaktadır. Son yıllarda, yüksek basınçlı döküm kalıplarında üç boyutlu (3B) 
ventil sistemleri geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemler hem ventil hem de vakum valfi ola-
rak kullanılabilmektedir. Wang’ın araştırması; 3B ventil sistemlerinin ventil olarak kullanıldığında, mekanik 
vakum valflerinden daha verimli olduğunu göstermiştir ve bir başka çalışmada Wang ve ekibi (Wang, 2011); 
3B ventillerin basınçlı döküm işleminde kullanıldığında, mekanik vakum valfinin yarattığı üretim duruşlarını 
en aza indirgendiğini göstermiştir.

Bar-Meir ve ekibi (Bar-Meir, 1997) havadan kaynaklanan porozitenin, toplam porozitenin önemli bir bölümü-
nü oluşturduğunu belirtmiştir. Havalandırma sistemindeki sürtünmeyi ihmal eden Lindsey ve Wallace (Lind-
sey ve Wallace, 1972), hava tahliye edildiğinde porozitenin azaldığını göstermiştir. Ayrıca; Lindsey ve Wallace 
pistonlarda ve kalıpta yağlayıcı kullanmanın gaz boşluklarına etki etmediğini basit bir kalıpta deneyimlemiştir. 
Bu önemli bulgular, kritik havalandırma alanının gözenekliliğin azaltılması için çok önemli olduğunu ortaya 
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koymaktadır. Brevick ve ekibi (Brevick, 1995) pistonun kritik hızdan daha yüksek bir hıza ulaştığında, türbü-
lansın oluşabileceğini ve porozite oluşmasına neden olabileceğini söylemiştir. Koru ve Serçe (Koru ve Serçe, 
2014), yüksek basınçlı döküm prosesinde enjeksiyon ürünün kalitesine yolluk tasarımının ve vakum uygulan-
masının etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmada, yolluk tasarımı ve vakum uygulamasına bağlı olarak, 
makro ve mikro porozite değerlerinin azaldığı görülmüştür.

AMAÇ

Bu çalışmada; yüksek basınçlı döküm prosesinde en çok karşılaşılan hata olan porozitenin sebeplerinden biri 
olan; hava ve gazın kalıptan atılması için kullanılan sistemlerin araştırılması ve günümüzde yaygın olarak 
kullanılan yüksek basınçlı döküm prosesinde farklı gaz atma kesit alanlarına sahip ventil sistemlerinin poro-
zite üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmaların; gaz atma sistemlerinin optimizasyonunun 
yapılarak porozite azaltma çalışmalarında değer artışına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

KAPSAM

Amaç kapsamında; yüksek kalite beklentileri taşıyan otomotiv parçası üretiminde, iki farklı gaz atma kesit 
alanına sahip gaz atma (ventil) sistemi kullanılarak, üretilen parçada poroziteler incelenmiş ve sistemlerin 
performansı gözlemlenmiştir. 

YÖNTEM

İki farklı gaz atma kesit alanının porozite üzerine etkisini incelemek için AlSi10Mg(Fe) (Tablo 1) alaşımı ile 
üretilen otomotiv parçası kullanılmıştır. Döküm denemeleri eşdeğer parametreler altında gerçekleştirilmiştir 
(Tablo 2). Gaz atma kesit alanları 80mm2 ve 120mm2 olan sistemler seçilmiştir. Nihai parça üzerinde kalite 
analizlerini yapmak için, bilgisayarlı tomografi (CT, Computed Tomoghrapy) (Nikon, 195 Kv) ve taramalı 
elektron mikroskobu (SEM, Tescan) teknikleri ve cihazları kullanılmıştır.

Tablo 1. AlSi10Mg (Fe) Alaşımı Kimyasal Kompozisyonu

Alaşım Fe Si Mn Ni Ti Cu Pb Mg Zn Diğer - 

AlSi10Mg(Fe) Max
1

9-11 Max
0.55

Max 
0.15

Max
0.2

Max
0.1

Max
0.15

0.2-
0.5

Max
0.15

total 
0.15 

Al 
kalan 

Tablo 2. Döküm Parametreleri

Döküm Sıcaklığı 
(oC)

2. Faz Hızı 
(m/s)

Çalışma Basıncı 
(bar)

Enjeksiyon 
Süresi (s)

660 4,6 600 4
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BULGULAR

Bilgisayarlı tomografi analizleri incelendiğinde; kritik bölgelerde oluşan porozite miktarının, 120mm2 kesit 
alanına sahip ventil kullanılan proseslerde azaldığı gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra, porozite dağılımla-
rının homojen hale geldiği görülmektedir. CT sonuçlarına göre parçaların içerdiği toplam porozite oranları, 
80mm2 gaz atma kesit alanına sahip ventilin kullanıldığı dökümlerde %0,64, 120mm2 gaz atma kesit alanına 
sahip ventilin kullanıldığı dökümlerde %0,52 olarak hesaplanmıştır.

  

Şekil 1. (a) 80mm2 Gaz Atma Kesit Alanına Sahip Ventil ile Üretilen Numune (b) 120mm2 Gaz Atma 
Kesit Alanına Sahip Ventil ile Üretilen Numune

Şekil 2. CT Sonuçlarına Göre porozite % Oranları

AlSi10Mg(Fe) alaşımı kullanılarak üretilen numune parçaların SEM görüntüleri incelendiğinde; gaz atma ke-
sit alanının artmasıyla porozite boyutlarının küçüldüğü görülmektedir (Şekil 3). 80mm2 gaz atma kesit alanına 
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sahip ventil kullanılan parçada ortalama 300-400 µm boyutlarında gaz poroziteleri ile karşılaşılmasına rağmen 
120mm2 gaz atma kesit alanına sahip ventil kullanılan parçalarda gaz porozitesi boyutunun 100 µm altına in-
dirildiği görülmektedir.

  

Şekil 3. SEM Görüntüleri (Üstte: 80mm2, Altta: 120mm2)

SONUÇ

CT radyoskopi sonuçları 120mm2 gaz atma alanılı ventil sisteminin gaz atma verimliliğinin; 80mm2 gaz atma 
alanlı ventilli sisteme göre üstün olduğunu göstermiştir. CT sonuçlarına göre gaz atma alanının artırılmasıyla 
üretim prosesinde yaklaşık %20 iyileşme görülmüştür. İki farklı sistemle üretilen ürünlerden alınan referans 
bölgelere yapılan SEM çalışmalarıyla gaz porozitesi boyutlarının 300-400 µm seviyelerinden 100 µm altına 
düştüğü görülmüştür. Üretim sonuçları; yapılan çalışma ile hurda oranlarında %8 e kadar iyileşme sağlanaca-
ğını göstermiştir.
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TERMOKİMYASAL YÖNTEMLE KROM OKSİT ESASLI YÜKSEK YOĞUNLUKLU KAPLAMA 
YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Rojbin TEKİN1, Hakkı Furkan ÇAKIROĞLU1, Arif Emre ÖZTÜRK1, Bilgihan SÖYLEMEZ1, Özgür ÇINAR1, 
Mehmet Masum TÜNÇAY1, Burcu Nilgün ÇETİNER1, İsmail Ersan KALAFATOĞLU1,  

Arif Nihat GÜLLÜOĞLU1

1Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Göztepe, 
 İstanbul / Türkiye

Öz: Dünyada son 50 yıl içerisinde malzemelerin yüzeylerinde modifikasyonlara –ısıl işlemler gibi- gidilerek 
kullanım alanlarına uygun hale getirilmesi, farklı kimyasallar ile yüzeylerinde tabakalar oluşturarak yüzey-
lerinin sürtünme katsayısının azaltılarak enerji kaybının minimize edilmesi –bor oksit içeren yağlar- ya da 
yüzeyde altlık malzemenin mukavemet gösterebileceğinden daha yüksek sertlik ve dayanımlara sahip kapla-
malar –tungsten karbür kaplama, farklı alaşımlı özlü tellerin kullanıldığı ark sprey kaplama prosesleri, farklı 
nitrasyon prosesleri, borlama  gibi- veya korozyon direncini arttırmak için uygulanan galvaniz, akımlı veya 
akımsız nikel, sert eloksal ve sert krom kimyasal banyolu kaplamaların uygulanması “yüzey mühendisliği” 
dalının ve bunun beraberinde triboloji biliminin de ilerlemesine imkan tanımıştır. Bu çalışmada odaklanı-
lan konu ise, “kimyasal olarak yoğunlaştırılmış kaplamalar”’dır. Kaplamanın kimyasal daldırma ve ardından 
ısıtılıp kürlenmesini içeren bu yöntem dünyada Japonya’da yoğun olarak termokimyasal kaplama olarak ad-
landırılarak -kimyasal çözeltilere (bazı durumlarda çamur) daldırılan parçaların yüzeyde ısı ile proseslenerek 
kaplanması- şeklinde çalışmaktadırlar. Kaplamanın gözenek miktarı bir dizi çok tabakalı kaplama –multilayer 
kaplama- yöntemi ile azaltılmakta, sertliği arttırılmakta, yoğunluğu bu yöntemle “kimyasal olarak” uygulanan 
kaplama prosesleri ile gözeneklerin doldurulması ile arttırılmakta ve esasında kimyasal temelli kaplamanın 
yapışma direnci mekanik yapışması olan termal sprey kaplama yöntemlerinden çok daha yüksek olmaktadır. 
Kromik asit ile hazırlanmış alumina esaslı çamur, kromik asit ve krom fosfat esaslı çözeltiler belirli sayıda ısıl 
çevrimler ile önceden kumlanmış ve temizlenmiş altlık malzemeye ısı yardımı ile diffüze olmaktadır. Bu çalış-
mada,  AISI 1050 ile 316 L çelikleri çalışılarak, yüzey sertliği, pürüzlük gibi mekanik ve tribolojik özelliklerin 
yanı sıra, metalografik inceleme yapılmış, kaplama kalınlığı farklı yöntemlerle tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Termokimyasal Yöntemle Krom Oksit Esaslı Yüksek Yoğunluklu Kaplama, AISI 1050, 
316 L, Tribolojik ve Mekanik Özellikler 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bu çalışmada odaklanılan konu, “kimyasal olarak yoğunlaştırılmış kaplamalar”’dır. Kaplamanın kimya-
sal daldırma ve ardından ısıtılıp kürlenmesini içeren bu yöntem dünyada TOCALO Co.,Ltd. firmasından 
Takema TERATANI ve Japon Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsü’nden Masaru NAKAMICHI ve Hiroshi 
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KAWAMURA’nın başını çektiği gruplar, termokimyasal kaplama olarak bilinen bu yöntemlerle -kimyasal 
çözeltilere (bazı durumlarda çamur) daldırılan parçaların yüzeyde ısı ile proseslenerek kaplanması- çalışmak-
tadırlar. Yapılan bu ortak bilimsel çalışmalar ile beraber TOCALO Co. Ltd. firması; CDC-ZAC kaplama prose-
sini “krom oksit esaslı kaplamalar” için geliştirmiştir. Bu bildiride, kaplama çalışmasının proses detayları “De-
neysel Yöntem” kısmında anlatılmıştır. Kaplamanın gözenek miktarı bir dizi çok tabakalı kaplama –multilayer 
kaplama- yöntemi ile azaltılmakta, sertliği arttırılmakta, yoğunluğu bu yöntemle “kimyasal olarak” uygulanan 
kaplama prosesleri ile gözeneklerin doldurulması ile arttırılmakta ve esasında kimyasal temelli kaplamanın 
yapışma direnci mekanik yapışması olan termal sprey kaplama yöntemlerinden çok daha yüksek olmaktadır. 
Yapılan araştırmalarda SiO2 takviyeli kaplamaların bu yöntemle üretildiği ama farklı takviye malzemeleri için 
literatürde bu yöntemle yapılan uygulamalarda bir boşluk yer aldığı görülmektedir. Diğer taraftan bu çalışma-
nın son etabında yer alan krom fosfat kaplamanın doğrudan toz kimyasal krom fosfatın çözünmesi sonucunda 
elde edilen çözeltiye daldırılarak kaplanmasını içeren son aşamaya alternatif maliyeti daha düşük olduğu için 
tercih edilebilecek kromik asite fosforik asit ilavesi ile gerçekleştirilecek bir yer değiştirme reaksiyonu ile el-
desi de yöntemsel olarak bir farklılık meydana getirmektedir. Ayrıca, silika yerine daha yüksek sertliğe sahip 
olan alumina kullanılmaktadır [1-8].

AMAÇ 

Çalışmanın amacı, ısıl ve kimyasal çevrim ile kontrollü bir şekilde yüksek sertlik ve yoğunlukta, banyolu krom 
kaplamalara alternatif olarak krom oksit ilaveli kaplamalar geliştirmektir. 

KAPSAM

Bu çalışma kapsamında, termokimyasal yöntem olarak kullanılmış, krom fosfatlı çözelti laboratuvar ortamın-
da geliştirilmiş, ilk katman çamurda alumina kullanılmıştır.  

YÖNTEM

i. Bu aşamada, literatüre paralel olarak [5-8] öncelikle altlık olarak seçilen parçaların (altlıkların) üzerindeki 
yağ ve kir tabakası etil alkol ve aseton ile temizlenip giderildi, Al2O3 (212-300 mikron arası; kahverengi) 
parçalar kumlanacak böylelikle yüzey aktif hale getiridi. 

ii. Daha sonra CrO3 ve Al2O3  başarılı olunan makaleler baz alınarak hassas tartıda tartılıp, farklı oranlarda 
çeker ocağın içerisinde –asit çıkışı olacağından- manyetik karıştırıcı ile karıştırılarak bir çamur (slurry) 
(S1)  hazırlandı. S1 çamurunun kompozisyonu mol oranı 46:10:80 (krom oksit, alumina ve saf su)  olarak 
belirlendi. 

iii. CrO3 ve H2O’dan meydana gelen çözelti literatür araştırması baz alınarak ama konsanstrasyonu deneme 
ile tam  olarak hesaplanarak hassas tartıda tartılıp, farklı oranlarda çeker ocağın içerisinde –asit çıkışı ola-
cağından- manyetik karıştırıcı ile karıştırılarak ikinci çamur (S2) hazırlandı. S2 çamurunun kompozisyonu 
mol oranı 15:56 (krom oksit ve saf su)  olarak belirlendi



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

213

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

iv. CrPO4 ve H2O’dan meydana gelen çözelti –aynı zamanda çalışmada değişikliğe gidilerek kromik asit ile 
hidrojen peroksit karıştırılıp fosforik asit ilave edilerek de bu aşamada denendi- literatür araştırması baz 
alınarak ama konsanstrasyonu deneme ile tam olarak hesaplanarak hassas tartıda tartılıp, farklı oranlar-
da çeker ocağın içerisinde –asit çıkışı olacağından- manyetik karıştırıcı ile karıştırılarak üçüncü çamur 
(S3) hazırlandı. S2 çamurunun kompozisyonu mol oranı 19:28 (krom fosfat ve saf su)  olarak belirlendi. 
Kromik asit, fosforik asit ve hidrojen peroksit ile yapılan çalışmalarda hesaplamalar yine bu stokiyometri 
üzerinden belirlendi.

v. Kumlanan ve yüzey aktif hale getirilen, AISI 1050 ve 316 L parçalar,  ilk olarak hazırlanan S1 kodlu ça-
mura daldırıldı, ardından, fırına yerleştirildi fırın 450 oC’ye kadar 500 oC/sa hızla çıkacak, 1 sa bekledi, 
ardından 200 oC/sa hız ile soğudu. Tek kat olarak uygulandı.

vi. Ardından ikinci çamura (S2) daldırıldı ve ısıtma döngüsü tekrarlandı. Bu şekilde S2’ye daldırma ve ısıtma 
işlemleri optimum kaplama kalınlığı her bir bileşim için bulunana kadar devam edildi. 6 defa uygulandı. 

vii. Ardından üçüncü çamura (S3) daldırılacak ve ısıtma döngüsü tekrarlandı. Bu şekilde S3’ye daldırma ve 
ısıtma işlemleri optimum kaplama kalınlığı her bir bileşim için bulunana kadar devam edildi. Tekrar sayısı 
4 olarak alındı.

Numuneler, kaplamalara portatif kaplama kalınlığı cihazı ile ölçüm yapılmış, daha sonra AISI 316L’de bu veri 
ölçülemediğinden, metalografik hazırlık sonrası SEM (JEOL, JSM-5910LV) ve EDS (Oxford Instruments) ile 
teyit edilmiştir. Numuneler metalografik olarak hazırlık için, bakalite alındı 120 grid’den 1000 grid’ kadar SiC 
zımpara kağıdı ile zımparalandıktan sonra, elmas parlatma tozları (4, 2, 1 mikron) parlatıldı. Ardından AISI 
1050 altlıkta önce ferritik yapısı olduğu için pikral dağlacı hazırlandı, dağlama çok belirgin olmayınca nital 
dağlacında karar kırıldı. Ardından kaplı olan bütün numunelerde AISI 1050 çeliği için nital dağlacı (40 s) kul-
lanıldı, AISI 316 L için kral suyu (“aqua regia” ; 3 mol HCl ve 1 mol HNO3) hazırlandı AISI 316 L, 5 dakika 
süre ile dağlandı. Bütün deney numunelerinin mikrosertlikleri HV cinsinden (En yüksek sertlik ve kalınlık) 
parçaların sertlikleri “FM-ARS 7000 (Future Tech Corp Tokyo, Japan) Full-Automatic MicrohardnessTesting 
System” cihazı ile analitik olarak ölçüldü. Numunelerin yüzey pürüzlülüğü, Mitech MR200 portatif yüzey 
pürüzlülük ölçüm cihazı ile ölçülmüştür. 

BULGULAR

Çalışma sonunda, ortalama sertlik, ortalama kalınlık ve ortalama yüzey pürüzlülüğü Tablo 1’de verilmektedir. 
Ferritik altlıkların kaplamalarında ortalama SEM numunelerinin taranması ile elde edilen kaplama kalınlıkları, 
portatif cihaz ile ölçülenlere çok yakın çıkmıştır.
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Tablo 1. Kaplama Sonrası Sertlik Değişimleri, Ortalama Kalınlık ve Ortalama Yüzey Pürüzlülüğü

Numune Grubu Çelikler Ortalama 
Sertlik 
(HRV)

Ortalama Kalınlık 
(µm)§

Ortalama Yüzey 
Pürüzlüğü (Ra) (µm) 

Kaplama 
Tabakalarının 
Tamamının 
Uygulandığı Durum 
(Alumina Disperse 
Çamur) Çalışmaları

AISI 1050 1190.2 ± 
25.62

113.375 ± 12.21 
(110 ± 10)

0.23 ± 0.02 

AISI 316L 1322.9 ± 
32.28

* (70 ± 15.65) 0.18 ± 0.01

  § Kaplama kalınlığı 2 farklı yöntemle alınmıştır, SEM görüntüleri ve kaplama kalınlık ölçüm cihazı. Parantez 
içindeki ölçümler SEM ölçümleridir.

* AISI 316 L çeliği amanyetik olduğundan kaplama kalınlığı mevcut cihaz ve prob ile alınamamıştır. 

 

                                        a)                                                                                       b)

Şekil 1. a) AISI 1050 altlık üzerine alumina ilaveli çamur ile kaplamanın SEM görüntüsü (geri saçılmış 
elektron modu, x1700 büyütme) ve b) AISI 316 L altlık üzerine alumina ilaveli çamur ile kaplamanın 

SEM görüntüsü (geri saçılmış elektron modu, x1700 büyütme).
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                                a)                                                                                         b)

Şekil 2. AISI 1050 (üst)  ve  316 L (alt) paslanmaz çelik altlık üzerine uygulanan alumina disperse kapla-
manın EDS alınan bölgelerinin SEM görüntüsü (geri saçılmış elektron modu, x1000 büyütme).

Tablo 2. AISI 1050 Çeliğinin, Şekil 2.a’da Gösterilen Bölgelerinin EDS Analizi

Spektrum O Cr Al Fe P Toplam

Bölge “1” 50.62 17.73 - - 31.65 100.00

Bölge “2” 39.54 54.43 - - 6.03 100.00

Bölge “3” 47.08 4.15 48.77 - - 100.00

Bölge “4” 31.96 39.27 - 28.77 - 100.00

Bölge “5” - - - 100.00 - 100.00

Tablo 3. AISI 316L Çeliğinin, Şekil 2.b’de Gösterilen Bölgelerinin EDS Analizi

Spektrum O Cr Al Mn Fe Ni P Toplam

Bölge “1” 45.69 18.73 - - - - 35.58 100.00

Bölge “2” 28.21 68.15 - - - - 3.65 100.00

Bölge “3” 48.03 - 51.97 - - - - 100.00

Bölge “4” 26.31 67.00 - - 6.70 - - 100.00

Bölge “5” - 18.46 - 2.05 69.91 9.58 - 100.00

SONUÇ

AISI 316 L çeliğinin alumina disperse çamur ile kaplanması ardından ilave krom oksit ve krom fosfat çok 
katmanlı kaplamaları ile kimyasal olarak yoğunlaştırılması sonucunda elde edilen kaplamaların, AISI 316 
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L amanyetik olduğundan belirlenemeyen kalınlıkları SEM görüntüleri (geri saçılmış elektron modu) sonucu 
kaplama kalınlıklarını doğru olarak vermektedir. SEM görüntülerinde geri saçılmış elektron modunda koyu 
renkler atom kütlesi daha hafif elementleri gösterirken daha açık renkler daha yüksek ağırlıkları belirtmekte-
dir. Görüntülerin EDS analizlerinde 5 nokta alınmış, bu noktalar sırası ile, krom fosfat kaplama tabakası (S3), 
krom oksit kaplama tabakası (S2), krom oksit matriks içinde dağılmış (disperse olmuş) alumina tanelerin yer 
aldığı çamur esaslı kaplama tabakası (S1) –burada alumina taneler detekte edilmiştir-, kromun çeliğe diffüze 
olması sonucu kaplama ile altlık arasında oluşan ara kaplama tabakası ve altlık malzemeleri belirtmektedir. 
Ara kaplama tabakasının bu görüntü ve analizlerde ortaya çıkması, kaplamanın adhezyon direncinin de bir 
göstergesidir, bu durum tabakanın metalürjik yapışma ile değil daha ziyade ısıl döngüler esnasında  kafes yapı-
sının genişlemesi ile kromun yer alan atom olarak yapıya katılması ile de oluştuğunu göstermektedir. Yer alan 
atomu şeklinde difüzyon tabakasının oluşması ara yüzeydeki bu bölgenin sert ve gevrek olmaktan ziyade tok 
bir yapıya doğru gittiğinin de göstergesidir. Diğer taraftan AISI 316 L çeliklerinde nitrasyon gibi yöntemlerde 
ara yer atomlarının difüze olması bu çeliğin korozyona karşı dayanım özelliklerini olumsuz yönde etkilerken, 
sementasyon ve borlama bu çeliklerde çok başarılı sonuçlar ortaya koyamamaktadır, krom difüzyonunda ise 
bu sorunlar ortaya çıkmamaktadır. Çünkü krom çeliğin dayanım özelliğini artıran fakat buna karşılık, esnekli-
ğini çok az bir dereceye kadar eksi yönde etkileyen bir alaşım elementidir. Krom, çeliğin sıcağa dayanımını ar-
tırır. Kabuk-tufal- yapmayı önler. İçinde yüksek oranda krom bulunması; çeliğin paslanmaya karşı dayanımını 
artırır. Krom, dengesi çabuk bozulmayan karbürü meydana getirir. Yani, AISI 1050 çeliğinde meydana gelen 
bu ara yüzeyin altlık metalin kendisinden korozyon dayanımı ve dayanımının daha yüksek olması beklenebilir. 
Ara yüzeyde alaşım elementlerinin çoğu (Cr, Ni, Si, Mn, Mo, Ti, W gibi) demir kafesinde karbondan daha 
yavaş yayındığı için düşük alaşımlı çeliklerin eş sıcaklık eğrileri sağa kaymasını da bekleriz.

Yapılan çalışmalar neticesinde, altlıklara göre kaplamaların sahip olduğu yüksek sertliklerin yanında, paslan-
maz çeliklere uygulanabilmesi ile nitrasyon, sementasyon ve borlama gibi difüzyon esaslı kaplama işlemlerine 
bir alternatif olması, imalat çeliklerinde de üstün özellikler göstermesi ve düşük ilk kurulum maliyetleri nedeni 
ile Türkiye’de sanayide uygulanmasının mümkün olduğu düşünülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken 
husus, krom oksit asidik çözeltilerinin korozif ve toksik etkilerine karşı gerekli donanımın sağlanması, işçiye 
ilgili eğitimin verilmesi, mutlaka işletme konusunda deneyimli ve bilgili bir kimya veya metalürji mühendisi-
nin istihdam edilmiş olması ve iş güvenliği kurallarına kesinlikle uyulmasıdır. Çalışmalarda otomatik sistemler 
ile süre bağımlı çalışılır ise, kaplamanın daha homojen dağılımlı olacağı düşünülmektedir. Konu ile ilgili çalı-
şılırken dikkati çeken bir diğer husus, kaplama “seramik” esaslı olduğundan, darbe direnci düşük ve gevrektir, 
kesimi esnasında da kırılma ve kopmalar meydana gelmiştir. Parçaların proses sonrasında taşınması, depolan-
ması hususuna özen gösterilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Kaplanacak malzemelerde silindirik şekiller öne 
çıkmaktadır. Köşeli iş parçalarında –silindirik bile olsa- eğer uçlara pah ya da radyus verilmez ise kaplama 
çamur ve solüsyonları uç yüzeyleri iyi ıslatamamakta, o bölgelerde hatalı yüzeyler oluşturmaktadır. Maliyet ve 
performans açısından ise, konvansiyonel difüzyonlu kaplamalardan ziyade, uygulanan kaplama daldırma ve 
tekrar sayısına bağlı olarak, solid karbür veya seramik parçalara sıkı geçmeli metalik yapılar veya 10 mikrona 
kadar termoreaktif difüzyonlu ince kaplamalar ile karşılaştırılmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir. 
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DESIGNING, IMPLEMENTATION OF TEST BENCH WITH PID CONTROL FOR VARIABLE 
PITCH PROPELLER SYSTEM

Mehmet ŞANLITÜRK1, Meral BAYRAKTAR2

1,2Yıldız Technical University, Department of Mechanical Engineering, İstanbul / Turkey

Abstract: Multi-rotor unmanned aerial vehicles (UAVs) have been trending in between academics and pro-
fessionals. It has a wide scope of use in industries like cargo transportation, measurement, mapping, video 
and photo shooting, search and rescue, agriculture, and construction. Despite its advantages in movement and 
control, it gives too little hover time. A great deal of quadrotor or multirotor propeller designs has a fixed-pitch 
propeller which is mechanically simple. In addition, it provides excellent maneuverability, survivability and 
controllability. Variable pitch propellers are used in numerous systems such as ships, airplanes, helicopters and 
recently quadrotor applications.  In this study, it is aimed to find the lift force generated on the rotor by chan-
ging the angles of the propeller at the constant speed and design a prototype with optimized PID with coeffi-
cients. A pre-model was tested to determine the generated lift force and accuracy of the PID. The results were 
then compared with controller using PID coefficients. The measurements of this experimental testing support 
the potential benefits of the variable-pitch propellers. The lift force created from test bench propellers, which 
is allowing for efficient generation of negative thrust, essentially increases the maximum rate of thrust change.
This research shows the difference between fixed and variable pitch angle applications with optimized PID.

Key Words: Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), Variable Pitch Angle, PID, Test Bench

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

Nowadays, small quadrotor powered by electric motors and using the fixed-pitch propellers, have increased 
popularity as both academy and hobby platform. A great deal of quadrotor or multirotor propeller designs has 
a fixed-pitch propeller which is mechanically simple. Besides, it provides excellent maneuverability, surviva-
bility, and controllability. Variable pitch propellers are used in numerous systems such as ships, airplanes, he-
licopters and recently quadrotor applications. This paper is supporting that measure of lift force by a variable-
pitch rotor with the test system.

Brushless electric motors, telecommunication systems, high energy-capacity-to-weight batteries, and flight 
controllers have led to the popularization of UAVs for civilian, commercial and recreational applications[1]. 
Attempts have also been made to enhance the agility of multi-copters by changing their mechanical design. 
In particular, variable-pitch propellers have been given to allow multi-copters to fly in ways that conventional 
quadcopters cannot [2][3]. A few variable-pitch quadrotors have previously been developed. The HoverBot 
used variable-pitch propellers and electric motors. The vehicle achieved promising results but was never able 
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to fly autonomously [4]. The optimizer computes the optimum pitch angle of a variable pitch propeller by mi-
nimizing the power of the system for a command thrust value. This algorithm is tested on a DC motor driving 
a variable pitch propeller; the experimental hardware setup of the DC motor and variable pitch propeller is 
described [5]. The mathematical model of quad-rotor was determined by movement and rotation equations 
according to Newton’s laws. Besides, the PID controller was designed and tested in the simulation to keep the 
quadrotor’s height constant [6].

THE OBJECTIVE

This study aims to make an experimental setup for the propeller of the rotor and to improve the UAV in terms 
of mechanical, mechatronics and control and to bring them to the desired level. The experimental setup provi-
des many possibilities in terms of spatial mobility, and low-cost experiments will be very beneficial for UAVs.

SCOPE and DELIMITATIONS

Rotors can be mechanically improved by using the variable-pitch system. When the literature studies are 
examined, it is seen that propeller angles will be improved and drone movements will improve owing to the 
variable-pitch propeller. The working principle propeller is examined and it is described in the following sec-
tions. 

METHODOLOGY

Introduction

The aerodynamic explains how forces and moments are generated by rotor blades interacting with air. The 
working system of propeller is described with blade element theory. Further information about the physics 
of variable-pitch can be found in [7]-[10]. To define the aerodynamics of the propeller, blade element theory 
should be discussed.

Blade Element Theory

Blade Element Theory (BET) was first proposed by Drzwiecki in 1892 for the analysis of airplane propeller. 
BET assumes that each blade section acts as a two-dimensional airfoil to produce aerodynamic forces in Figure 
1. The blade is then divided into non-interacting sections where all the computations are performed using 2-D 
aerodynamics in Figure 2. Integration over the blade length gives the total thrust and total power [11] [12].
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Figure 1. Drawing of airfoil                         Figure 2 Airfoil cross section area and forces

The in plane velocity, TU y= Ω  (4.1)

The out of plane velocity, P C iU V v= +  (4.2)

Therefore the total velocity, 2 2
T PU U U= +  (4.3)

The relative inflow angle is 1tan p

T

U
U

φ −  
=  

 
 (4.4)

If the blade element has a pitch angle of θ , the effective angle of attack α  is

1tan p

T

U
U

α θ φ θ −  
= − = −  

 
 (4.5)

The incremental lift per unit span, 21
2 ldL U cC dyρ=  (4.6)

The incremental drag per unit span, 21
2 ddD U cC dyρ=  (4.7)

L and D  can be resolved to get the forces along and perpendicular to the rotor disk plane,

cos sinzdF dL dDφ φ= −  (4.8)

sin cosxdF dL dDφ φ= +  (4.9)

Accordingly, the elemental thrust, torque and power are
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b zdT N dF=  (4.10)

b xdQ N dF y=  (4.11)

b xdP N dF y= Ω  (4.12)

bN  is the number of blades and we can relate all three with lC  and dC ,

( )cos sinbdT N dL dDφ φ= −  (4.13)

( )sin cosbdQ N dL dD yφ φ= +  (4.14)

( )sin cosbdP N dL dD yφ φ= + Ω  (4.15)

If we assume that in plane velocity TU is bigger out plane velocity PU ,

2 2

1tan ( / ) /
0 sin

cos 1

sin 0

P T

T P

T

P T P T

U U

U U U U

U U U U

dD dL
dD dD

φ
φ φ φ

φ

φ φ

−

= + ≈

 = ≈
 ≈ ⇒ = 
 = 

≈ ≈

?

=

The expression for Thrust, Torque and Power are

( cos sin ) ( )b bdT N dL dD N dLφ φ= − =  (4.16)

( sin cos ) ( )b bdQ N dL dD y N dL dD yφ φ φ= + = +  (4.17)

( sin cos ) ( )b bdQ N dL dD y N dL dD yφ φ φ= + Ω = + Ω  (4.18)

r refers to radial coordinate of an arbitrary point on the blade, R is the rotor radius.

/r y R=  (4.19)
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/  /  /TU R y R y R rΩ = Ω Ω = =  (4.20)

And the thrust, torque and power coefficients already defined,

2( )T
dTdC

qA R
=

Ω
 (4.19)

2( )Q
dQdC

qA R R
=

Ω
 (4.20)

3( )P
dPdC

qA R
=

Ω
 (4.21)

The inflow ratio is

c i c i P

T

V V Uy y r
R y R U R
ν νλ φ+ + Ω   = = = =   Ω Ω Ω   

 (4.22)

Substituting the previous equations in the Thrust coefficient equation,

2

2 2

1
2

( ) ( )

b T l
b

T

N U cC dy
N dLdC

qA R qA R

ρ 
 
 = =

Ω Ω
 

2

1
1
2

b
T

N c y ydC C d
R R Rπ

     =     
    

 

21
2T ldC C r drσ=  (4.23)

The same method is applying to obtain Power coefficient,

( )
2 2( ) ( )

b
P Q

N dL dD ydQdC dC
qA R R qA R R

φ +
= = =

Ω Ω
 

31 ( )
2P Q l D

y ydC dC C C d
R R

σ φ    = = +    
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31 ( )
2P Q l DdC dC C C r drσ φ= = +  (4.24)

Propeller Model

Analytical analysis of the variable-pitch actuation requires a detailed study of the propeller aerodynamics. The 
propellers operated on the variable-pitch rotor are seven-inch diameter blades, tapered, symmetric, as well as 
are shown in Figure 3. An airfoil, operating Reynolds number and Mach number must be selected due to de-
termine the lift and drag coefficients of the propellers to be used in the analysis. NACA 0009 airfoil is chosen 
to model the propeller because the maximum thickness to chord ratio is 0.899. When the blades are rotating at 
8000 RPM, the Mach number is 0.25. Thus the Reynolds number is about 100000.

Figure 3. The variable-pitch mechanism and corresponding propellers

XFOIL aerodynamic coefficients for propeller blades are shown in Table 1.

Table 1. Propeller Aerodynamic Coefficients

0LC LaC minLC maxLC 0DC 2D uC 2D lC
0L DC C refRE

expRE
0.0 2.87 0.0 0.7 0.01 0.0408 0.0408 0.0 100000 -0.5

1.1. Test Bench System

Lifting force measurement was performed with this test bench in Figure 4. The propeller pitch angle was chan-
ged, and the impact of this changing on the lifting force was observed. The Hall effect sensor measures the 
brushless DC motor speed. The force sensor measures the lift force on the propeller. The brushless DC motor 
was driven with Arduino using ESC. With the potentiometer, DC motor is set to speed. The propellers pitch 
angle has been changed with the actuator.
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Figure 4. Test Bench

Types of equipment of test bench are listed in Table 2.

Table 2. Types of equipment of test bench 

No Component Type

1 Main Frame Custom

2 Variable Propeller Pitch 4D Metal Variable Pitch 

3 Hall Effect Sensor Keyes

4 Electronic Speed Controller Skywalker 40A

5 Force Sensor Interlink 402 model

6 Arduino Mega 2560 R3 Arduino

7 Arduino Uno  Arduino

8 Brushless DC Motor AEO C20 1550KV EVP

9 7-inch Propellers OM438

10 Linear Actuator SKA-03-30-D2

11 Potentiometer 10 K Spike

12 Power Supply NTS-0515-12V Keskinler
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FINDINGS

The change in the lift force by adjusting the pitch angle of the airfoil is given in Figure 4.

Figure 4. Changing of the pitch angle

Change between 0 and 10 degrees in pitch angle causes an increase in lifting force, but is not much. Between 
10 and 15 degrees, the force increases exponential. However, there was almost no change between 15 and 20 
degrees. This is called a stall. The lift force is about 1000 N was obtained at 8000 rpm and 15 degrees. Accor-
ding to these lifting forces, the propeller cycle has provided a sufficient requirement for a 200 gr quadrotor 
hover lifting force, while the rotor is 5000 rpm and the pitch angle is 15 degrees.

The measurement trend of the results of the changing in the lift force by adjusting the pitch angle of the airfoil 
is supported and is similar in [13].

The PID model is simulated by using Arduino, for 5000 rpm in MATLAB-Simulink in Figure 5. The operation 
of the motor was observed in the PID control for 5000 rpm and the system was provided to work at the desired 
value. This plotting is shown in Figure 6.

Figure 5. The PID model in MATLAB-Simulink
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Figure 6. Plotting of RPM-Time

CONCLUSION

This paper and test system is showing to extend the flight endurance of conventional multi-copters which are 
almost exclusively battery-powered.

The use of variable-pitch propeller for thrust variation instead of RPM regulation facilitates, thereby augmen-
ting the rate of change of thrust generation. Blade element theory is used to estimate propeller thrust and torque 
essential for formulating equation of rotor.

The main contribution of this study is the experiment conducted to verify the performance and reliability of 
using the variable-pitch propeller.
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ALÇALTICI DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ İÇİN EMI FİLTRE TASARIMI

Halime HIZARCI1, Uğur ARİFOĞLU1

1Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Sakarya / Türkiye

Öz: Güç elektroniği dönüştürücüleri çok geniş bir uygulama alanına sahip olan devrelerdir. Özellikle, uzay 
araştırmaları ve otomotiv gibi alanlardaki devre tasarımlarının, yüksek güç yoğunluğu kısıtını sağlaması iste-
nir. Bu kısıtın sağlanabilmesi için, enerji depolayan pasif elemanların (bobin, kapasitör) boyutları, anahtarlama 
frekansı yükseltilerek küçültülür. Fakat, bu devrelerde kullanılan yüksek anahtarlama frekansı, bu devre etra-
fındaki diğer cihazların düzgün çalışmasını etkileyen elektromanyetik girişimlere (EMI-Electromagnetic In-
terference) neden olmaktadır. İstenmeyen bu girişimler, ışınım veya iletim yoluyla diğer cihazları etkilemekte, 
sonuç olarak ürün kullanımı ve ortam güvenliği açısından ciddi sorunlar meydana gelmektedir. Elektronik ci-
hazların birbirlerini etkilemeden aynı ortamda güvenli bir şekilde çalışabilmesi sağlamak için elektromanyetik 
uyumluluk (EMC-Electromagnetic Compatibility) konusunda ciddi araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar so-
nucunda, elektronik cihazlar için, CISPR, FCC gibi uluslararası standartlar ve elektromanyetik gürültü sınırları 
belirlenmiştir. Elektromanyetik girişimlere karşı cihazların korunması ve aynı zamanda cihazın istenmeyen 
elektromanyetik girişimlere neden olmaması için, yüksek frekanslı girişimlere karşı, belirlenen standartlara 
uygun EMI filtre tasarımı şarttır. Bu çalışmada, EMI filtrenin çalışma şekli hakkında bilgi verilmiş ve konunun 
daha iyi anlaşılabilmesi sağlamak için seçilen bir alçaltıcı DA-DA dönüştürücü devresine uygun bir EMI filtre 
tasarımının benzetim çalışması, Ansys Simplorer programı ile gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik Girişim (EMI), EMI Filtre, Elektromanyetik Uyumluluk (EMC), Alçal-
tıcı DA-DA Dönüştürücü

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Elektronik cihazların birbirlerini etkilemeden aynı ortamda güvenli bir şekilde çalışabilmesi için elektroman-
yetik güvenlik konusu çok önemli bir hale gelmiştir. Avrupa Birliği’nin 1992 yılında başlatmış olduğu elekt-
romanyetik uyumluluk (EMC) çalışmalarının sonuçları 1996 yılında yasal düzenlemeler ile direktif haline 
getirilmiş ve EM uyumluluğu sağladığını göstermesi için elektronik ürünlerin CE (Conformity Europe) etiketi 
bulundurması, bu cihazları üretenler için zorunlu tutulmuştur. Yasal düzenlemeye göre, bu etikete sahip olan 
ürünlerin, uyumluluk standartlarını sağladıkları kabul edilmektedir (Sevgi, 2000).

AMAÇ

Yüksek frekanslarda çalışan güç elektroniği devrelerinde elektromanyetik girişim sorunları ortaya çıkar. Bu 
probleme karşı elektronik devrelerin korunması ve devrenin istenmeyen elektromanyetik girişimlere neden 
olmaması için bir EMI filtre tasarlanması gerekir. Bu çalışmada DA-DA alçaltıcı bir dönüştürücü devresi için 
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elektromanyetik gürültü ölçümleri Ansys Simplorer benzetim programı kullanılarak yapılmış ve gerekli gürül-
tü zayıflatması için EMI filtre tasarımı gerçekleştirilmiştir.  

KAPSAM

Elektromanyetik Girişim

Bilgi taşıyan elektromanyetik işaretlerin başka elektromanyetik işaretlere karışmasına elektromanyetik girişim 
denir. Hava alanı radar sistemlerinin, diz üstü bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik aletlerden etkilenmesi, 
radyo kulesi yakınında uçan bir helikopterin kontrolden çıkabilmesi gibi durumlar elektromanyetik girişim 
problemlerine birkaç örnektir (Sevgi, 2000). Bir elektromanyetik girişim probleminde; 1) EMI kaynağı (kay-
nak cihaz), 2) girişimden etkilenen kurban (mağdur cihaz), 3) kaynak ile kurban arasındaki girişim yolu olmak 
üzere üç temel unsur bulunmaktadır. Şekil 1’de gösterildiği gibi girişim; a) girişim kaynağı ile kurban arasında 
iletken bağlantının oluşturduğu iletkenlik yoluyla (conducted interference), b) kaynak ile kurban arasında bağ-
lantı olmaksızın havadan oluşan ışıma yoluyla (radiated interference) oluşmaktadır.

Şekil 1. Kuplaj yolları (Kazancı, 2010)

EM girişimi önlemek için; 1) girişim kaynağının yok edilmesi, 2) girişimden etkilenen elemanın girişimlere 
karşı sağlamlaştırılması, 3) girişim yollarının engellenmesi şeklinde özetlenebilecek üç yöntem bulunmakta-
dır. İletkenlik yoluyla girişimlerin önlenmesi, filtre devreleri yardımı ile sağlanmaktadır.

EMI Filtre 

Arzu edilmeyen EMI işaretleri filtre yardımıyla süzülebilir. Elektronik uygulamalarında girişim sorunlarına 
çözüm olarak; alçak geçiren, yüksek geçiren, bant geçiren ve bant söndüren filtreler kullanılmaktadır. Bu 
filtreler, bobin ve kondansatörlerin seri veya paralel bağlı kombinasyonlarıyla oluşturulur. İdeal bir yüksek 
geçiren filtre devresinde, kapasitör yüksek frekansları geçirirken, düşük frekanslarda yüksek bir empedans 
değeriyle, filtre kesim frekansının ötesindeki frekans değerlerini geçirmez ve zayıflatır. 
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Ortak (common) ve Diferansiyel Mod Gürültü

EMI gürültü iki türe ayrılır: diferansiyel ve ortak mod gürültü. Diferansiyel mod gürültü, Şekil 2 (a)’da göste-
rildiği gibi, güç kaynağına ait iki adet (faz, nötr) iletken hattı boyunca ve birbirine zıt yönde ilerler. Ortak mod 
gürültü ise, Şekil 2 (b)’de görüldüğü gibi, güç kaynağına ait iki adet iletken hattında, fakat aynı yönde ilerler. 
EM girişimlerin büyüklüğü, ortak mod tasarımda frekansın kendisi, diferansiyel mod tasarımda ise frekansın 
karesiyle orantılıdır. Sonuç olarak, elektronik devrelerde, alçak frekanslarda diferansiyel mod EM gürültü, 
yüksek frekanslarda ise ortak mod EM gürültü baskın olmaktadır.

  

Şekil 2. Ortak (a) ve diferansiyel mod (b) gürültü

Şekil 3’te genel amaçlı bir EMI filtresi, Şekil 4’te ise ortak mod ve diferansiyel mod EMI filtre eşdeğer dev-
releri gösterilmiştir. 

Şekil 3. Genel bir EMI filtresi

    

Şekil 4. Ortak ve Diferansiyel mod filtre eşdeğer devreleri

Şekil 3 ve Şekil 4’de görülen Y kapasitörleri, düşük kapasitans değerine sahip olan ve ortak modda iletim hattı 
ile toprak arasına bağlanan kapasitörlerdir. Diferansiyel modda ise iletim hatları (faz-nötr) arasına bağlanan 
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X sınıfı kapasitörler kullanılır. Yine devrede verilmiş olan LC ortak mod bukağı (common mode choke), ferrit 
nüveye uygun şekilde sarılarak elde edilmekte ve ortak mod gürültüleri zayıflatmada kullanılmaktadır. Filtre 
tasarımı öncesinde ilgili elektronik cihazda, gürültü modlarına göre seçici ölçümler yapılmalı, gürültü ayrıştı-
rıcı sistemler kullanılarak ortak ve diferansiyel mod gürültüleri ayrı ayrı ölçülmelidir.

YÖNTEM

Bir güç elektroniği devresine EMI filtre tasarımı yapılması için gerekli ölçüm düzeneğinin blok diyagramı 
Şekil 5’te verilmiştir. 

Şekil 5. EMI ölçüm düzeneği blok diyagramı

İletkenlik yoluyla girişim ölçümlerinde öncelikle 30 MHz’e kadar olan frekanslar için test edilecek cihazın 
kablolarında ölçümler yapılmakta ve bu amaçla LISN (Line Impedance Stabilization Network) cihazı kulla-
nılmaktadır. LISN cihazı, şebeke tarafındaki gürültüleri süzerek, elektronik cihaza temiz bir enerji giriş sağla-
maktadır. Bu cihaz aynı zamanda, şebeke ile test edilecek cihaz arasındaki ölçüm frekans bandında empedans 
uyumunu sağlayarak istenmeyen yansımaları engellemektedir (Sevgi, 2000). Test edilecek elektronik cihazın, 
Şekil 5’de gösterildiği gibi, standartta belirtilen şekilde, ilgili cihazlar ile bağlantısı yapılarak, belirtilen ölçüm 
yöntemlerine göre ve spektrum analizörü yardımıyla, 150 kHz-30 MHz frekans bant aralığındaki gürültü gra-
fiği elde edilir. 

CISPR22 Standardı

CISPR22 elektromanyetik girişim gürültüleri için CISPR-Comité International Spécial des Perturbations 
Radioélectriques (International Special Committee on Radio Interference) tarafından belirlenmiş bir standart-
tır (CISPR, 2005). CISPR22’in karşılığı EN 55022 standardıdır. Her bir standart için test ve ölçüm düzeneği 
bilgisi, gürültü sınır değerleri gibi bilgiler ilgili standardın raporlarında detaylı olarak verilmektedir. Şekil 6’da 
verilen standart tarafından düzenlenen sınır değerleri görülmektedir.
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Şekil 6. CISPR22 A sınıfı standart değerleri grafiği

DA-DA Alçaltıcı Dönüştürücü için EMI Filtre Tasarımı

Şekil 7. DA-DA alçaltıcı dönüştürücü için gürültü ölçüm devre şeması

Şekil 7’de, tam dalga doğrultucuya LISN üzerinden bağlanmış olan 12V çıkış gerilimi sağlayan 10 kHz anah-
tarlama frekanslı bir DA-DA alçaltıcı dönüştürücü için AA kaynak tarafına EMI filtre tasarım adımları veril-
miştir. 

Adım 1: Şekil 8 (a) ve (b)’de görüldüğü gibi sırasıyla ilgilenilen frekans aralığında CM ve DM gürültü geri-
limleri (dBµV olarak) ölçülür. Standartta verilen sınır değeri ölçülen gürültüyle karşılaştırmak için logaritmik 
ölçekte çizdilir. CM ve DM modları için zayıflatma gereksinimi Denklem (1) ile belirlenir. 

  (1)
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Şekil 8 (a). Filtre öncesi dönüştürücü girişi CM gürültü
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Şekil 8 (b). Filtre öncesi dönüştürücü girişi DM gürültü

Adım 2: CM zayıflatma gereksinimi (Vreq,CM)dB ve DM zayıflatma gereksinimi (Vreq,DM) Şekil 9 (a) ve (b)’de 
görüldüğü gibi logaritmik ölçekte çizdirilmiştir. Köşe frekansının bulunması için gürültüye teğet olacak şekil-
de düz bir çizgi çizilir ve bu çizginin frekans ekseninde değdiği nokta alınarak köşe frekansı belirlenir (Chen, 
Lai, 2010). Filtre tasarımı açısından köşe frekansının doğru elde edilmesi önemlidir, çünkü filtre elemanlarının 
hesabı bu frekans değerine göre yapılmaktadır.  
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Şekil 9 (a). CM gürültü için gerekli zayıflatma grafiği ve köşe frekansının belirlenmesi

10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2

f (MHz)

-20

-10

0

10

20

30

40

50

V
dm

re
q(

dB
uV

)

40dB/decade

Şekil 9 (b). DM gürültü için gerekli zayıflatma grafiği ve köşe frekansının belirlenmesi

Adım 3: Grafik yöntemiyle filtre köşe frekansı (Shih, 1996), (Cadirci, 2005) bulunmuştur. Şekil 9 (a) ve 
(b)’den köşe frekansı (corner frequency)  ve  olarak belirlenmiştir.  

Adım 4: Şekil 3’te gösterilen genel filtre tasarımı için CM ve DM modları için belirlenen köşe frekansları 
kullanılarak filtre elemanlarının hesabı DM gürültü için Denklem (2) ve CM gürültü için Denklem (3) kulla-
nılarak bulunmaktadır.
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  burada    ve    (2)

  burada   ve   (3)

 ve Denklem (2)’den  elde edilir. 

 olarak hesaplanır. Hesaplanan bu endüktans değeri pratikte elde edil-
mesi kolay olduğu için tek katlı DM filtre tasarımı yeterlidir. Endüktans değerinin çok büyük olduğu du-
rumlarda bobinin boyutunun da büyümesiyle filtrede ikinci kata geçilerek endüktans değeri sağlanabi-
lir. Toprak bağlantısına olan kaçak akım sınırlarını sağlamak için  seçilmiş-

tir. Buradan  değeri elde edilir. Ortak mod bukağı endüktans değeri 
 olarak hesaplanır.

BULGULAR

Hesaplanan değerlere göre filtre devresi, Şekil 10’da gösterildiği gibi benzetime eklenerek test sonuçları elde 
edilmiştir.

Şekil 10. Filtreli durumdaki alçaltıcı dönüştürücü devresi

Tasarlanan filtre; standardın belirlediği gürültü seviyelerinin altında kalarak iyi bir gürültü zayıflatması sağlan-
dığı Şekil 11’den görülmektedir. Şekil 11’de, filtrenin kullanıldığı durumdaki CM gürültü mavi, DM gürültü 
ise kırmızı renkle ile gösterilmiştir. 
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Şekil 11. Filtre kullanıldığı durumdaki CM ve DM gürültü

SONUÇ

Yapılan benzetim çalışmasında DA-DA alçaltıcı dönüştürücü devresine ilişkin EMI filtre tasarımı yapılmıştır. 
Devrenin CM ve DM gürültü modları ölçülerek, filtre için belirlenen standart değerine göre gerekli gürültü 
zayıflatması grafikleri elde edilmiştir. Bu grafiklerden CM ve DM için filtre köşe frekansları bulunarak filtre 
hesabı yapılmış, elde edilen sonuçlardan tasarlanan filtrenin standart sınır değerlerini sağladığı görülmüştür. 
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ASBEST SÖKÜMÜ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

Ali Rıza DINÇER1,  İbrahim Feda ARAL2

1Namık Kemal Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Tekirdağ / Türkiye

2Namık Kemal Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Tekirdağ / Türkiye

Öz: Asbest kullanımı uçak, gemi, inşaat, otomotiv, tekstil, kimya sektöründe yaygın olarak uygulanmıştır. 
Asbest izolasyon ürünleri, boru yapımı, yer döşemeleri, levha üretimi, balata yapımı ve petrokimya alanında 
geniş kullanımıyla yaşam alanımızın bir parçasıdır. Asbest inşaat sektöründe daha çok ısı ve yangın izolasyon 
panelleri, çatı kaplamaları ve duvar kaplamalarında kullanılmıştır. Asbest krizotil, krokidolit, amosit, tremolit, 
antofilit ve aktinolit olmak üzere gruplandırılır. Krizotil Asbest (beyaz) en yaygın kullanılan asbest türüdür. Bu 
malzeme esnek, dayanıklı ve erime noktası yüksektir. Asbest son yıllarda “Zararlı kimyasal madde ve ürün-
lerinin kontrolü yönetmeliği” kapsamında kullanımı (levha, conta, balata ipleri vb kullanımı yasaklanmıştır) 
ve bazı asbest türlerinin üretilmesi (Krizotil asbest) ve satışı kısıtlanmıştır. Asbest lifler yerine polimerler, 
inorganik lifler, selüloz vb lifler kullanılabilir. Asbeste maruziyet; endüstriyel kullanım ve doğal olarak içinde 
bulunduğu kayaç ve topraklar ile yumuşaklık, hafiflik ve suya karşı yalıtım gibi özelliklerinden dolayı; inşaat-
larda, talk pudra üretiminde gıda maddelerinin üretimine (pekmez imalatı) katılarak gerçekleşmektedir. Yan-
lış bertaraf yöntemleri ile çevreye zarar verilmektedir. Özellikle kentsel dönüşümde çevreye asbest liflerinin 
yayılması gerçekleşmektedir. Bunlar endüstriyel olarak temas ile, yaşam ortamlarındaki kullanılan malzeme 
teması, kırsal kesimlerde toprak ve sıva yapımlarındaki temas ile yayılma gerçekleşmektedir. Böylece akciğer 
pnömokonyosu (asbestosis), akciğer kanseri, Pleura (akciğer zarı kalınlaşması) ve mezotelyoma (akciğer za-
rında görülen kanser formu) görülmektedir. Çalışma koşullarında kişisel koruyucu donanımlar mutlak olarak 
kullanılmalıdır. Bunlar; Solunum koruyucular, koruyucu tulum kıyafet, kauçuk botlar, kauçuk eldiven kulla-
nılmalıdır. Bu donanımlar iş bitiminde iş yeri dışına çıkarılmaması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Asbest, İş Sağlığı, İş Güvenliği, Koruyucu Ekipman

GİRİŞ

Yirminci yüzyılın başından 1980’e kadar asbest malzemeleri , asbest mineralleri inşaat (örn. Çatılar, su rezer-
vuarları ve boru üretimi), tersaneler, demiryolları ve tekstil(iplik, kumaş) endüstrisi gibi çok sayıda endüstriyel 
sektörde yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Asbest tüketiminin %50’den fazlası inşaat sektöründe kullanılmak-
tadır. Asbest, amfibol, krizotil, amosit ve krosidolit içeren bir grup lifli silikat mineralini belirtir (Mazzeo, 
2018). Halen, asbest üreticileri Çin, Rusya ve Brezilya’dır (Mazzeo, 2018). Her ne kadar “asbest” kelimesi 
kanser ve akciğer hastalıkları ile yaygın olarak ilişkilendirilse de, bu maddeden kaynaklanan ve devam eden 
riskler tam olarak anlaşılmamıştır ve riskleri azaltmak için tasarlanan stratejiler kamusal etki gücünü oluştur-



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

238

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

manıştır. Maddeyle ilgili sağlık kampanyaları, tesisatçılar ve marangozlar gibi belirli risk altındaki profesyo-
neller ile sınırlı kalmıştır ve bu gruplarda bile, risklerin farkındalığı ve uygun koruyucu önlemler genellikle 
düşüktür. Epidemiyologlar, gelecek on yıllarda gelişmekte olan birkaç ülkede asbeste bağlı hastalıklarda bir 
artış olacağını tahmin etmelerine rağmen, asbest sağlık tehdidinin küresel boyutlarının yaygınlığı pek takdir 
edilmemektedir [Douglae et al., 2019]. Asbest Liflerin toksisitesinin ana faktörleri lif boyutları, liflerin daya-
nıklılığı ve lif tipleridir. Birçok ülkede asbest yasaklanmıştır, ancak gelişmekte olan ülkeler dahil birçok ülke 
hala asbest veya asbest içeren malzemeler kullanmaktadır (Park, 2018). Dünya Sağlık Örgütüne göre milyon-
larca insan çalışma ortamında asbeste maruz kalmakta ve binlerce kişi bu maddeden kaynaklı hastalıklardan 
ölmektedir(WHO,2010). Asbeste maruz kalmak işyeriyle sınırlı değildir. Madenciler tozlu iş kıyafetlerini eve 
getirmeleri ve madencilik sahası dışında asbeste maruz kalma riskini arttırmıştır(Mazzeo,2018). Asbest lifleri 
bu malzemelerin kesilmesinden, zımparalanmasından ve diğer yeniden yapılanma faaliyetlerinden sonra hava-
ya salınabilir(Khadem et al., 2017). Asbest maruziyeti ile ilişkili en belirgin hastalıklar kanserler, özellikle me-
zotelyoma ve akciğer kanseri olsa da, asbestle ilişkili patoloji spektrumunu değerlendirmek önemlidir(Kratzke 
et al., 2018) .Öte yandan, bir numunedeki abestos içeriği her kazı çalışmasında büyük ilgi gören bir paramet-
redir. Kazılan materyal için kanun limiti 1000 mg / Kg.(Baietto et a., 2018)

En yaygın asbest tipleri, krizotil (serpantin fazına ait olan tek) ve amfibol asbestlerdir (tremolit, antifiril, amo-
sit, krosidolit ve aktinolit)(Baietto et al, 2018). Asbest yanmayan,  hafif, ancak güçlü ve yalıtım için ideal 
bir malzemedir(Kratzke et al, 2018). Çoğunlukla çatı ve cephe panellerinin döşenmesinde kullanılan asbestli 
çimento levhaları , Polonya’da asbest lifleri içeren sadece 15.5 milyon ton çeşitli ürünün bertaraf edilmesinin 
beklendiği tahmin edilmektedir. Asbestli çimento atıkları, asbestin patojenik özellikleri ve asbest lifleri içeren 
ürünlerin yayılmasından dolayı çok ciddi bir çevre sorunudur. Asbest 3000’den fazla farklı üründe kullanıl-
mıştır. Sızdırmazlık maddesi, fren balataları, membranlar, sızdırmazlık malzemeleri, basınçlı borular, cephe 
panelleri, çatı kaplamaları, filtreler, giysiler ve yangın geciktirici kumaşlar vb. bunlardan bazılarıdır (Iwaszko, 
2018).

Asbestin elden çıkarılması işlemi zor ve maliyetlidir, ancak kesinlikle gerekli bir işlemdir. Mevcut asbest 
giderme yöntemlerine ek olarak, diğer taraftan, asbest içeren atıkların daha etkin ve ucuz bir şekilde imha 
edilmesine ve diğer yandan elde edilen geri dönüştürülmüş ürünün pratik kullanımına olanak sağlamak için 
hala yeni çözümler geliştirilmektedir. Asbest bertarafında en yaygın yöntem termal yöntemdir. 700 ° C’nin 
üzerindeki sıcaklıkların etkisi, kanserojen özelliklerinin ana nedeni asbestte yapısal değişikliklere ve lifli as-
best kaybına neden olur(Iwaszko, 2018). Asbest çimento atıklarının bertarafında en basit ve en ucuz yöntem, 
tehlikeli atık depolama alanlarına veya terkedilmiş madenlere depolanmasıdır. Çöp depolarında, bu tür atıklar 
asbest liflerinin çevreye girmesini önlemek için bir toprak tabakası ile kaplanır.

MATERYAL ve METOD

Bu çalışma kapsamında  yaygın olarak kullanılan ve günümüzde de belirli kısıtlara rağmen birçok alanda kul-
lanılan asbest maddesinin kullanımı ve iş güvenliği konusunda yapılması gereken hususlar irdelenmiştir. As-
best türleri, özellikleri, asbest yerine kullanılabilecek malzemeler, asbestin sağlık tehlikeleri üzerine literatür 
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gözden geçirilmiştir. Bu amaçla bir çok makale incelenmiştir. Bunlara ek olarak ilgili tebliğ ve yönetmelikler 
de incelenmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Asbest maddesinin farklı türleri ülkemizde yaygın olarak kullanılmıştır ve kullanılmaktadır. Bu mevcut çalış-
ma, asbestin ülkemiz için devam eden sağlık riski olarak ele alınmasına farkındalık sağlamak amacı ile hazırla-
nılmıştır. Bu doğrultuda asbestin üretimi ve kullanımını tamamen durdurmak birinci öncelikli olmalıdır. İkinci 
önemli nokta sağlık etkileri konusunda yaygın eğitim vermektir. Ülkemizde Amfibol grubu asbestli ürünlerin 
üretilmesi ve pazarlanması yasaklanmıştır.

Asbest maddesi kentsel dönüşüm kapsamında eski yapıların yıkılması ile iyice gündeme oturmuştur. Bu doğ-
rultuda çok acil politikalar üretilmelidir (1930 lu yıllarda asbestli çimento kullanımı yaygınlaşmıştır). Öncelik-
li olarak asbest üretiminin tamamen durdurulması ve alternatif maddelerin kullanımı ele alınmalıdır. Mevcut 
yönetmelikler kapsamında Krizotil asbest çıkarılması, işlenmesi ve satışı yasaklanmıştır. Bina yıkımlarında 
çok hassas tedbirler alınmalıdır. İnşaatlarda çatı sökümlerinde duvar yalıtım levhaları, dolgu malzemeleri, 
boya, tavan ve taban döşemelerinde asbestli katkı maddeleri kullanımı nedeniyle hem çalışan hem de mev-
cut çevrede ciddi problemlere neden olacaktır. Asbestli malzemelerin kesimi parçalanması işlemi durumunda 
havada çok ciddi konsantrasyonlarda asbest açığa çıkacaktır.1980 öncesi Krizotil (Beyaz asbest) kullanımı 
diğer asbest türlerine göre %90’nın üzerindedir. Günümüzde bu yapıların yıkımı ve sökümü yapılmaktadır.  
Asbest kullanım yerine poliamid elyaf, poliolefin elyaf, polyester elyaf, poliüretan elyaf ve polivinil elyaf, 
cam filamentler, cam yünü, refrakter seramik elyaflar, taş yünü ve cüruf yünü, pamuk ve kenevir ve doğal 
inorganik lifler attapuljit, erionit (zeolit), nemalit (lifli brucit), sepiyolit ve wollastonit. maddeleri kullanılabilir 
(Park,2018). Asbest kullanım türleri sekiz kategoride sınıflandırılmaktadır; ham asbest, toz halinde asbest, 
asbest sıvı veya macun, levha veya levhadaki asbest, dokuma asbest veya örgülü ürünler, reçineli asbest ya da 
matris plastik, asbest asfalt veya bitümlü çimento ve asbest. Mineral yün ve seramik elyaflar, yalıtım veya ses 
yalıtımı için asbest  yerine kullanılabilir. Asbest içeren tabakalar ve levhalar, asbest yerine sentetik vitröz elyaf 
veya kil ile değiştirilebilir. Tekstilde kullanılan asbest yerine  polietilen elyaf, polipropilen elyaf, poliamid kul-
lanabilir. Asbestli çimento ürünleri, asbest yerine selüloz, polipropilen elyaf, polivinil alkol elyaf, aramid ve 
cam elyaf kullanabilir. Selüloz, polipropilen elyaf, polivinil alkol elyaf, aramid ve cam elyaf, asbestli çimento 
ürünleri için bir asbest elyaf ikame maddesi olarak kullanılabilir. Asbest atıklarının yönetiminde asbest yada 
asbest katkılı ürünlerin kullanımının tamamen yasaklanması en önemli adımdır.

Asbest liflerinin fibrojenikliği ve kanserojenliği, lif boyutları dahil olmak üzere çeşitli lif parametrelerine bağ-
lıdır. Dünya Sağlık Örgütü tanımına dayanarak, mevcut düzenlemeler uzun asbest liflerine (UAL) odaklan-
maktadır (Uzunluk: L ≥ 5 μm, Çap: D <3 μm ve L / D oranı> 3).  Bununla birlikte, kısa asbest lifleri (KAL) (L 
<5 μm) boyutundadır. Uzun liflerin kısa liflerden daha toksik olduğu konusunda geniş çapta uzlaşı olsa da, kısa 
asbest lifleri konusunda belirsizlik mevcuttur (Boulanger et al.,2014).  Kısa asbest liflerinin ölçümü kirliliğin 
kaynağını ve sağlık riskleri konusunda gerekli tedbirleri almamızı hızlandıracaktır. (Boulanger et al.,2014).
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Çalışma ortamında başlamadan önce planlamaların yapılması gerekmektedir. Yapılacak çalışmadan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İl Müdürlüğüne bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bildirimlerde İşyerinin 
niteliği, yapılacak tüm işlemlerin dökümü, takvimi, belirtilerek Asbest Uzmanı nezaretinde hazırlanarak rapor 
halinde sunulmalıdır. Asbestli alanlarda çalışmaya başlamadan önce “Risk Analizi” yapılarak tehlike kaynak-
ları belirlenir ve bunlara karşı sağlıklı ve güvenli ortam sağlamak için önlemler belirlenmelidir. Önlemlerin 
başlangıcında asbest ve ortama vereceği toz ve yaratacağı maruziyet önlenmesi konusu mutlaka belirtilmelidir. 
Çalışanlara bunlarla ilgili uyarı levhaları ile ve eğitimler ile bilgilendirme yapılmalıdır. Çalışma alanı tamamen 
izole edilerek diğer ortamlardan ayırt edilmelidir. 

Çalışanlar çalışma öncesinde ve çalışma bitiminde sağlık kontrolünden geçmeli ve özellikle akciğer radyo gra-
fiği sürekli olarak tekrarlanır. Çalışma ortamında çalışanlar KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) verilir. Bunlar 
işyeri dışına çıkarılmaz ve kendi kabinlerinde korunurlar. Çalışanlara uygun duş imkanları sağlanır.  KKD ler 
giyildiğinde kollar bacaklar bağlanır, maske takılır. Giriş ve çıkış kapıları ayrı ayrı çalışır. İş bittikten sonra 
çalışan basınçlı hava ile temizlenir. Negatif hava basınçlı kompresör ile hava basıncı önlenerek tüm kıyafetler 
çıkarılır çöpe atılır. İç çamaşırlar çamaşır makinesinde yıkanılır. Maskeler ile duş alınır, daha sonra maske 
çıkarılarak duştan çıkış yapılır. 

Asbestli çalışma yapılan alanlar toz geçirmeyecek şekilde izole edilir. İç kısımda havalandırma çalıştırılır. As-
best söküm alanlarında plastik folyolarla ayrılması gereklidir. Asbest içeren küçük parçalar EN 6035-2-69 uya-
rınca H toz sınıfı ve asbest içeren tozlara uygun endüstriyel süpürgeler ile temizlenmelidir. Havadaki liflerin 
uçmasını engellemek için basınçsız olarak püskürtülen lif bağlayıcı maddelerle kaplanması gereklidir. Çalışan-
lar sürekli el yüz yıkamaları ile hijyen sağlamalıdır. Solunum koruyucu maske ve tulum elbise kullanılmalıdır. 

Asbest içeren atıklar depolanması ve nakliyesi liflerin açığa çıkmasını engelleyecek şekilde olmalıdır. Tüm 
folya, varil, sandık üstleri asbestli olduğu belirtilen etiketlerle etiketlenmeli. Depolanmaları Katı Atık Depo-
lanma Yönetmeliğine uygun olarak depo edilmelidir. Atıkların taşınması uygun, özellikli ve izin belgeli araçlar 
ile yapılmalıdır. Atıkların karayolunda taşınmasına ilişkin yönetmelik çerçevesinde yapılmalıdır. Atıkların geri 
kazanımı ve tekrar kullanımı mümkün değilse çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edil-
melidir. Bertaraf yöntemleri de toprak altı ve toprak üstü düzenli depolama yapılabilmelidir. Özel mühendis-
lik gerektiren, yeterince izole edilmiş hücresel depolama gerçekleştirilmelidir. Depolama alanlarında asbestli 
atıklar diğer atıklardan ayrı hücrede depo edilerek hücreler sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Asbest lifleri 
ambalajlı değilse düzenli olarak ıslatılarak havaya karışması engellenmelidir. Depolanma alanlarının planları 
ve çizimleri hazırlanmalı ve insanların temas etmemesi konusunda gerekli önlemler alınmalıdır.  
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FORMULA SAE ARACI AKS TAŞIYICI AKSON TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU

Emre İsa ALBAK

Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü,  Bursa / Türkiye

Öz: Formula SAE (Society of Automotive Engineers) tarafından düzenlenmekte ve dünyanın en prestijli 
üniversiteler arası mühendislik yarışmalarında birisi olarak gösterilmektedir. Bu yarışmalara dünya çapında 
600’den fazla üniversite takımı katılmaktadır. Yarışmada öğrencilerden tek kişilik Formula 1 tarzı bir spor 
araç yapmaları istenmektedir. Öğrencilerden oluşan takımlara; yarışma jürisi ürettikleri aracın maliyet, tasa-
rım, verimlilik ve performans gibi unsurlarını değerlendirilerek puan vermektedirler. Bu unsurlar göz önüne 
alındığında öğrencilerin ürettiği Formula SAE aracının mümkün olduğunca hafif olması beklenmektedir. Bu 
çalışmada Formula SAE aracının hafifletilmesi amacıyla aks taşıyıcı akson parçasına topoloji optimizasyonu 
çalışılmıştır. Formula SAE araçlarında aks taşıyıcı aksonlar jantın iç tarafında bulunurlar. Bu parça üzerine 
poyra, süspansiyon kolları ve fren sistemleri montajlanmaktadır. Bu parçalara ek olarak ön aks taşıyıcı aksonda 
rot başı, arka aks taşıyıcı aksonda da aks ve çeki çubuğu bağlantısı bulunmaktadır. Bu bağlantılar göz önüne 
alındığında aks taşıyıcı aksona birçok noktadan ve farklı yönlerde kuvvet etki etmektedir. Bu çalışmada aks ta-
şıyıcı aksona çalışma koşullarındaki sınır şartlara uygun olacak şekilde topoloji optimizasyonu uygulanmıştır. 
Topoloji optimizasyonunda aks taşıyıcı aksona diğer parçaların bağlandığı bölgeler tasarım dışı, kalan bölgeler 
ise tasarım bölgeleri olarak belirlenerek, tasarım bölgeleri üzerinde topoloji optimizasyonu çalışılmıştır. Op-
timizasyonun amaç fonksiyonu olarak ağırlık, kısıt olarak ise çalışma şartlarında parçaya gelecek en yüksek 
gerilme değeri ve yer değiştirme olarak belirlenmiştir. Bu çalışma sonunda belirlenen çalışma koşullarında 
güvenli bölgede çalışacak şekilde bir aks taşıyıcı akson tasarımı elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Formula SAE, Topoloji, Optimizasyon

GİRİŞ

Formula SAE yarışmaları dünya çapında 13 farklı ülkede ve 600’den fazla üniversite takımının katıldığı 
Dünya’nın en önemli mühendislik yarışmalarından birisi olarak gösterilmektedir (Albak et. Al, 2018). Bu 
yarışmalarda öğrencilerden oluşan üniversite takımları tek kişilik bir yarış aracı tasarlayarak üretimini ger-
çekleştirirler. Yarışmada öğrenciler statik ve dinamik etkinliklerden puan almaktadırlar. Statik etkinliklerde; 
proje planı, mühendislik tasarımı ve maliyet alanlarında, dinamik etkinliklerde ise ivmelenme, dayanıklılık, 
skid-pad, autocross ve yakıt tüketimi kategorilerinden puan almaktadırlar.

Yarışmadaki puanlama kategorileri göz önüne alındığında hafiflik ve mühendislik tasarımı ön planda tutulması 
gereken önemli parametreler olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle hem hafifliği hem de tasarımı iyileştirecek 
şekilde çeşitli optimizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Albak (2019), çalışmasında Formula SAE aracının fren 
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pedalına topoloji optimizasyonu uygulayarak ilk tasarıma göre %11.65 daha hafif yeni bir tasarım oluşturmuş-
tur. Auer et. Al (2006), ise Formula SAE aracının şasisinin optimizasyonunu çalışmıştır.

Aks taşıyıcı aksonlar, Formula SAE araçlarında jantın içinde bulunurlar. Bu parça üzerine poyra, süspansiyon 
kolları ve fren sistemleri montajlanmaktadır. Bu parçalara ek olarak ön aks taşıyıcı aksonda rot başı, arka aks 
taşıyıcı aksonda da aks ve çeki çubuğu bağlantısı bulunmaktadır. Bu bağlantılar göz önüne alındığında aks 
taşıyıcı aksona birçok noktadan ve farklı yönlerde kuvvet etki etmektedir. Aks taşıyıcı akson tasarımı üzerine 
birçok çalışma yapılmıştır. Azmeer et. Al (2017), Formula SAE aracının arka aks taşıyıcı aksonuna optimi-
zasyon çalışmıştır. Çalışmasında, arka aks taşıyıcı akson için çelik malzeme kullanmıştır. Yükleme koşulları 
olarak ise frenleme, viraj alma ve tümsek geçişi ve bu durumların tümünü içeren kritik durumu ele almıştır. 
Sonuçta ilk duruma göre %21 daha hafif bir tasarım elde etmiştir. Riordan et. Al (2010), alüminyum 7075 
serisi malzeme kullanarak arka aks taşıyıcı aksonuna optimizasyon çalışması yapmıştır. Çalışmada yükleme 
şartları olarak frenleme, viraj alma ve ivmelenme durumlarını ele almıştır. Çalışma sonucunda ilk duruma göre 
%15 daha hafif bir arka aks tasarımı elde etmiştir.

Bu çalışmada, Formula SAE aracının ön aks taşıyıcı aksonunun topoloji optimizasyon çalışması yapılmıştır. 
Çalışmada viraj alma, frenleme, tümsek geçişi ve direksiyon çevirme durumlarının tamamı göz önünde bulun-
durulmuştur. Çalışmada bu durumlar aynı anda sağlanacak şekilde ilk tasarım üzerine topoloji optimizasyonu 
yapılarak güvenli kullanım şartlarında hafifletme yapılmıştır.

TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU

Otomotiv sanayisinde artan rekabet, ve emisyon şartları gibi nedenlerle tasarımcıların tasarımlarını en doğru 
ve hafif olarak tasarlamaları gerekmektedir. Bu nedenle tasarımcılar ilk olarak geçmiş tecrübelerinden yara-
lanmaktadır fakat en iyi tasarım için bu yöntem yeterli olmamaktadır. Bu durumda tasarımcılar optimizasyon 
yöntemlerine yönelmektedir. Topoloji optimizasyonu da tasarımcıların parça tasarımında hem kullanım şart-
larını sağlayacak hem de ağırlık azaltımı sağlayacak en önemli yöntemlerde birisi olarak önce çıkmaktadır.

Topoloji optimizasyonu, belirlenen sınır şartlar dahilinde tasarım hacminde bulunan elemanların dağılımını 
düzenleyerek ağırlık azaltma ya da doğal frekans öteleme yapmaktadır. Topoloji optimizasyonunda yoğunluk 
ve homojenleştirme olarak iki farklı yöntem kullanılmaktadır (Yildiz, 2017). Yoğunluk metodu Yang ve Chu-
ang tarafından 1993 yılında ortaya çıkarılmıştır (Yang, Chuang, 1993). Homojenleştirme metodu ise Bendsoe 
ve Kitkuchi tarafından 1998 yılında ortaya koyulmuştur (Bendsoe, Kikuchi, 1998). Aks taşıyıcı aksonun topo-
loji optimizasyonunda OptiStruct sonlu elemanlar çözücüsü kullanılmıştır. Bu çözücü topoloji problemlerinde 
yoğunluk metodunu kullanmaktadır.

Topoloji optimizasyonu yoğunluk metodunda, malzeme yoğunluğu 0 ve 1 arasında değişmektedir. 0, boşaltma 
uygun olan kısımlar, 1 ise boşaltma uygun olmayan kısımlar olarak tanımlanmaktadır. Yöntem rijitlik-yoğun-
luk arasındaki yoğunluğun 0-1 arasındaki değişimi tanımlamak için aşağıdaki ifadeyi kullanmaktadır (Optist-
ruct, 2017): 
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                   (1)

Burada   elemanın cezalandırılmış rijitlik matrisi, ‘K’ elemanın gerçek rijitlik matrisi, ‘ρ’ yoğunluk ve ‘p’ ise 
penaltı katsayıdır (her zaman K>1).

AKS TAŞIYICI AKSON OPTİMİZASYONU

Çalışmada ön aks taşıyıcı akson üzerine topoloji optimizasyonu yapılmıştır. Ön aks taşıyıcı aksona üst A kol, 
alt A kol, kaliper bağlantı noktaları, direksiyon bağlantı noktası ve akson merkezinden kuvvet gelmektedir 
(Şekil 1). 

Şekil 1. Ön Aks Taşıyıcı Akson ve Bağlantı bölgeleri

Aks taşıyıcı aksonun optimizasyon çalışmasında sonlu elemanların modellenmesinde HyperMesh, çözüm ve 
optimizasyonda OptiStruct ve sonuçları görüntülemede ise HyperView yazılımları kullanılmıştır (S-t, 2019). 
Aks taşıyıcı aksonda mekanik özellikleri Tablo 1’de verilen 7075-T6 serisi alüminyum malzemesi kullanılmış-
tır. Bu malzeme tanımlaması için OptiStruct yazılımında izotropik malzemeler için kullanılan ‘MAT1’ kartı 
seçilmiştir. Şekil 2’de gösterilen sonlu elemanlar modelinde 2 mm ortalama eleman boyutu kullanılmıştır. 

Tablo 1. 7075-T6 Serisi Alüminyum Alaşım Mekanik Özellikleri

Elastisite Modülü (GPa) Poisson oranı Yoğunluk (g/cm3) Akma gerilmesi 
(MPa)

70.00 0.33 2.80 460.00
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Şekil 2. Ön Aks Taşıyıcı Akson Sonlu Elemanlar Modeli

Sonlu elemanlar modeli tamamlandıktan sonra optimizasyon aşamasına geçilir. Bu aşamada öncelikle opti-
mizasyon yapılacak ve yapılmayacak bölgeler belirlenir. Optimizasyon yapılmayacak bölgeler genel olarak 
parça üzerinde bağlantı olan, direkt kuvvete maruz kalan ya da teması önemli noktalar varsa bu noktalar olarak 
belirlenir. Ön aks taşıyıcı aksonda da üst A kol, alt A kol, direksiyon bağlantı ve kaliper bağlantı noktalarından 
cıvata bağlantısı yapılacağından, akson merkezinden de rulman konumlandırılacağı için bu bölgeler 3mm 
kalınlığında (Şekil 1) optimizasyon dışı bölgeler olarak tanımlanmıştır. Kalan bölgeler üzerinde optimizasyon 
uygulanmıştır. Optimizasyon çalışmasında çalışma şartlarına bağlı olarak 4 farklı senaryo uygulanarak en 
uygun tasarım aranmıştır. Çalışmada senaryo 1 viraj almayı, senaryo 2 tümsek geçişini, senaryo 3 frenleme 
durumunu ve senaryo 4 ise direksiyon döndürme durumunu temsil etmektedir. Bu senaryolarda uygulanan 
sınır şartlar Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Sınır Şart Senaryoları

Senaryo Sabit noktalar Kuvvet bölgesi 1 Kuvvet bölgesi 2

Senaryo 1 Akson merkezi Üst A kol
6140 N (-Y)

Alt A kol
6140 (-Y)

Senaryo 2 Üst A kol
Alt A kol

Akson merkezi
26700 N (-Y)

---

Senaryo 3 Üst A kol
Alt A kol

Üst kaliper
3660 N (Y)

Alt kaliper
2580 N (Y)

Senaryo 4 Üst A kol
Alt A kol

Direksiyon bağlantı
3110 N (-Z)

---

AKS TAŞIYICI AKSON OPTİMİZASYONU SONUÇLARI

Belirtilen senaryolar dahilinde topoloji ön aks taşıyıcı aksona optimizasyonu yapılmıştır. Topoloji optimizas-
yonunda amaç fonksiyonu olarak ağırlık, kısıt fonksiyonları olarak ise maksimum gerilme ve yer değiştirme 
belirlenmiştir. Gerilme kısıtı olarak maksimum gerilmenin 400 MPa, yer değiştirme kısıtı olarak ise 1 mm 
maksimum yer değiştirmeyi geçmemesi olarak belirlenmiştir. Bu optimizasyon şartlarında 4 senaryoya uygun 
olarak topoloji optimizasyonu yapılmıştır. topoloji optimizasyonu sonucu elde edilen eleman yoğunluğu dağı-
lımı Şekil 3’de verilmiştir. Şekilde ilk tasarım şeffaf gri halde görünmektedir. Eleman dağılımı 0 ile 1 arasında 
değişmektedir. Şekilde eleman yoğunluğu 0.12 üzerinde olan elemanlar gösterilmiştir. Kırmızı renkli bölgeler 
kesin kalması gereken bölgeleri, mavi renge doğru gidildikçe ise boşaltılabilecek bölgeleri göstermektedir. 
Optimizasyon sonuçları incelenerek ve üretim şartları göz önünde bulundurarak optimum ön aks taşıyıcı akson 
tasarımı oluşturulmuştur. Oluşturulan optimum ön aks taşıyıcı akson modelinin doğrulunu incelemek için 4 
senaryo içinde sonlu elemanlar analizi yapılmıştır.
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Şekil 3. Topoloji Optimizasyonu Sonucu Oluşan Eleman Yoğunluğu Dağılımı

İlk tasarım ve optimizasyon sonucu oluşan optimum modelin yer değiştirme ve gerilme sonuçlarının sayısal 
değerleri Tablo 3’de görselleri ise Şekil 4’de verilmiştir. Sayısal sonuçları incelediğimizde gerilme sonuç-
larının senaryo 3 hariç arttığı yine yer değiştirmelerinin de bütün senaryolarda arttığı görülmektedir. Kısıt 
parametrelerinde artış olsa da bu artışlar kısıt değerlerinin altında kaldığı için kabul edilebilmektedir. Amaç 
fonksiyonu olan ağırlık incelendiğinde ise ilk tasarımda parça ağırlığı 946 gr iken optimizasyon sonucu elde 
edilen optimum tasarımda %43.8’lik azalma ile 532 gr a düşmektedir. 
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Tablo 2. İlk Model ve Optimizasyon Sonucu Oluşan Optimum Modelin Yer Değiştirme ve Gerilme So-
nuçlarının Sayısal Değerleri

Senaryo Yer değiştirme (mm) Gerilme (Mpa)

İlk tasarım Optimum model İlk tasarım Optimum model

1 0.170 0.430 135 252

2 0.034 0.092 75 159

3 0.087 0.113 94 68

4 0.256 0.453 127 176
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Yer değiştirme Gerilme

İlk tasarım Optimum model İlk tasarım Optimum model

1

2

3

4

Şekil 4. İlk Model ve Optimizasyon Sonucu Oluşan Optimum Modelin Yer Değiştirme ve Gerilme So-
nuçlarının Görselleri
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SONUÇ

Bu çalışmada 4 farklı senaryoya uygun olarak optimum bir ön aks taşıyıcı akson tasarımı için topoloji optimi-
zasyonu yapılmıştır. Topoloji optimizasyonunda kısıtlar olarak en büyük yer değiştirme ve en büyük gerilme 
değerleri belirlenirken amaç fonksiyonu olarak ağırlık tanımlanmıştır. Bu şartlar altında ilk tasarıma göre % 
43.8’lik ağırlık azaltma ile 432 gr ağırlığa sahip yeni tasarım elde edilmiştir.

Çalışma ile topoloji optimizasyonunun Formula SAE aracı ön aks taşıyıcı akson tasarımı için uygun olduğunu 
ve çalışma şartlarına sağlayacak şekilde daha hafif tasarımlar elde etmek için kullanılabileceği ortaya koyul-
muştur.
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MODERN CAMİLERDE MİHRAP DUVARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Damla KALMUK1, Derya ELMALI ŞEN2

1-2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Trabzon / Türkiye

Öz: İslamiyet’te camiler, kutsal ve simgesel mekanlar olarak benimsenmiş ibadet yapılarıdır. Esasında ca-
miler; Müslümanların toplanarak ibadet ettikleri, bunun yanı sıra bilgi paylaşımında bulundukları, eğitimin 
gerçekleştiği ve adalet işlerinin yürüdüğü karma kullanımlı mekanlardır. İlk ibadet mekanı Hz. Muhammed’in 
evi olarak kabul edilmiştir. Zamanla mekan gereksinimiyle camiler, ilk oluşumlarını göstermeye başlamış; 
dünyevi olanın dünyada kalacağına ve ahirete olan inanç, cami mimarisinin şekillenmesinde etkili olmuştur. 
Her dönemde coğrafi, iklimsel ve kültürel koşullarla siyasi yönetimlere bağlı olarak mevcut teknik imkanlar 
doğrultusunda gelişen cami mimarisi; zamanla belirli simgesel eleman ve biçimsel ifadelerle kalıplaşmış, ta-
sarım açısından gelişimi kısıtlanmış ve klasik bir mimariye sabitlenmiştir. Bu klasik anlayış içinde var olan 
simgesel elemanlardan biri de mihraptır. Kıble yönünü işaret eden ve ibadeti yöneten imamın yerini vurgu-
layan mihrap, yüklendiği anlamsal boyutuyla da klasik cami mimarisinin en önemli unsurlarındandır. Kıble 
duvarı içine bir niş yerleştirilmesiyle oluşan mihrabın bu formu günümüze kadar değiştirilmeden ulaşmıştır. 
Günümüzde değişen ve gelişen teknolojik imkânlara ve malzeme olanaklarına rağmen geleneksel tasarımın 
ikon haline geldiği, çağdaş yorumların katılmadığı, kopya ve kimliksiz camiler inşa edilmektedir. Çağdaş 
yorumların katıldığı tasarımlar ise toplumun bazı kesimleri tarafından kabul görmezken, yenilik arayışı içinde 
olan kesimler için ilgi çekicidir. Bu çalışma kapsamında, günümüz malzeme ve teknolojisinin kullanıldığı 21. 
yüzyıl camileri ele alınmıştır. Çalışmada, farklı ve çağdaş yorumlarıyla klasik anlayışın dışına çıkan modern 
camilerin mihrap duvarı özelinde analiz edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, 2000 yılı ve sonrası, yurt içi ve 
dışında inşa edilmiş örnekler seçilerek, modern camilerde mihrabın kıble duvarındaki konumu ve niteliğinin 
yanı sıra tasarımcı tarafından nasıl ele alındığı araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cami Mimarisi, Modern Cami, Mihrap Duvarı  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Camiler dini simgeleyen mekanlar oluşlarıyla İslam mimarisinde önemli bir yere sahiptir. Arapça, “Secde edi-
len yer” manasındaki “Mescid ül-cami” kelimesi zaman içerisinde kısaltılarak yerini “cem edilen yer, toplan-
ma, bir araya gelme” manasındaki “cami’ kelimesine bırakmıştır (Hasol, 2002). İslamiyet’in ortaya çıkışıyla, 
İslam dininin yayılması, inananların bilgilenmesi, önemli kararların alınması ve ibadet etmek gibi eylemlerin 
gerçekleşeceği bir mekana gereksinim duyulmuş, Hz. Muhammed’in evi ilk cami olarak kabul edilmiştir. 
Zaman içerisinde ortaya çıkan mekan arayışıyla bir çok eylemin gerçekleştirildiği karma işlevli dini yapılar, 
ilk oluşumlarını göstermeye başlamış, ahiret inancı mimarinin şekillenmesinde etkili olmuştur (Hasol, 2002). 
Her dönemde mevcut yörenin mimari, iklimsel ve kültürel özelliklerine bağlı olarak tasarlanan cami yapıları 
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temelde benzer işlevsel şema ve biçimde tasarlanmaktadır. Bu sebeple merkez odaklı, içe dönük, gösterişten 
kaçınan, sade ve sınırlı sayıda malzeme kullanılan bir mekansal anlayış ön plana çıkmıştır.1 Zamanla yapıların 
gelişip çeşitlenmesi ve her bir işlev için oluşturulan bağımsız mekanların ortaya çıkması, camilerin işlevini 
yalnızca ibadet mekanına indirgemiştir. Bu bağlamda camilerin, herhangi bir mimari sınırlaması olmayan, 
Müslümanların ibadetlerini yerine getirilebilecekleri ve dini paylaşımlar yapabilecekleri, güvende, huzurlu ve 
dingin hissedebilecekleri bir mekan olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Kuran’da camilerin formuyla alakalı herhangi bir sınırlama ve bilgi olmamasına rağmen geçmişte, yapıldığı 
dönemin imkanlarını, kültürünü ve teknolojisini yansıtan cami yapıları model alınmış, geleneksel bir cami 
mimarisi tipolojisi oluşmuştur (Güzer, 2009). Günümüzde cami yapılarının olmazsa olmazı haline gelmiş kıb-
le yönünü gösteren mihrap, vaaz vermek amacıyla kullanılan minber, uzak mesafelere ezanı duyurmak için 
yapılan minare, abdest alınan şadırvan gibi bazı elemanlar simgeselleşmiş; zamanında büyük açıklıkları ge-
çebilmek amacıyla başvurulan kubbe, cami mimarisinin vazgeçilmezi olarak kabul edilmiştir. Kıble duvarı 
üzerinde konumlanan, ibadet sırasında imamın yerini belirleyen ve cemaatin yönelmesi gereken yönü vur-
gulayan mihrap, geleneksel cami mimarisinin önemli elemanlarından biridir. Arapçada ‘savaş’ anlamındaki 
‘harb’ kelimesinden türeyen mihrap, kıbleye yönelerek huzura erme, kötülüklerden uzaklaşma anlamıyla dini 
boyutta önemli bir anlam ve yere sahiptir (Altıntaş, 2012). İlk dini yapı olarak kabul edilen Hz. Muhammed’in 
evinde mihrap anlamında net bir tasarım bulunmamakla birlikte kıbleyi referans göstermek amacıyla bir taş 
kullanılmıştır. İslâmiyet’in ilk yıllarında farklı mescitlerde ise kıble yönünün renkli bir çizgi, bir kaya parçası 
veya alçı bir levha gibi ögelerle vurgulandığı ifade edilmektedir. Şam Emeviyye Camii mihrabında ise bu taş 
yerini nişe bırakmıştır.2 Mihrabın, kıble duvarı içine bir niş yerleştirilmesiyle oluşan bu formu günümüze kadar 
değiştirilmeden ulaşmıştır. Mihrap, İslam mimarisinin estetik algısının sergilendiği anıtsal bir eleman olarak 
kabul edilmektedir. 

AMAÇ ve YÖNTEM

Günümüzde çok sayıda cami yapısı hayata geçirilmesine rağmen mevcut imkanların kullanıldığı, simgesel ele-
manların özgün yorumlandığı tasarımların sayısı oldukça azdır. Bu özgün yorumların kısıtlı örneklerinden biri 
olan, Behruz Çinici ve Can Çinici tarafından tasarlanan ve yapımı 1989 yılında tamamlanan TBMM Camisi, 
modern bir yoruma sahiptir. Kıble duvarının merkezine yerleştirilmiş mihrap tamamen camdan yapılmış ve dış 
mekana taşacak şekilde tasarlanmıştır. Burada mihrap, cennete açılan bir kapı olarak yorumlanırken, mihrap 
kelimesinin anlamına oldukça uygun bir referans vermektedir (Şekil 1).
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Şekil 1. TBMM Cami ve Mihrap 3,4

Çinicilerin tasarımında geleneksel cami tipolojisinin dışına çıkılmış, camilerin opak ve karanlık cephesi olan 
kıble duvarı üzerindeki mihraba saydamlıkla farklı bir yorum katılmıştır. Zaman zaman TBMM Camisi’ne 
benzer; geleneksel, kalıplaşmış ve sınırlandırılmış mimariden kopan ve caminin uhrevi çağrışımlarını yerine 
getiren mekanlar tasarlansa da bu anlayış toplumun belli kesimleri tarafından yadırganmaktadır. Bu nedenle, 
değişen ve gelişen teknolojik imkânlara ve malzeme olanaklarına rağmen geleneksel tasarımın ikon haline 
geldiği, çağdaş yorumların katılmadığı, kopya ve kimliksiz camiler inşa edilmeye devam etmektedir.

Bu çalışmada, birbirinin tekrarı şeklinde üretilen, geçmişin verimsiz kopyası cami yorumlarına farklı bir bakış 
açısı getiren 21. yüzyıl modern camileri ele alınmıştır. Çalışmanın amacı çağdaş yorumlarıyla klasik anlayışın 
dışına çıkan camilerin mihrap duvarı özelinde analiz edilmesidir. Bu amaçla literatür taraması yapılarak, 2000 
yılı ve sonrasında modern tarzda inşa edildiği belirlenen 4’ü yurtiçi ve 4’ü yurtdışından olmak üzere toplam 
8 örnek seçilmiştir. Seçilen örneklerde mihrabın konumu ve niteliği; görseller eşliğinde plan, iç mekan ve dış 
cephe düzleminde değerlendirilirken, kıble duvarı ile kurduğu ilişki; biçimi, malzemesi, dokusu ve rengi bağ-
lamında analiz edilmiştir. Analiz tablolarında örneklerin yapım yeri, yılı, tasarımcısı ve tasarım yaklaşımına 
ilişkin kısa açıklamalara da yer verilmiştir.
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Tablo 1. Ulusal Modern Cami Örneklerinde Kıble Duvarı ve Mihrap Analizleri

CAMİ GENEL BİLGİLER KIBLE DUVARI VE MİHRAP ANALİZLERİ
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350 kişilik kapasiteye sahiptir. İç içe geçmiş iki 
yarımkürenin büyüğü ahreti (Allah), küçüğü 
dünyayı (Muhammed) simgelemektedir. 
Dünya kapısından ahret kapısına varılıp, 
birliğe ulaşmayı temsil etmektedir. Kullanılan 
malzemelerden cam saydam oluşuyla 
varlıkla yokluğun ara yüzü gibi ele alınmıştır. 
Paslanmaz çelik güveni vurgularken, beyaz 
mermer saflık ve temizliği ifade edecek 
biçimde uygulanmıştır.5
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Mihrap, betonarme kabuğun 
dış cephede çıkma yapmasıyla 
vurgulanmaktadır. 
Bu tasarım iç mekanda caminin 
genel formuyla uyumlu bir niş 
oluştururken, doğal ışık mihrabı 
aydınlatmaktadır. 
Mihrap, kufi yazı stilinde yazılmış 
altın varaklı yazılarla bezenmiş, 
sade bir tasarıma sahiptir. Duvar 
boyunca tavana kadar döşenmiş vav 
harfi ile insanın doğumu, yaşamın 
özü vurgulanmaktadır.
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Sancak ailesinin Büyükçekmece’de bir arazide 
cami inşa etme isteği ile ortaya çıkan tasarımın 
temelinde ibadet sırasında mekândan alınan 
ruhsal ve bedensel hazzın ön plana çıkması yer 
almaktadır.6  Yaklaşık 650 kişilik kapasiteye 
sahiptir .7 Yapının yerle bütünleşik oluşu, 
bulunduğu arazinin eğiminde kaybolması, 
sanki hep o yerde imiş gibi toprakla iç içe 
oluşu bu sayede zamansızlaşması ve kültürel 
bağlantılardan soyutlanması amaçlanmıştır.6
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Kullanılan malzeme bakımından 
değerlendirildiğinde ilkel, 
gösterişten uzak tutulmasıyla 
camilerin temeldeki tasarım ilkesine 
uygunluğu görülmektedir. Mihrap 
sade bir tasarımla bir niş şeklinde 
oluşturulmuştur. Bir mağarayı 
andıran camide Kıble duvarı 
boyunca yer alan açıklıklar, ibadet 
yönelimini güçlendirmekte ve 
ibadetin özündeki arınma hissine 
çağrışım yapmaktadır. 
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Ankara Ataşehir Cami Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği desteğiyle tasarlanan cami modern ve 
gelenekseli bir araya getirmeyi amaçlamıştır. 
Cami, çevresi ile ilişkili aynı zamanda içe 
dönük yapısıyla kendini soyutlamaktadır. Brüt 
beton topografya ile bütünleşirken, mistik bir 
atmosfer yaratarak mekan ve fonksiyonları 
tanımlamaktadır. Işık, sadece mekanları 
tanımlayan, yapının ana unsurlarından biridir.8
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Brüt betonun yarattığı mistik hava 
kıble duvarında şeffaflaşmış, doğal 
ışığın iç mekana katılmasıyla 
devam ettirilmiştir. Dış cephede 
herhangi bir vurgu olmamasına 
karşın, iç mekanda mihrap, 
dikdörtgen biçiminde, üzerinde sade 
motifler bulunan opak düşey bir 
taş ile belirtilmektedir. Işık, ibadet 
esnasında dünyadan soyutlanarak 
yönelme ve arınma hissi vermiştir. 
İbadet edenleri rahatsız etmemesi 
amacıyla dış cephede gölgelendirme 
sağlayacak ikinci bir cephe 
tasarlanmıştır.
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Alacaatlı Uluyol Camii Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği’nin isteğiyle tasarlanan cami, 
geleneksel cami mimarisine ait form ve işlevsel 
kurgunun bütünleşmesiyle oluşturulmuş çağdaş 
bir tasarımdır. İslamiyet’in merkezi olarak 
kabul edilen Kâbe’nin geometrik formundan 
yola çıkılmıştır. Cephelerin oluşumunda 
ve iç mekanın aydınlatılmasında doğal ışık 
ön plandadır. Dış cephede, güneşin ibadet 
esnasında rahatsız etmemesi için güneş kırıcı 
paneller tasarlanmıştır. 9
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Şeffaf kıble duvarında mihrap opak 
tasarlanmıştır. 
Mihrap, kare formlu yapıdan kopup 
dış mekana çıkma yaparak dışarıdan 
kıble yönünü vurgulamaktadır. 
Yapay aydınlatma ile 
zenginleştirilmiş mihrap yüzeyinde 
cephede kullanılan on köşeli 
yıldız motifi devam ettirilmiştir. 
Yapının kıble yönünde yalnızca 
mihrap duvarı opak tasarlanmış 
olsa da etrafındaki yüzeylerin cam 
tasarlanması ışıktan maksimum 
faydalanmayı sağlamaktadır.
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Tablo 2. Uluslararası modern cami örneklerinde kıble duvarı ve mihrap analizleri

CAMİ GENEL BİLGİLER KIBLE DUVARI VE MİHRAP ANALİZLERİ
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Kıble ile 13 derece açı yaptığından yapıda farklı 
bir çözüme gidilmiş, yönlenmeyi sağlamak 
adına silindirik bir hacim biçiminde tasarlanan 
dua salonu dört tarafından ışık kortu oluşturan 
bir kare içerisine yerleştirilmiştir. Tasarımında 
kullanılan gözenekli tuğlalar yardımıyla yapının 
nefes alması sağlanmıştır.10 Dış mekanda 
oluşturulan kot farklılıkları yerel halkın gün 
içerisinde toplandıkları sosyal mekanları 
oluşturmaktadır.
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Kıble duvarı, silindir biçimindeki 
tuğla duvarda küçük bir açıklıktan 
iç mekana süzülen ışık ile 
tanımlanmıştır. 
İç mekanda ise silindirik hacmin 
içerisindeki kare forma boşaltma 
yapılmasıyla tasarıma farklı yorum 
katılmıştır. 
Sağır bir duvar ile tasarlanmış 
olmasına rağmen üst kottan ve 
yarıktan süzülen ışık ile ferahlık 
sağlanırken güçlü bir ibadete 
yönlenme hissi vermektedir.
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Cami, kubbenin kültürel ve dini bir kimlik 
olmadığını, dolayısıyla İslami bir ibadet 
yeri tasarlamada bir zorunluluk olmadığını 
düşünülerek, kubbesiz tasarlanmıştır. Yaklaşık 
1.000 kişilik kapasiteye sahiptir. Caminin ana 
formu işlevsellik ön planda tutularak, en etkili 
kullanımı sağlayacak olan kare formundadır. 
Cami doğayla uyum içindedir; yapının 
inşasında kullanılan taşlar, iklimlendirme 
gerektirmeden doğal havalandırma sağlar.11
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İslam mimarisinde saflık sembolü 
olan su ögesinin içerisine 
yerleştirilmiş, üstünde ‘Allah’ 
yazılı küre biçiminde tasarım, 
kıble yönünü göstermektedir. Kıble 
duvarı burada sağır duvarların 
boşaltılmasıyla oluşturulmuş, 
saydamlaşmıştır. Doğayla iç 
içe olacak şekilde tasarlanmış, 
aydınlanma gün içerisinde ‘doğadan 
gelen’ ışıkla sağlanmıştır. İç 
mekandan bakıldığında sonsuzluk 
hissi veren sade bir tasarım 
uygulanmıştır.
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 Cami, konumu itibariyle farklı dinlere sahip bir 
toplum içerisinde kışkırtıcı olmayacak biçimde 
ancak özgün bir tasarımla ve mütevazi minaresi 
ile çevreye uyum sağlamaktadır. Soluk renkte 
taşla kaplanmış cepheler ve doğu cephesindeki 
hafif gömme mavi cam pencere, iç mekandaki 
işlevlerin dış mekandan algılanmasını sağlar. 
Giriş açık kapı görünümünde, Almanca ve 
Arapça yazılarla süslenmiş iki beton levhadan 
ve bir çelik kapıdan oluşmaktadır.12
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Kıble duvarı, hafif gömme, 
zeminden tavana kadar yükselen, 
dış mekandan iç mekanın tamamen 
görünmesini sağlayan, dekoratif 
mavi cam pencere ile vurgulanırken 
mihrap, hat sanatı işlenmiş yarım 
silindir biçiminde tasarlanmıştır. 
Tasarımın formu bir kucaklamayı 
andırmaktadır. Işığın iç mekanda 
rahatsız edici olmasını önleyen 
mavi cam, altın renkte, ince, metal 
tasarım ile gökyüzü ve güneşi 
simgeleyen bir kompozisyon algısı 
oluşturmaktadır.
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Cami, ilk cami olarak kabul edilen Hz. 
Muhammed’in evinin sadeliğini ve camilerin 
toplumsal bir buluşma ve ibadet merkezi olması 
işlevini ön planda tutarak tasarlanmıştır. Arkadlı 
koridorlar sosyalleşme mekanı olmanın yanı 
sıra ibadet alanına geçişte bir köprü görevi 
görür. Desenlerle süslü ancak sade görünümlü, 
beyazın tercih edildiği minare, gelenekselin 
korunduğu minimalist bir tasarıma sahiptir. 
Tavan pencerelerinden sızan ışık, tüm mekanı 
aydınlatarak ve manevi bir vurgu yaparak etkin 
bir rol oynamaktadır. 13
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Beyaz sağır duvardan oluşan kıble 
duvarında mihrap, dış mekanda 
kullanılan arkadlı tasarımın bir 
parçasıymış gibi aynı malzemeden 
ancak farklı bir formda bir niş 
oluşturarak vurgulanmıştır. 
Sağır duvar kullanılmasına karşın 
tavan düzlemindeki pencerelerden 
alınan doğal ışık ve seçilen renkler 
mekanda ferah, huzurlu ve aydınlık 
bir algı oluşturmaktadır.
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BULGULAR

Seçilen örneklerde mihrabın konumu ve niteliği; görseller eşliğinde plan düzlemi, iç mekan ve dış cephe üze-
rinden analiz edilmiştir (Tablo 1, 2). Ayrıca kıble duvarı ile mihrabın ilişkisi; saydam ya da opak oluşu, mihra-
bın doğal ışık alması, biçimi, malzemesi, rengi ve dokusu bağlamında değerlendirilmiştir (Tablo 3).  

Tablo 3. Modern camilerin kıble duvarı ve mihrap ilişkisi bağlamında karşılaştırılması

Kıble duvarı Mihrap Kıble duvarı ile mihrap
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Yeşil Vadi Cami = = = = = =

Sancaklar
Cami = = = = = =

Yaşamkent 
Cami = = = = = =

Uluyol
Cami = = = = = =

Bait Ur Rauf
Cami = = = = = =

Al-Irsyad 
Cami = = = = = =

Penzberg
Cami = = = = = =

Al Warq’a 
Cami = = = = = =

Örnekler genel olarak değerlendirildiğinde; plan düzleminde ve cephede mihrap duvarlarının dış mekandan 
algılanabilecek biçimde tasarlandığı ve vurgulandığı görülmektedir. Bu vurgu; sağır duvarlarla, saydam mal-
zemelerle veya form ile tanımlanmaktadır. Tasarımlarda bu yaklaşımın işlevsel olduğu da söylenebilir. Kıble 
duvarı saydam ya da opak olurken mihrap Al-Irsyad Camisi dışında opak tasarlanmıştır. Kıble duvarı saydam 
iken mihrabın opak tutulması da ibadete odaklanma vesilesi olan mihrabın baktığı yönde camilerin yakın çev-
resinin saydamlık için uygun olmadığını akla getirmektedir. Ancak yine de mihrap, ya kıble duvarının saydam 
olması ya da tavandan ışık alınması suretiyle doğal ışıktan yararlanmaktadır. Mihrabı vurgulayan doğal ışığın, 
önemli bir tasarım elemanı olarak kullanıldığı gözlenmiştir. Örneklerde, alışılmışın aksine kıble yönünden de 
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ışığın mekana katıldığı ve manevi bir huzuru sembolize ettiği görülmektedir. Aynı zamanda mekanda oluşturu-
lan açıklıkların doğal aydınlatmayı ve havalandırmayı sağladığı tasarımlar da mevcuttur. 

Kıble duvarı ile mihrabın hem benzer, hem de farklı formlarda, aynı ve farklı malzemelerle ve çoğunlukla aynı 
renk ve dokuda tasarlandığı belirlenmiştir. Bu durum seçilen örnekler bağlamında mihrabın vurgulanmasında, 
mihrap ve kıble duvarının renk, doku, malzeme ve form açısından farklı tasarlanmasının etkili olmadığını gös-
termektedir. Bu vurguda daha ziyade çoğu örnekte görüldüğü üzere mihrabın kıble duvarından dışa taşırılması 
etkili olmuştur.

İç mekanda ise yüzeylerde genel olarak açık renk tonları seçilirken abartılı ve gösterişli öğelerden ve beze-
melerden kaçınılmıştır. Mihrap, rengi ve dokusuyla gerektiği ve yeteri kadar vurgulanmıştır. Bu durum ahiret 
inancının diğer bir ifadeyle dünya malının dünyada kalacağına olan inancın bir dışa vurumu olarak değerlendi-
rilebilir. Bir başka bakış açısıyla ibadet esnasında dikkat dağınıklığına sebep olacak herhangi bir etki oluştur-
mamak ve tam anlamıyla yönelmeyi sağlamak düşünülmüştür denebilir.  

SONUÇ

Türkiye’de, kamu yapıları açısından bakıldığında, en çok inşa edilen yapı türü camilerdir. Cami denildiğin-
de ise akla bazı simgesel elemanlarla birlikte Mimar Sinan’ın camileri gelmektedir. Ne yazık ki son 60 yılın 
camileri, çoğunlukla Klasik dönem denilen 16. yüzyıl camilerinin model alındığı, kötü birer kopya olmaktan 
öte gidemeyen yapılardır (Eyüpgiller, 2006; Güzer, 2009). Camilerin geçmişten günümüze değişen malzeme, 
strüktür ve teknolojinin yanı sıra yeni ihtiyaçlara göre tasarlanarak çağına ayak uydurması beklenirken; kubbe, 
minare gibi tabulaşmış ögelerle tasarlanması halkın büyük çoğunluğu tarafından benimsendiğinden modern 
yaklaşımlar kolaylıkla reddedilmektedir. Yine de yapılan araştırma ile sınırlı sayıda da olsa cami mimarisinde 
gelenekselin dışına çıkılarak modern bir arayışın ortaya çıktığı görülmektedir. 

Bu çalışmada yerli ve yabancı coğrafyalardan seçilen ve 21. yüzyılda inşa edilmiş, işlevsel kurgu açısından 
cami yapılarının geleneksel kurgusunu karşılayan ancak form açısından çağdaş ve yapıldığı fiziksel ve sosyal 
çevreye bağlı parametrelerin dikkate alındığı tasarımlar, sembolik bir eleman olan mihrap açısından incelen-
miştir. Özellikle kıble duvarı ve doğal ışık bağlamında mihraba çağdaş yorumlar getirildiği ve mihrabın sem-
bolik anlamından hiçbir şey kaybetmediği görülmüştür. Geleneksel cami tasarımlarında caminin ışık almayan 
tek cephesi kıble duvarının olduğu cephe iken, incelenen günümüz örneklerinde ışık, manevi huzur oluşturmak 
amacıyla tasarımın bütünlüğüne katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda çağdaş tasarımlarda mihrap, hissedilmesi 
gereken uhrevi çağrışımları sağlamaktadır. 
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MİMARİ TEMSİL ARACI OLARAK ÇİZGİ VE ÇİZGİNİN KARAKTERİ ÜZERİNDEN MİMARİ 
DİL OKUMA DENEMESİ17

Rafet UTKU1,  Deniz DOKGÖZ2

1-2Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İzmir / Türkiye

Öz: Mimari temsil aracı olan eskiz, mimari fikir ve düşüncelerin dışavurumunu hızlı ve aracısız biçimde yap-
ma fırsatı verir. El ile zihin arasındaki bağı temsil eden eskiz, bu bağlamda kişiye özgü bir takım izleri içeri-
sinde barındırır. Çizgi bu izi okutan özgünlükte olup kişiden kişiye bir takım farklılıklar gösteren bir karaktere 
sahiptir. Aynı kişinin çizgileri bir dil oluşturabiliyorken, diğer kişinin çizgilerinden aynı sebeple ayrışır. Bu 
ayrışma direkt çizginin kendisiyle olabileceği gibi, çizginin türü ve çizilme yöntemi ile de gerçekleşebilmekte-
dir. Dolayısıyla, mimarın seçiciliği ve analitik düşünce sistemi karakterin temsile yansımasına sebep olmakta, 
tasarımın ilk aşamasından sonuç ürüne dek olan bütün süreç mimarın ve mimarinin dili hakkında ipuçları 
barındırmaktadır. Mimari dil de tıpkı konuşma dili gibi bir sistem içerisinde okunabilmektedir. Aynı dili ko-
nuşan yapılar diğerlerinden ayrışabilmekte veya aynı mimara ait yapılar rahatlıkla seçilebilmektedir. Mimari 
dili oluşturan yapılar ile mimari temsil araçlarından bir tanesi olan eskizin dolayısıyla çizginin de birbirine 
bağlı değişkenlik göstermesi kaçınılmazdır. Çünkü bu iki unsur da aynı dili konuşmaktadır; temsil edenin dili. 
Mimari fikrin ilk temsili olan çizgi ile sonuç ürünü olan yapı arasındaki bağlamda göstermiş olduğu aynılaş-
ma, benzeşim, değişim, kırılma ve kopma gibi durumları “temsil” ve “dil” kavramları üzerinden inceleyen 
bu çalışma, seçilen mimarların eskizlerinin ve yapılarının, çizgide karakter ve mimari dil ilişkisi bağlamında 
okunmasını hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Temsil, Eskiz, Çizgi, Karakter, Dil, Mimari Dil

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Mimari tasarımın başlangıcı olan fikrin ilk ve en hızlı temsil yollarından birisi olan eskiz, tasarımcı mimar ile 
güçlü bir bağ kurar. Zihin ile el arasındaki bağ1 çizgi ile temsil edilir ve çizgi tasarımcı mimarın karakter izleri-
ni eş zamanlı okutur. Bu bağlamda çizgi kişiden kişiye değişken özgünlükte bir karaktere sahiptir. Mimari tem-
sil aracı olan çizgi tasarım süresince ve mimarın bütün tasarımlarında bir dil çerçevesinde var olur ve mimarın 
imzası niteliğindedir, bu dil sayesinde diğer mimarlardan da eş zamanlı ayrışır. Konuşma dili gibi okunabilen 
mimari dil de yapı karakteri açısından izler ortaya koyar ve mimarın temsil karakteri ile ilişkili ilerler. Bu bağ-
lamda seçilen mimarların mimari fikirlerinin ilk temsili olan çizgi ile sonuç ürünü olan yapı arasındaki ilişkide 
olumlu ya da olumsuz değişkenlik gösteren parametreleri “temsil” ve “dil” kavramları üzerinden incelenmiştir. 
Bu bağlamda çalışma, seçilen mimarların ilk eskizlerinden yapılarına dek olan süreçteki dil birliğini ortaya 

17  Bu çalışma yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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koymaya çalışırken; mimarın mimari temsil aracı olarak kullandığı çizgi ve çizginin gösterdiği karakterin mi-
mari dile yansıyan izlerini örnekler üzerinden okumaktadır.

AMAÇ 

Mimari fikrin ilk temsili olan çizgi ile sonuç ürünü olan yapı arasındaki ilişkide okunan bütünlüğü “temsil” ve 
“dil” kavramları üzerinden inceleyen bu çalışma, seçilen mimarların temsili çizgi ve dolayısıyla çizginin sahip 
olduğu karakterin mimari dile olan yansımasının örneklenerek okunmasını hedeflemektedir.

KAPSAM 

Çalışma kapsamında, mimari temsil aracı olan çizgiden başlayarak mimari temsilin sonuç ürünü olan yapıya 
dek olan süreç ele alınmıştır. Bu bağlamda mimari temsil aracı olarak çizginin karakter sürekliliği, temsil 
eden mimar ile kurduğu ilişki çerçevesinde mimari temsildeki karakter yansımasının mimari dil ile bütünlük 
oluşturup oluşturmadığı seçilen mimarların çizgileri üzerinden mimari dilleri okunarak örneklendirilmiştir. Bu 
kapsamda, Zaha Hadid, Frank Gehry, Peter Zumthor, Oscar Niemeyer ve Santiago Calatrava gibi mimarların 
özgün mimari dilleri ortaya konmuş bu bağlamda mimari temsil aracı olarak kullandıkları çizgi ve çizginin 
sahip olduğu karakterin mimari dillerine olan yansımaları örnekler ile gösterilmiştir. 

YÖNTEM 

Mimari temsil aracı olarak çizgiyi kullanan çizgiyle karakterlerini okutan ve özgün mimari dile sahip mimarlar 
seçilerek, bu bağlamda yapılan literatür taraması ile temsildeki karakter yansıması ve mimari dil arasındaki 
tutarlılık ya da tutarsızlıklar ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda temsil, mimari temsil, eskiz, çizgi, dil 
ve mimari dil kavramları incelenmiş bu kavramlar çerçevesinde örnekler üzerinden okumalar yapılmıştır. 

BULGULAR 

“Bir kabuğun muğlaklığı – bitmemiş ya da hasar görmüş bir yapıya ait de olsa – yapının mevcut durumda me 
olduğuna ve gelecekte ne olabileceğine dair bir mesaj verir. Bu mimari tasarım sürecini de açıklar: Fikirler, 
mimar onları bir bağlama / biçime oturtana kadar havada uçuşmaya ve evrilmeye devam eder.” (Anderson, 
2014, s.105). Mimari temsil aracı olan çizgi ise uçuşan fikirlerin ipuçlarını yansıtır ve bunu yaparken mimarın 
karakter izlerini okutur. Çalışma kapsamında özgün mimari dile ve çizgiye sahip mimarlardan Zaha Hadid, 
Frank Gehry, Peter Zumthor, Oscar Niemeyer ve Santiago Calatrava’nın seçilen yapı ve bu yapılara ait eskiz-
ler, “temsil” ve “dil” kavramları üzerinden okunmuştur.
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Resim 1.  Zaha Hadid’in tasarladığı MAXXI XXI Yüzyıl Sanatları Müzesi ve eskizi (Anderson, 2014)

Çizimler ister elle ister dijital olarak yapılıyor olsunlar, bir proje boyunca kişisel ve samimi bir düşünme süre-
cinin ve tasarımın genel gelişimi için bir yol belirlemenin sonucudur. Farklı özelliklere ve yoğunluklara sahip 
olan her eskiz, yazarın düşüncelerinin bir yansımasıdır - hem bir tür imza hem de daha büyük bir sürecin teorik 
tohumu gibi davranır. Bazı mimarlar ayrıntıları tanımlamak ve tasarımlarını o başlangıç   noktasından oluştur-
mak için eskizler kullanır, bazıları ise bir projenin şeklini belirlemek için çizimi kullanır ve diğer mimarlar 
projelerinin belirli bir yerini tahmin etmek için bağlamı çizer (Archdaily, 2017). Zaha Hadid Architects’e ait 
olan MAXXI XXI. Yüzyıl Sanatları Müzesi hakkında çizgiden inşaya dek olan süreci ele almıştır. Bu sayede 
Zaha Hadid’in defterindeki ilk eskiz, çizgiler arasındaki paralellik, kesişme ve akıcılık vurgusu ile inşa edi-
lecek yapının karakteristiğine dair ipuçlarını bize göstermektedir. Hadid’in “akıntılar” o larak bahsettiği bu 
çizgiler, birçok projesinde olduğu gibi kent içinde akış ve dinamizm düşüncelerini yansıtmaktadır. Yataylığın 
belirgin biçimde vurgulandığı yapıda, kesişen çizgiler mevcut yapıların ve hareketlerin arasına sızarak yeni 
bir yorum getirmektedir. Binanın dışında okunan hareket içinde de sürmektedir. Sıralı oda düzeni yerine belli 
yerlerde yön değiştirme alternatifi sunan lineer kurgulu bir sirkülasyon öneren Hadid, çağdaş sanat eserleri-
nin deneyimlenmesini galeriler arasındaki dolaşım olarak tanımlamıştır. Galeri kesişimlerinde uzun duvarlar 
bulunmakta ve mekânı bölgelemektedir. İlk eskizde görülen akıcı çizgiler dışarıda yapı bütünlüğünde ve çatı 
strüktüründe iç mekânda da okunabilmektedir. Merdivenlerin galerilerde olan kuvvetli vurgusu, yine ilk eskiz-
deki kararlı hareketi hissettirmektedir (Anderson, 2014).

Mimarlık tarihinde, dekonstrüktivizm akımının öncü uygulayıcılarından olan Frank Gehry, yapı yapmak ye-
rine özgün ve fonksiyonel heykeller tasarlamıştır (Arredamento, 2012). “Yapım halinde olan binalar, bitmiş 
binalardan daha iyi görünüyor” sözüyle kendine özgü estetik anlayışını tanımlamaktadır (aktaran Arredamen-
to, 2012, s.118). Bu bağlamda bitmemiş yapılardaki kaos ve düzensizlik Gehry’nin mimari dilini ortaya koy-
makta; en önemli yapılarından birisi olan Guggenheim Bilbao’nun izleri mimarın birçok tasarımında kendisini 
göstermektedir (Arredamento, 2012). Gehry’nin 20. Yüzyılın en ikonik eserlerinden biri olan Guggenheim 
Bilbao projesini oluşturan karalamalar, bitmiş bitmiş binanın kıvrımlı siluetini inanılmaz bir doğrulukla yan-
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sıtmakta. Daha da önemlisi, eskiz, mimarın Bilbao’da nehir kenarına getirmek istediği hareket duygusunu da 
temsil etmekte; çizgilerinde ortaya koyduğu hız ile birlikte, rüzgardan çıkan yelkenler, balık ve su gibi suyla 
ilgili metaforları da akla getirmektedir (Architizer, bt).

Resim 2.  Frank Gehry’nin Tasarlamış Olduğu Guggenheim Müzesi ve Eskizi (Architizer, bt)

Peter Zumthor’un İsviçre’nin Vals köyündeki Termal Hamamı tasarlamak için kullandığı konsept, mağara 
veya taş ocağı şeklinde bir yapıdır. Bu bağlamda doğal çevreden esinlenen hamam yamaçta gömülü bir yapı 
olarak çim çatı altında bulunmaktadır (Wikiarquitectura, bt). Zumthor bu tasarımı şöyle özetlemekte: ”Therme 
Vals’ı saran sıcak su ağı, yapıyı oluşturan blokların arasında tasarlanmış bir negatif mekân; tüm yapı boyunca 
akan ve akarken her şeyi birbirine bağlayan, tüm bu deneyimde huzurlu bir ritim yaratan mekân. Tüm mekânın 
etrafında dolaşması, keşif yapmak anlamına geliyor. Tıpkı bir ormanda yürüyormuş gibi. Herkes, kendine bir 
yol arayışında.” (aktaran Arkitektuel, bt). Zumthor’un tasarladığı, Termal Hamamı hakkında Bilgin,  çizilen 
ilk konsept eskizi ile inşa edilen ürün arasındaki şaşırtıcı benzerliğe değinmektedir. Eskizde tesadüfi gibi görü-
nen maviliklerin, her biri farklı duyuyu uyarmak üzere tasarlanan kuytu mekânların plan izleriyle bir o kadar 
örtüşmekte. Sonucu başlangıçta okutan ipuçlarını bize göstermekte (Bilgin, 2017). 
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Resim 3. Vals Termal Hamamı Planı ve Eskizi (Wikiarquitectura, bt)

     Oscar Niemeyer, mimarlığın heykelsi ve yaratıcı potansiyelini, berrak dilini ve etkileyici form zengin-
liğini özgün buluşlarla ortaya koymuş, dinamik ve akıcı üslubu yaşamı boyunca sürdürmüştür. Kariyerinin 
ilk dönemlerinde daha çok dik açılı geometrik formlar ile çalışan Niemeyer, zamanla “rasyonel-geometrik” 
form anlayışından “irrasyonel-organik” formlara yönelmiş ve böylelikle en başarılı eserlerini ortaya koymuş-
tur (Kortan, 2003, s.45). Niemeyer’in Rio de Janeiro’da ormanlık bir alanda kendisi için yaptığı evin planı 
tamamen serbest, eğrisel, akıcı çizgilerden ve düzlemlerden oluşmaktadır (Kortan, 2003). Söz konusu eğrisel 
çizgilerin kaynağını ise Niemeyer şu sözlerle anlatır: “Eğrisel formlar, tıpkı dağlar gibi, tıpkı einstein’ın evreni 
gibi. Tıpkı güzel bir kadın gibi!” (aktaran Kortan, 2003, s.47).  

Resim 4.  Niemeyer’e Ait Kadın Çizimi (Fast Company, 2016)
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Resim 5. Oscar Niemeyer Eskizi ve Evi (Archdaily, 2011)

Calatrava gerçekte “biçimsel sözlüğünün mühendislik ya da mimarlıktan değil, çizimlerle ve bazen heykellerle 
filizlenen fikirlerden türediğini” vurgulamaktadır (aktaran Arredamento, 2004, s.106). Calatrava, her zaman 
kaba bir taslaktan tamamlanmış bir bina çizimine doğru bir sıralamada gitmeyip, bazen de bitmiş projeler üze-
rinden detay eskizleri yapmaktadır. Bu bağlamda bir kısım eskizleri projeyi şematik okuturken, diğer bir kısmı 
da işlevden bağımsız serbest form arayışlarını içermektedir. Calatrava’nın mimari eskiz ve çizimlerinde çevre 
verileriyle olan bağlam önemli bir yer tutarken, fikirlerin, teknik çözümlerin gelişim sürecinin, tekrar eden ve 
revize edilen ilk biçimlerin ve ana fikrin farklı yönlerine yapılan vurgular okunmaktadır  (Arredamento, 2004). 
Calatrava’nın birçok çiziminde imgesel insan bedeni figürleri bulunmaktadır. Heykel ve strüktürlerinden ayrı-
lan bu süreçte, çizimleri ile tasarım süreci arasındaki ortak payda etkileyici bir hareketi içinde barındırmasıdır. 
İnsan figürlerinin hareketi, dans ederken, koşarken ve dahası hareket biçimleriyle betimlenmekte bu sayede 
“hareket” Calatrava yapılarının ayırt edici özelliği durumundadır (Arredamento, 2004). Malmö kentindeki 
İsveç’in en yüksek konut binası Turnin Torso da, Avrupa’ya dönerek bakan bir insanı sembolize etmektedir 
(Güleryüz, 2005).



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

266

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

  

 Resim 6. Calatrava’nın Turning Torso binası © Flickr CC Mirko Junge (Archdaily, 2015) ve eskizi 
(Teladoiofirenze, 2012) 

SONUÇ 

“Dönüp dolaşıp her şey birbirine bağlanır. Her şey bir bütün. Birbirinden ayrı alanlar yok ki zaten. Birbirine 
zincirleniyor her şey.” (Miro, 2016, s.32).  Tıpkı Ressam Joan Miro’nun sanat eserleri için söylediği gibi her 
şeyin birbirine bağlı oluşu mimari tasarım için de geçerlidir. Mimarın zihninde oluşan ilk fikir ve imgeyle 
birlikte başlayan mimari temsilin ilk kıvılcımı olan çizgi, mimari temsilin sonuç ürünü olan yapı ile ilgili 
ipuçlarını içerisinde barındırmaktadır. Ya da Micheal Graves’in söylediği gibi “Çizim binaya, bina da çizime 
göndermede bulunur, ama birbirlerini taklit etmezler, çünkü biri diğeri için fikir verendir.” (aktaran Belardi, 
2018, s.42). Bu bağlamda esas olan şey temsil edenin yani mimarın dilidir. Dolayısıyla ilk temsil ile sonuç ürün 
arasında okunan benzerlikler, ipuçları, aynılıklar veya bütünlük temsil edenin dil aracılığıyla olur ve okunur. 

Dil, şaşırtıcı onca işlemi, sadece göstergeler üzerinden yapmaz; temelinde çok karmaşık bir yapısal düzenleme 
ile yapar. Konuşma dili, genel yapısıyla giderek karmaşıklaşan, sık dokunmuş bir ağa benzer, bu ağ ise birbiri 
içine geçen daha dar kapsamlı yapılardan oluşur (Fischer, 2015). Özetle, “dil, rastgele bir araya getirilmiş 
sözcük ya da dışavurumlara ayrıştırılamaz; dil, bu sözcük ve dışavurumların gerisindeki ögeleri ve ilişkileri 
düzenleyen bir sistemdir.” (aktaran Fischer, 2015, s.20). Dil için geçerli olan bu söylem, Norberg-Schul’un 
“mimarlık alanında yapılacak her biçim çözümlemesinin, ögelerin ve bunların ilişkilerinin gösterilmesi” söz-
leriyle şaşırtıcı derece benzemektedir (aktaran Fischer, 2015, s.20). Dolayısıyla mimarlık, gösterge ya da sim-
ge sistemi olarak değerlendirilebileceği gibi dil sistemi olarak da nitelendirilebilmektedir (Fischer, 2015). Bu 
durumun kişiselleşmesi yani kişisel dil ve üslup oluşması ise analitik düşünce ve seçicilik bağlamında gerçek-
leşir. Mimar bu bağlamda kendi özgün mimari dili ile konuşur. Bu dil ile zihninde yarattığı imgenin ilk mimari 
temsili olan çizgi ile özgün mimari dili ile kurduğu ilişkideki bütünlükte açıkça okunmaktadır. 
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NAMAZGÂH BARAJINDA METEOROLOJİK VERİLER KULLANILARAK YAPAY SİNİR 
AĞLARI İLE AKIŞIN TAHMİN EDİLMESİ

Ahmet Raşit AKGÜN1,  Mücahit OPAN2,  Ayşe DOĞAN3

1-2-3Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye 

Öz: Akış, temelde yağış, sıcaklık, nem başta olmak üzere çeşitli meteorolojik parametrelerin bileşkesinden 
oluşmaktadır. Parametreler arası doğrusal olmayan bir ilişki söz konusu olduğu için,  yağış-akış arasındaki 
ilişkiyi modellemek açısından taşkın hidrolojisinde büyük önem taşımaktadır. Bu ilişkileri değerlendirmede 
matematiksel modelleme teknikleri yetersiz kaldığı için, öğrenme algoritmalarına dayanan Yapay Sinir Ağları 
(YSA) yöntemi alternatif bir çözüm olmaktadır. YSA örnek uzayı verileriyle öğrenmekte, öğrendiklerinden 
çıkarımlar yapmakta ve hiç görmediği örneklere dair çıktı üretebilme yeteneğine sahiptir.. Bu çalışma, Kocaeli 
İli, Kandıra İlçesinde bulunan Namazgâh Barajında meteorolojik veriler kullanılarak Yapay Sinir Ağları ile 
akışın tahmin edilmesi üzerinedir. Bu çalışmada, Namazgâh barajına ait giriş akımları günlük yağış, sıcaklık 
ve nem parametreleri dikkate alınarak ileri beslemeli geri yayılımlı bir yapay sinir ağı yöntemiyle modellen-
miştir. Modellemede kullanılan aktivasyon fonksiyonuna uygunluk açısından öncelikle veriler Normalizasyon 
işlemiyle MATLAB Paket Programına uygun hale getirilmiştir. Veriler %80 eğitim, %15 test ve %5 onaylama 
verisi olarak sınıflandırılmıştır. Model mimarisi girdi katmanı, gizli katmanı ve çıktı katmanından oluşan geri 
besleme gecikmesine sahip çok katmanlı bir ağ mimarisine sahiptir. Çok katmanlı bir ağ tercih edilmesinin 
nedeni, veriler arasında doğrusal olmayan bir ilişki olmasıdır. Gizli katmanda bulunması gereken nöron sayısı 
deneme yanılma yoluyla belirlenirken, kullanılan öğrenme algoritması Levenberg- Marquardt olarak probleme 
uyarlanmıştır. Gözlenen ve tahmin edilen akım değerleri arası hata değerlendirilirken, Mean Squared Error 
(MSE-Ortalama Karesel Hata ) ve eğitim performansı açısından  (Regresyon) değerleri dikkate alınmıştır. 
Sonuç olarak, YSA ile yağış- akış ilişkisini kurmakta iyi bir performans sergilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Namazgâh Barajı, Akışın Tahmini, Yapay Sinir Ağları

GİRİŞ 

Yağış ve akış arasındaki ilişkiye dair tahminde bulunmak süreçten kaynaklı gerçekleşebilecek problemlerin 
analizi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu problemin analizinde farklı istatistiki yaklaşımlar kulla-
nılmakla birlikte Yapay Sinir Ağları da son zamanlarda fazlaca tercih edilir olmuştur. Sebebi ise analiz için 
bir ön bilgiye ihtiyaç duymamasıdır. Veri örnek uzayından elde ettiği bilgilerle ilişkiye çözüp hiç görmediği 
örnek uzayı hakkında yorum yapabilme kapasitesine sahip olması alternatif yöntem kabul edilmesinin en te-
mel sebeplerinden biridir. Yapay Sinir ağları veriler arası doğrusal olmayan ilişkiye çözümlemekte öğrenme 
algoritmalarına dayanan çalışma prensibine sahiptir. Bu çalışma prensibi oluşturulurken insan beyninin işleyiş 
mekanizması göz önünde bulundurulmuştur. Özünde insan seviyesinde makineler ortaya çıkarma isteğinin bir 
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sonucudur. İnsan beynin taklit ettiğinden dolayı yapısında bulunan Yapay sinir hücreleri ve nöronlar vasıtasıy-
la katman ya da katmanlarda bilgi işleme işleviyle kolayca çıktı üretebilmektedir. Bu çalışma da ise meteoro-
lojik bir takım veriler giriş verisi olarak kullanılıp akış ise çıkış verisi olarak verilip ilişki NARX (Nonlinear-
Autoregressive-with External) bir modelle farklı öğrenme algoritmaları kullanılarak ele alınmaya çalışılmıştır.

AMAÇ 

Göl, gölet ya da barajlara ait akışın tahmini meydana gelecek problemlerin analizi ve gerekebilecek önlemlerin 
önceden alınabilmesi açısında önemlidir. Bu çalışmanın amacı istatistiki yöntemler dışında kalan Yapay Sinir 
Ağı Yöntemi ile meteorolojik veriler kullanılarak akışın tahmin edilmesidir.

KAPSAM 

Çalışma Kocaeli İli’ nin Kandıra ilçesinde bulunan Namazgâh Barajında gerçekleşen akışın tahmin edilmesi 
üzerinedir. Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından araştırma gözlem 
istasyonlarından alınan meteorolojik veriler ile Kocaeli İsu Genel Müdürlüğünce ölçümü yapılan Namazgâh 
Barajına ait günlük akış verileriyle çalışma sınırlandırılmıştır. 

YÖNTEM

Yapay Zekâ makinelere dair daha aktif bir kullanım ortaya koymak isteğinin somut bir sonucudur. Yapay Sinir 
Ağları ise makine öğrenmesi diye tabir edilebilir. Yani başka bir deyişle Yapay Zekanın uygulama tekniğidir. 
Geliştirilen öğrenme algoritmaları sayesinde veriler arası karmaşık durumları çözmekte oldukça iyi bir perfor-
mans sergilemektedir. 

Özellikle son yirmi yıllık süreçte hemen hemen günlük yaşamın her alanında ki problemleri çözmek için yapay 
öğrenme kullanılmaya başlanmıştır. Gözlemlenen örnek uzayından yola çıkarak farklı örneklere dair tutarlı 
tahminler yapmaktadır. Bu çalışma da ise sözü geçen avantajlardan faydalanmak adına Yapay Sinir Ağları 
Yöntemi kullanılmıştır. 

Şekil 1. Yapay Sinir Ağının Yapısı
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Giriş değerleri yani girdiler ilgili ağırlıkları ile çarpılırlar ve çarpım değerleri toplama fonksiyonu ile birleştiri-
lir. Toplama fonksiyonu ile elde edilen değer bir aktivasyon fonksiyonundan geçirilerek çıktı üretilir. Aktivas-
yon fonksiyonu ileri beslemeli geri yayılımlı ağlar için büyük önem arz eder. Çünkü geri beslemeli ağlarda he-
saplanan hata geriye doğru yayılırken türevi alınabilen bir fonksiyon olabilmeli ki katmanların yeni ağırlıklarla 
beslenebilmesi sağlansın. Ağ hatayı geriye doğru yaymak için çeşitli aktivasyon fonksiyonları kullanılabilir. 
Çalışma da ise aktivasyon fonksiyonu olarak hiperbolik tanjant aktivasyon fonksiyonu tercih edilmiştir. Çünkü 
çıkışa aktarılan değer aktivasyon fonksiyonundan geçirilir. Aktivasyon işleminden sonra bu çıkış olabilirken 
başka bir katman girişi de olabilmektedir. Aktivasyon işlemi uygulanmasının sebebi ise ağın çıktısını doğrusal-
lıktan kurtarmaktır. Nöronlarca tekrarlanan bu işlemler çıktı katmanı tarafından dış dünyaya aktarılmaktadır.

Çalışmada giriş verisi olarak alınan günlük minimum sıcaklık, ortalama sıcaklık, yağış ve buharlaşma miktarı 
giriş verisi olarak kullanılıp Namazgâh Barajına ait günlük akış verileri de çıkış olarak verilmiştir. Matlab 
programı yardımıyla YSA modellemesi yapıldığından dolayı veriler normalizasyon işlemi ile veriler doğrusal 
dönüşüm formülü [0,1]   aralığına indirgenmiştir.

Şekil 2. Modelleme de Kullanılan Giriş ve Çıkış Parametrelerinin Grafiği

Modellemede zaman serisine dayanan geri besleme gecikmesine sahip NARX ((Nonlinear-Autoregressive-
with External)  modeli kullanılmıştır. Geri bildirim bağlantılarına sahip dinamik bir ağ olan bu ağ doğrusal 
olmayan pek çok problem içinde tercih edilmektedir. 
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Şekil 3. NARX Modeli Mimarisi

BULGULAR

Çalışmada minimum sıcaklık, ortalama sıcaklık, yağış ve buharlaşmaya bağlı akış tahmini yapılmak istenmiş-
tir. Bu beş parametreye ait toplamda 1540 veri işleme konulmuştur. Bu verilerin %75 i öğrenme, % 20 test, 
%5 onaylama verisi olarak ayrılmıştır. Geri besleme gecikmesine sahip gizli katmanlı bir ağ tasarlanmıştır. 
Kurulan bu ağın mimarisi aşağıda yer almaktadır.

Şekil 4. Kullanılan Ağın Mimarisi
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En iyi performansı veren model belirlenirken Hata Kareler Ortalamasına (MSE) ve (Regresyon-Belirlilik 
Katsayısı) dikkate alınmıştır. Modelleme de kullanılacak öğrenme algoritması belirlenirken 3 farklı algorit-
ma üzerinde çalışılmıştır. Bunlar sırasıyla Levenberg Marquardt, Bayesian Regularization, Scaled Conjugate 
Gradient’ tir. En iyi performansı Levenberg Marquardt öğrenme algoritması sergilediğinden dolayı problem 
çözümünde bu algoritma tercih edilmiştir. 

Şekil 5. Tahmin İçin Model Çıktısı Ve Hedef Değer Grafiği

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışma da Namazgâh Barajına ait akışın tahmini yapay sinir ağı yöntemiyle yapılmıştır. NARX (Nonlinear-
Autoregressive-with External)  modeli kullanılmıştır. Levenberg-Marquardt öğrenme algoritmasının diğer al-
goritmalara (Bayesian Regularization, Scaled Conjugate Gradient)  oranla daha iyi sonuç verdiği kanısına va-
rılmıştır. Gizli katman nöron sayısı 1-100 arasında denemeler yapılarak deneme yanılma yoluyla belirlenmiştir. 
En iyi modelleme için Hata Kareler Ortalamasının sıfıra yakınlığı ve ’ nin ise bire yakınlığı önemsenmiştir.

İlerde yapılacak çalışmalarda gerek hidroloji mühendisliğince gerekse su kaynakları mühendisliğince var olan 
zaman serisi problemlerini çözümlemek için NARX(Nonlinear-Autoregressive-with External)  modeli kulla-
nılabilir. 
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A RESEARCH ON HEAT TRANSFER CHARACTERISTICS OF HAIRPIN HEAT EXCHANGERS 
NUMERICALLY

 Onur DALLI1, Ahmet Selim DALKILIÇ2, Alişan GÖNÜL3, Kamil İREN4, Tolga TANER5

1-2-3-4 Heat and Thermodynamics Division, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical 
Engineering, Yildiz Technical University, Yildiz, Besiktas, Istanbul / Turkey

5 Department of Motor Vehicles and Transportation, Vocational School of Technical Sciences, Aksaray 
University, Aksaray / Turkey

Abstract: In this study, it is aimed to get the water at this temperature down to 80 ºC at a temperature of 135 
ºC and to bring the water at this temperature through a heat exchanger (~ 20 ºC) to the temperatures (~ 35 ºC) 
at the taps of the house. Hot water is supplied from geothermal energy. Therefore, using the finite element met-
hod, the design of a coaxial double-pipe U-type counter-flow heat exchanger 10 mm and 20 mm in diameter is 
applied in the ANSYS-Fluent program. The hot water at 80 ºC is passed through the inner pipe, and the mains 
water at 20 ºC passes through the outer pipe. Thus, the mains water at 20 ºC is increased to 35-36 ºC and used in 
taps. In this way, it is envisaged to obtain usable energy by using the energy of wastewater. Theoretical calcu-
lations are applied to prove the accuracy of the results of the simulation program. Numerous Nusselt numbers, 
which are calculated from the literature studies, are compared with the theoretical heat transfer coefficients 
calculated with the numerical heat transfer coefficient calculated from ANSYS computer package program. In 
this study, fluid velocity parametric studies are presented at variable temperatures.

Key Words: U-type Heat Exchanger, Double Pipe System, Finite Element Method, Heat Transfer Coefficient, 
Counter Flow Design

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

Nowadays, the efficiency of energy and resources is one of the most important research topics. In order to meet 
the increasing energy needs of the world, scientists continue to carry out many researches in order to diversify 
their renewable energy resources and increase their use. One of the most important renewable energy sources 
is geothermal energy and is used in different fields such as electricity generation, social housing, tourism, ag-
riculture and industry. Almost all kinds of geothermal resources are utilized with today’s technology level. In 
these energy sources, low temperature between 20 ºC and 70 ºC, medium temperature between 70 ºC and 150 
ºC and above 150 ºC are called high temperature fields.

In order to meet the increasing energy consumption, more efficient use of the existing energy resources beco-
mes very important.
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Since the industrial revolution, fossil fuels such as coal, oil and natural gas have been used to meet the energy 
needs. Interest in alternative energy sources has increased recently, as fossil fuels are depleted and pollute the 
environment. Therefore, renewable energy sources are very popular.

One of the most important renewable energy sources is geothermal energy and is used in different fields such 
as electricity generation, social housing, tourism, agriculture and industry. One of the most important features 
of geothermal energy sources is that they are renewable. In addition, the geothermal energy production is easy 
and the cost is low, the investment is in a very short time and the other energy sources compared to the envi-
ronment is less damage to the environment. The use of geothermal energy in the world varies according to the 
countries. In addition to being an important geothermal generation Turkey despite hosting over 1,300 sources 
can not produce enough energy from geothermal energy. Besides the use of geothermal energy utilization in 
Turkey in areas such as spa tourism and greenhouse cultivation, especially in recent years, there are studies on 
the use of social housing (Kulekci, 2009).

With the current technology level, almost all kinds of geothermal resources are utilized. In commercial energy 
production, hydrothermal systems are mainly used for hot liquid fluids and steam-borne geothermal sources. 
Existing geothermal resources may be of different types or different temperatures. These sources are generally 
known as low temperature if they are between 20 ºC and 70 ºC, medium temperature between 70 ºC and 150 
ºC and high temperature areas above 150 ºC.

Geothermal energy is mainly evaluated in two ways. These are direct (indirect) use by converting them into 
electrical energy with heat energy. The temperature required for the electrical energy cycle is approximately 
135 ºC. But nowadays, the appropriate temperature is reduced to 70ºC-80ºC by means of technological deve-
lopments.

Geothermal energy, a renewable energy source, has many advantages and disadvantages. One of them is that 
every geothermal well opened causes financial problems due to inaccessibility to the desired temperatures. 
The other is that although the geothermal resources that run at 45% to 90% efficiency are not very competitive 
compared to other energy sources, the costs are still at an appropriate level. However, heat energy obtained by 
using geothermal resources is up to 80% cheaper than other sources and it is 30-50% more economical com-
pared to natural gas (Agacbicer, 2010).

PURPOSE

In this study, it is aimed to make more use of energy by passing a geothermal source through a heat exchanger, 
which is assumed to fall to 80 ºC after being used in an electrical energy cycle. As the waste water to 80 ºC is 
dirty water, it is necessary to use a heat exchanger as it cannot be used directly. Therefore, a U-type coaxial 
double-pipe heat exchanger using the ANSYS-Fluent package program is designed as shown in Figure 1. In 
this way, it is envisaged to obtain usable energy by using the energy of wastewater. 
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Figure 1. Top View of U-type Heat Exchanger

SCOPE

In the counter flow coaxial double pipe U-type heat exchanger designed system, waste water flows with a spe-
ed of 0.1 m/s at the inlet temperature of 80 mm from the inner pipe of 10 mm diameter with 2 mm thickness 
with aluminium material. At an inlet temperature of 20ºC from the outer diameter of the 20 mm diameter pipe, 
the mains water flow rate is 0.15 m/s. This flow and features are detailed in Figure 2.

  

Figure 2. Front View of U-type Heat Exchanger

METHOD

The correlation between the theoretical heat transfer coefficient and the heat transfer coefficient obtained from 
the simulation program was calculated as the method. The design parameters are as shown in Table 1.

Table 1. Heat exchanger inlet conditions

Inner diameter of inner tube [m] 0,01

Outer diameter of inner tube [m] 0,012

Diameter of outer tube [m] 0,02

Internal fluid velocity [m / s] 0,1

External fluid velocity [m / s] 0,15
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Internal fluid inlet temperature [ºC] 80

External fluid inlet temperature [ºC] 20

Mean logarithmic temperature difference can be calculated from Eq. (1) as follows:

(1)

The values calculated from the simulation program are shown in Table 2 (Incropera, 1996).

Table 2. Values read from the simulation program

Internal 
fluid outlet 
temperature 
[ºC]

External 
fluid outlet 
temperature 
[ºC]

Q 
ANSYS 1 
[W]

Q 
ANSYS 2 
[W]

Aout [m
2]

Tlm 
[ºC]

U 
ANSYS 1 
[W/m2K]

U 
ANSYS
2 [W/
m2K]

56,6 26,1 650,65 764,71 0,025566 44,69 569,44 669,27

(2)

(3)

In Table 2, Q ANSYS-1 is the direct value of the simulation program calculated by the Eq. (2). Q ANSYS-2 is 
the value obtained indirectly by replacing the output temperatures in Table 2 by the Eq. (3).

Theoretical calculations were made after these calculations. Different Nusselt equations and Reynolds number 
with different heat transfer coefficients were calculated. These theoretical coefficients were compared with the 
numerical coefficient.

(4)
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Since the value of the theoretical calculated Reynolds number is less than 2300, it is assumed that the flow is 
laminar. Then, the specific temperature of the fluid (Cpi) and the heat transmission coefficient were calculated 
by using the Prandtl number (Genceli, 2010).

(5)

In the literature, it is determined that the results are acceptable because they are between 0,48 <Pr <16700 valu-
es. According to the literature, after the Reynolds number and Prandtl numbers were found, Nusselts numbers 
with different Nusselt formulas for laminar flow were calculated according to the equation in Table 3.

Thanks to these equations, 8 Nusselt numbers are calculated for both internal and external fluids.

Table 3. Equations

Eq. (1) (Sieder, 1936) Nu1i=1,86*(Rei*Pri*di/L)1/3 *(μi/μw )0,14

Eq. (2) (Hausen, 1943) Nu2i=3,66+(0,0668*di/L*Rei*Pri)/(1+(0,04*di/L*Rei*Pri )
2/3)

Eq. (3) (Mortean, 2019) Nu3i=3,63+(0,086*(1/Lthi )
1,33)/(1+0,1*Pri *(Rei*dhi/L) 0,83

Eq. (4) (Sobhan, 2001) Nu4i=0,000972*Rei 
1,17*Pri 

1,3

Eq. (5) (Tsuzuki, 2009) Nu5i=0,253*Rei
0,597*Pri

0,349

Eq. (6) (Du, 2019) Nu6i=0,819*(1-7,33*di/L)*Rei
0,36*(1+15,5*di/L)

Eq. (7) (Du, 2019) Nu7i=0,34/(0,9)2*Rei 
0,61*Pri 

1/3  

Eq. (8) (Genceli, 2010) Nu8i=4,36

Eq. (9) (Genceli, 2010) Nu9i=3,66

Eq. (10) (Ledinegg, 1952) h10i=3373*(1+0,014*tm)*v0,85

(6)

According to the heat transfer coefficient equation, Nusselt values are written to their place and the heat trans-
fer coefficients are calculated for both the internal fluid and the external fluid. Afterwards, these values were 
written in the Eq. (7) and the total heat transfer coefficient was calculated.
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(7)

FINDINGS

Table 4 shows the internal fluid, external fluid and total theoretical heat transfer coefficients calculated by the 
equations in the literature.

Table 4. Theoretical Heat Transfer Coefficients

Theoretical 
heat transfer 
coefficients

Internal 
fluid [W/
m2K]

External 
fluid [W/
m2K]

Total [W/
m2K]

Eq. (1) 522,4 644,1 288,4

Eq. (2) 438,6 533,5 240,7

Eq. (3) 543,1 668,9 299,8

Eq. (4) 2351,1 3637,7 1428,1

Eq. (5) 1844 2570,1 1073,7

Eq. (6) 646,2 850,6 367,2

Eq. (7) 3246,3 4535,2 1892

Eq. (8) 261,6 327 145,3

Eq. (9) 219,6 274,5 122

Eq. (10) 931,9 889,3 455,1
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Table 5. Error Rates

1 & 1 1 & 2 1 & 3 1 & 4 1 & 5 1 & 6 1 & 7 1 & 8 1 & 9 1 & 10

U 288,44 263,94 293,3 456,76 434,12 323,62 468,4 201,11 179,94 329,06
error 1 49,35 53,65 48,49 19,79 23,76 43,17 17,74 64,68 68,4 42,21
error 2 56,9 60,56 56,18 31,75 35,14 51,65 30,01 69,95 73,11 50,83

2 & 1 2 & 2 2 & 3 2 & 4 2 & 5 2 & 6 2 & 7 2 & 8 2 & 9 2 & 10

260,94 240,72 264,92 391,44 374,69 289,4 399,96 187,34 168,84 293,75
error 1 54,18 57,73 53,48 31,26 34,2 49,18 29,76 67,1 70,35 48,41
error 2 61,01 64,03 60,42 41,51 44,02 56,76 40,24 72,01 74,77 56,11

3 & 1 3 & 2 3 & 3 3 & 4 3 & 5 3 & 6 3 & 7 3 & 8 3 & 9 3 & 10

U 294,67 269,14 299,75 472,58 448,39 331,48 485,05 204,11 182,34 337,2
error 1 48,25 52,74 47,36 17,01 21,26 41,79 14,82 64,16 67,98 40,79
error 2 55,97 59,79 55,21 29,39 33 50,47 27,53 69,5 72,75 49,62

4 & 1 4 & 2 4 & 3 4 & 4 4 & 5 4 & 6 4 & 7 4 & 8 4 & 9 4 & 10

505,6 434,84 520,74 1428,1 1227,87 624,64 1548,4 287,07 245,8 645,23
error 1 11,21 23,64 8,55 150,79 115,63 9,69 171,91 49,59 56,83 13,31

error 2 24,45 35,03 22,19 113,38 83,46 6,67 131,36 57,11 63,27 3,59

5 & 1 5 & 2 5 & 3 5 & 4 5 & 5 5 & 6 5 & 7 5 & 8 5 & 9 5 & 10

U 477,37 413,79 490,84 1223,71 1073,68 582,11 1310,98 277,75 238,93 599,96
error 1 16,17 27,33 13,8 114,9 88,55 2,22 130,22 51,22 58,04 5,36

error 2 28,67 38,17 26,66 82,84 60,43 13,02 95,88 58,5 64,3 10,36

6 & 1 6 & 2 6 & 3 6 & 4 6 & 5 6 & 6 6 & 7 6 & 8 6 & 9 6 & 10

U 322,59 292,24 328,68 548,75 516,39 367,24 565,64 217,13 192,66 374,26
error 1 43,35 48,68 42,28 3,63 9,32 35,51 0,67 61,87 66,17 34,28
error 2 51,8 56,33 50,89 18,01 22,84 45,13 15,48 67,56 71,21 44,08

7 & 1 7 & 2 7 & 3 7 & 4 7 & 5 7 & 6 7 & 7 7 & 8 7 & 9 7 & 10

U 537,47 458,21 554,61 1715,43 1434,44 674,01 1891,99 297,08 253,1 698,06
error 1 5,61 19,53 2,6 201,25 151,9 18,36 232,25 47,83 55,55 22,59

error 2 19,69 31,54 17,13 156,31 114,33 0,71 182,69 55,61 62,18 4,3
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8 & 1 8 & 2 8 & 3 8 & 4 8 & 5 8 & 6 8 & 7 8 & 8 8 & 9 8 & 10

U 186,04 175,53 188,05 244,05 237,43 200,07 247,33 145,33 133,95 202,14
error 1 67,33 69,18 66,98 57,14 58,3 64,87 56,57 74,48 76,48 64,5
error 2 72,2 73,77 71,9 63,54 64,52 70,11 63,04 78,28 79,99 69,8

9 & 1 9 & 2 9 & 3 9 & 4 9 & 5 9 & 6 9 & 7 9 & 8 9 & 9 9 & 10

U 163,77 155,57 165,32 207,1 202,31 174,54 209,46 131,37 122 176,11
error 1 71,24 72,68 70,97 63,63 64,47 69,35 63,22 76,93 78,58 69,07
error 2 75,53 76,76 75,3 69,06 69,77 73,92 68,7 80,37 81,77 73,69

10 & 1 10 & 2 10 & 3 10 & 4 10 & 5 10 & 6 10 & 7 10 & 8 10 & 9 10 & 10

U 380,87 339,28 389,39 741,85 683,92 444,7 773,05 242,06 212,04 455,05
error 1 33,12 40,42 31,62 30,28 20,1 21,91 35,75 57,49 62,76 20,09

error 2 43,09 49,31 41,82 10,84 2,19 33,55 15,51 63,83 68,32 32,01

After all the heat transfer coefficients are found, the error rates between the numerical and theoretical coeffici-
ents are calculated in Eq. (8) and shown in Table 5.

(8)

In Table 5, error 1 is calculated according to Q ANSYS-1 and error 2 is calculated according to Q ANSYS-2. 
The error margins below 30% were considered to be consistent. Accordingly, the results obtained from the 
simulation program and the theoretical results were found to be consistent. Eq. (4) for internal fluid and Eq. (6) 
for external fluid were found to be more compatible. 

Accordingly, in the simulation program, the velocity of the network water was 0.01 m/s, 0.03 m/s, 0.05 m/s, 0.1 
m/s, 0.2 m/s and 0.25 m/s. According to the results of the analysis, if the water supply of 35-36 ºC is desired, 
the fluid temperature should be 0,03 m/s. If higher temperature is desired according to the changing needs, the 
flow rate of the mains water should be reduced and the speed should be increased for lower temperature.

CONCLUSION

In this study, a counter-flow coaxial U-type heat exchanger was designed in the simulation program. The nu-
merical results of the simulation program and the theoretical results calculated by the equations in the literature 
were compared and the results were shown to be consistent. 
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The aim of this study is to ensure that the outlet temperature is at 35-36ºC. However, the water flowing at a 
speed of 0.15 m / s is 20 ºC at the inlet and 26.1 ºC at the outlet. For this reason, a parametrical study was car-
ried out on the fluid velocity in order to bring the outlet temperature of the mains water to the desired value.

As a result, studies were carried out on the fluid velocity to bring the temperature of the mains water out of 
the heat exchanger to 35-36 ° C. Thus, it was found that the required fluid velocity for the desired temperature 
should be 0.03 m/s.
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ÜMRANİYE’NİN KENTSEL GELİŞİMİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ETKİLERİ18

Safiye DEMİR1, Candan ÇINAR ÇITAK2

1-2 Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Bölümü, İstanbul / 
Türkiye

Öz: Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden olan ve metropol olarak kabul edilen İstanbul, 19 yüzyıl ortalarında 
yaşanan iç göç ve hızlı nüfus artışı nedeniyle kentteki yerleşimler her iki kıta da iç kesimlere doğru ilerleyerek 
kentin büyümesine ve yeni kent merkezlerinin oluşmasına sebep olmuştur. Bu kent merkezlerinden biri olan 
Ümraniye; kıyı şeridine olan yakınlığı, kent çeperi olarak nitelendirilmesiyle Dudullu bölgesinin Sanayi Böl-
gesi ilan edilmesi ve yarattığı istihdamla alt gelir grubunun ilçedeki gecekondu bölgelerinde yığılmaya başla-
ması, her iki köprü ve bağlantı yollarının ilçeden geçmesiyle ulaşım kolaylığı ve üst gelir grubunun şehrin ka-
labalıklaşması ile ormanlık alanların yakınlarında konut inşasına yönelerek ilçeyi tercih etmesi; Ümraniye’yi 
diğer ilçelerin arasından öne çıkartmıştır. Kısa süre zarfında hızla artan nüfus, beraberinde plansız ve sağlıksız 
kentleşmeyi de getirerek ilçe içerisinde birçok soruna neden olmuştur. Özellikle 1999 yılında Marmara böl-
gesinde yaşanan deprem, olası afetlerde yapıların yıkılarak yaratacağı can kayıplarını gündeme getirmiş ve 
yetkilileri çözüm üretme hususunda harekete geçirmiştir. Bu sorunlara çözüm olarak getirilen Kentsel Dönü-
şüm; süreç içerisinde gelişerek farklı anlamları ve uygulamaları bünyesinde barındıran bir kavram olmuş ve 
Türkiye’de birçok alanda etkileri uzun yıllar devam edecek bir değişim başlatılmıştır. Tarihsel gelişiminde 
plansız ve sağlıksız olarak büyüyen Ümraniye, mevcut yapı stokunun %50’den fazlasının riskli olması nede-
niyle dönüşümün etkilediği ilçelerden biridir. Belediye yönetimi bölgede uygulamaları artırmak için parsel 
tevhidi gerçekleştiren yapılarda ekstra imar hakkı tanıyarak hem dönüşüme teşvik etmiş hem de daha geniş 
yeşil alan bırakılarak kentin dokusunu daha sağlıklı bir dokuya dönüştürmeyi hedeflemiştir. Ancak uygulanan 
kentsel dönüşüm projelerinin kente bütüncül bir yaklaşım sergilemekten uzak oluşu ve sağlanan teşviklerle 
yapıların yükselerek kenti beton görünüme sahip olması sonucunu doğurmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ümraniye, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Gelişim 

AMAÇ

Ümraniye ilçesi hakkında yapılan bu araştırma, öncelikle tarihsel gelişim sürecinde kentin mevcut durumunu 
analiz ederek dönüşüme neden ihtiyaç duyulduğunu belirlemek ve uygulanmakta olan kentsel dönüşümün 
ilçeye nasıl etki etmekte olduğunu incelemek amacıyla yapılmıştır. 

18  Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Candan ÇINAR ÇITAK tarafından danışmanlığı yapılan Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık 
Ana Bilim Dalı, Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Bölümü “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmakta olan “Ümraniye’nin Kentsel 
Gelişimi ve Kentsel Dönüşümün Gelişime Etkileri” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.   
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KAPSAM

Araştırma, İstanbul İli, Anadolu yakasında olan Ümraniye ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

YÖNTEM

Çalışmanın yöntemi olarak ilk aşamada ilçenin tarihsel gelişimini incelemek ve kavram tanımlamaları sürecinde 
literatür, tez, belediye arşivi, kitap ve dergi taraması yapılmıştır. Daha sonra ilçedeki imar hareketlerini incelemek 
amacıyla 2004-2017 yılları arasında Ümraniye Belediye’sinin yayınlamış olduğu Faaliyet raporları doğrultu-
sunda ilçedeki yıllık verilen yapı ruhsat adet ve metrekare bilgileri elde edilmiştir. Ayrıca uydu görünümleri ile 
kentin 1970 ile 2017 yılları arası gelişimi izlenmiştir.Elde edilen bilgi ve verilerle yapılan tablolar doğrultusunda 
Ümraniye’nin imar olarak gelişimini ve kentsel dönüşümün bu gelişime olan etkilerini saptanmıştır. 

GİRİŞ

Kentler, yaşayan birer organizma olarak, içinde yaşayan toplumlara benzer ve onları etkileyen fiziksel, eko-
nomik, çevresel ve siyasal faktörlerin etkisiyle şekillenirler. Tarihsel süreç içerisinde yaşanan önemli olaylar 
toplumların yapısını etkileyerek kentleşme sürecini başlatmış, gelişen bilim ve teknoloji de bu sürece katkıda 
bulunmuştur. Tarihin akışını ve kentin tarihsel yapısını etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak kabul edi-
len sanayileşme hareketi, kentleşme sürecini hızlandırarak yoğun göç etkisi oluşturmuş ve kentlerin kontrolsüz 
bir biçimde büyümesine neden olmuştur. Devlet tarafından sağlanamayan konut ihtiyacı, ihtiyaç sahiplerinin 
kentlerin çeperinde inşa ettikleri gecekondular ile çözülmeye çalışılmış, ancak bu durum birçok kentsel sorunu 
da beraberinde getirmiştir. Özellikle büyük kentlerde yaşanan bu demografik değişim, hem ülkemizi hem de 
kentlerimizi öncelikle fiziksel, sosyal ve toplumsal olarak değişime zorunlu kılmıştır. 

19. yüzyılın sonlarına doğru ilk kez batı ülkelerinde ortaya çıkan “Kentsel Dönüşüm” kavramı, Türkiye’de 
1950’li yıllarda yaşanan hızlı, plansız ve sağlıksız kentleşmenin yarattığı sorunlara çözüm olarak tartışılmaya 
ve çeşitli biçimlerle uygulamaya konulmuştur. Kentsel mekanların kalitesini ve kentlilerin yaşam standartla-
rını yükseltmeyi hedefleyen dönüşüm hareketleri, süreci etkileyen tüm faktörleri ve süreçten etkilenen tüm 
aktörleri bütün boyutları ile ele alamamasından dolayı bir kent sorunu olma yolunda hızla ilerlemektedir.   

Günümüzde kentsel dönüşüm, riskli yapıların dönüşmesinden ziyade, ranta dayalı işlevsel bir araç haline ge-
tirilerek, sadece fiziki mekanın yenilenmesine indirgenmiştir. İşlemekte olan düzende aktif rol oynayan özel 
sektör, spekülasyonlarla artan rant değerinden daha fazla faydalanmak amacıyla kent merkezlerine yakın ko-
numlarda yoğun yaşam alanları oluşturma çabasına girerek, dönüşümü kazanç sağlama aracı haline getirmek-
tedir. Kent ve finans merkezlerine olan yakınlıklar ile artan ekonomik rant değeri, her ilçede farklı kar oranları 
oluşturarak kentsel dönüşümden etkilenme paylarında da farklılaşma sağlamıştır. Ancak önlenemeyen göç ve 
İstanbul’un toplumda istihdam merkezi olarak görülmesi, kentin yayılmasıyla birlikte yeni merkezler ve çe-
kim noktaları oluşturmuştur. Mevcut yapı stoklarının yıkılıp yeniden yapılması ile şantiye alanını andıran kent 
merkezleri, kentsel dönüşümün etkilerini direkt veya dolaylı yoldan bütün kentlilere hissettirmektedir. Buna 
ek olarak, afet riski taşıdığı tespit edilen ve yıkılan yapıların yerinde yeniden üretiminde özel sektörün rolü 
olması, durumu kent açısından daha da karmaşık hale getirmektedir. 
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Eski bir yerleşim yeri olmamasına rağmen Ümraniye, hızlı göç ve sağlıksız kentleşme ile gelişen bir ilçe olma-
sı nedeniyle riskli yapıların dönüşmesi yasası ile en çok imar hareketlerinin gözlendiği ilçelerden biri olmuştur. 
Yıkılan ve yerine yeniden inşa edilen alanlar karşılaştırıldığında iki katına ulaşan farklar ilçe açısından oldukça 
dikkat edilmesi gereken bir durum olmaktadır. Arsa alanlarının aynı olması ancak inşaat metrekarelerinin art-
ması, yeni inşa edilecek yapıların dikey yükseklikte eski yapılara göre yükseldiğine işaret etmekte ve bu durum 
ise kent çehresinin nasıl bir değişime uğradığını göstermektedir. 

Yerinde yeniden üretim yöntemi ile uygulanan kentsel dönüşümün Ümraniye üzerinde yarattığı ve sonuçla-
rının hesaplanması güç olan bir diğer sorunu ise; mevcut yapı stokunun, dönüşümle gelen imar artışları ile 
gerek ada bazında yapılan gerekse parsel ölçeğinde gerçekleştirilen projelerle birlikte plansız bir şekilde artı-
yor olmasıdır. Mevcut nüfus yoğunluğunda yaşanılan zorlukların, inşa edilen ve edilmesi planlanan projeler 
tamamlandığında yaratacağı sorunların daha da artması kaçınılmaz olacaktır. 

ÜMRANİYE

İstanbul’un en hızlı kentleşen ve nüfusu her geçen yıl daha da artan ilçesi olan Ümraniye, İstanbul genelinde 
dördüncü, Anadolu yakasının da en kalabalık ilçesidir. İlçe, Marmara Bölgesi İstanbul İli, Anadolu yakasında 
Boğazı’nın ilk iki köprüsünün arasında yer almaktadır ve 45,30 km2 yüzölçümüne sahiptir. Batıda Üsküdar, 
Güneyde Ataşehir, Doğuda Sancaktepe, Kuzeydoğuda Çekmeköy ve Kuzeybatıda ise Beykoz ilçesi ile komşu-
dur. 2017 yılı verilerine göre 699.901 olan ilçe nüfusunda km2’ye düşen kişi sayısı 15.450 olarak belirlenmiştir. 
Ekonomik açıdan oldukça zengin olan ilçe, içerisinde sanayiden konfeksiyon atölyelerine, yedek parça ve ağaç 
ürünleri üretimine kadar çeşitli ekonomik faaliyetlerin yapıldığı bir bölgedir. 2019 yılında alınan karar ile 37 
mahalleden oluşan ilçe de kentsel dönüşüm alanı ilan edilmemiştir. Ancak mevcut yapı stokunun denetimsiz 
inşa edilmesi nedeniyle riskli yapıların dönüştürülmesi hakkında kanunun yürürlüğe girmesi ile küçük ve orta 
büyüklükteki inşaat firmalarının dikkatini çekmiştir. İki köprüye ve ulaşım yollarına olan yakınlığıyla öne 
çıkan ilçe, kıyı şeridinde yatırım yapamayan yatırımcıların tercihi olmaktadır.

Harita 1. İstanbul İlçeleri ve Ümraniye İlçesi19

19  https://www.lafsozluk.com/2009/03/umraniye-nerededir-nereye-baglidir.html 
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TARİHSEL GELİŞİMİ

Göçler kenti olarakta anılan Ümraniye, çeşitli zamanlarda aldığı göçler ile nüfus yoğunluğu artmış ve hızlı bir 
şekilde kentleşme örneği sergilemiştir. Ümraniye İlçesinin tarihsel süreç içerisindeki gelişmeler ile bağlantılı 
olarak gerçekleşen bu nüfus artışı, ilçede yaşanılan fiziki değişimlerde oldukça etkili bir faktör olarak imar 
hareketlerinin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi açısından da oldukça önemlidir. 

Sema Erder’in 1996 yılında yayınladığı “İstanbul’a Bir Kent Kondu Ümraniye” kitabında belirttiği üzere 
1940 yılında Üsküdar’a bağlı bir köy statüsünde olan Ümraniye nüfusu 501 olarak kayıtlara geçmiştir. 1950’li 
yıllarda özellikle Yugoslavya’dan çeşitli nedenlerle göç ederek gelen Boşnakların Ümraniye’ye yerleştirilme-
si ile köy nüfusu artmaya başlamıştır. Ancak Ümraniye için en önemli nüfus artışı 1975-80 yılları arasında, 
Türkiye’de yaşanan gelişmeler, uygulanan politikalar, tarımda sanayileşme, ekonomik sıkıntılar ve kırsal alan-
larda yaşanan terör olaylarından dolayı Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden kente gelenlerin yarattığı iç göç dal-
gası ile gerçekleşmiştir. Sonrasın da Ümraniye içerisinde Sanayi bölgesinin ilan edilmesiyle istihdam merkez-
lerinden olması, boğazın ilk iki köprü yolları ve çevre bağlantılarının ilçe içerisinden geçmesi ve merkezlere 
ulaşımın kolaylaşması ile de İstanbulluların tercih ettiği bir ilçe olmuştur. Tablo 1 incelendiğinde 1970 – 1990 
yılları arasında Türkiye ve İstanbul nüfuslarındaki artış ve büyüme hızı ile Ümraniye karşılaştırıldığında, Üm-
raniye ilçesinin kısa süre zarfında çok büyük oranda nüfus artışı yaşadığı açıkça görülebilmektedir. 

Tablo 1. Türkiye, İstanbul ve Ümraniye İlçesinin Nüfus Bilgileri ve Büyüme Oranları

YILLAR ÜMRANİYE 
NÜFUSU

BÜYÜME 
ORANI 
(%)

İSTANBUL 
NÜFUSU

BÜYÜME 
ORANI 
(%)

TÜRKİYE 
NÜFUSU

BÜYÜME 
ORANI 
(%)

1960 - - 1.882.092  - 27.754.820 - 

1970 27.740  - 3.019.032 60,41% 35.605.176 28,28%

1980 105.045 278,68% 4.741.890 57,07% 44.736.957 25,65%

1990 301.257 186,79% 7.309.190 54,14% 56.473.035 26,23%

2000 605.855 21,43% 10.018.735 8,91% 67.803.927 12,31%

2007 897.260 48,10% 12.573.836 25,50% 70.586.256 4,10%

2008 553.935 -38,26% 12.697.164 0,98% 71.517.100 1,32%

2010 603.431 5,26% 13.255.685 2,64% 73.722.988 1,60%

2015 688.347 2,11% 14.657.434 1,95% 78.741.053 1,35%

2016 694.158 0,84% 14.804.116 1,00% 79.814.871 1,36%

2017 699.901 0,83% 15.029.231 1,52% 80.810.525 1,25%
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2008 yılına gelindiğinde, idari alanların genişliği ve nüfusun gittikçe artmasıyla ilçenin yönetimi zorlaşmıştır. 
Buna binaen idari sınırlarda revizyona gidilerek Sancaktepe ve Çekmeköy yeni ilçe merkezi olarak ayrılmış ve 
Kadıköy ilçesi sınırında olan bazı mahallerin yönetimi de yeni kurulan Ataşehir İlçe sınırlarına dahil edilmiştir. 
Bu durum nüfus tablosunda ani bir düşüşe neden olmuş gibi görünse de, tablodaki 2008 yılı sonrasındaki nüfus 
yoğunlukları değerlendirildiğinde Ümraniye nüfusunun artışının devam ettiği gözlemlenmektedir.  

ÜMRANİYE’NİN MEKANSAL GELİŞİMİ

1940’lı yıllarda 501 nüfuslu bir köy statüsünde olan Ümraniye, 2017 yılına gelindiğinde 699.902 kişilik nüfusu 
ile İstanbul’un 4. Büyük ilçesi konumuna yükselmiştir. Bu süreç zarfında ülkede izlenen politikalar, tarımda 
sanayi devrimi oldukça etki etmiş ve özellikle 1970-1980 yılları arasında yaşanan iç göç olgusu, Ümraniye’nin 
iç kesimde olması ancak merkezi noktalara yakınlığı ile tercih sebebi oluşturarak nüfusun hızla artmasına 
neden olmuştur. Bu nüfus artışı beraberinde barınma sorununu ortaya çıkararak kentin dokusuna etki etmiştir. 
Özellikle kent çeperlerinde ormanlık ve fundalık alanlarda işgal yolu ile düzensiz ve plansız konut alanlarının 
yayılmasına neden olmuştur. Tüm ülke açısından sorun olarak görülen gecekondu bölgelerine çözüm arayışına 
giren yetkililer, öncelikle gecekondu yasası çıkararak bu bölgeleri meşrulaştırmış daha sonrada “Kat Mülkiye-
ti” kanunu ile destekleyerek gecekondu alanlarının 2-3 katlı apartman yapılarına dönüşmesine neden olmuştur. 

1973 yılında Boğaziçi Köprüsü, 1988 yılında ise Fatih Sultan Mehmet köprüsü ve bağlantı yollarının kullanı-
ma açılması ile Anadolu yakasında en çok etkilenen ilçelerden biri olan Ümraniye, ulaşımın sağladığı kolaylık 
ile kent merkezlerinde yoğunlaşan nüfustan kaçmak isteyenler için yeşil alanlara yakın olmasıyla bir alternatif 
oluşturmuştur. Özellikle Ümraniye Belediyesinin “Ümraniye Yükseliyor” sloganı ile desteklediği yüksek katlı 
yapı oluşumları, karayolu ulaşımının olduğu alanlarda kapalı – güvenlikli site yapımlarına olanak sağlamış ve 
üst gelir grubunu ilçeye çekmiştir. Ayrıca merkezlere yoğunlaşan nüfus ile yaşam koşullarının yükselmesi, orta 
gelir grubunun da merkeze yakın ve ulaşımın kolay olduğu alanlara kaymasına neden olmuştur. Toplu taşıma-
nın ve karayollarının da gelişmesiyle tercih edilen ilçe olan Ümraniye, merkez akstan başlayarak iç kesimlere 
doğru ilerleyen apartmanlaşma ile orta gelir grubunu da kendisine çekmiştir. 

Köprü kullanımlarının Ümraniye’de etkilediği diğer bir öğe ise ofis yapıları olmuştur. Özellikle iki köprünün 
kesiştiği bölgede Küçüksu Caddesi üzerinde çok katlı yapılarda inşa edilen yönetim ofisleri yarattıkları istih-
dam ile sanayi bölgelerinde oluşan istihdama katkıda bulunmuş ve nüfus artışına dolaylı olarak konut ihtiyacı-
nın çoğalmasına neden olmuştur. 

2000’li yıllarda özellikle büyük kentlerde ortaya çıkan ve sayısı gittikçe artan kapalı alışveriş merkezleri, 
nüfusun yoğun ve ulaşımın kolay olduğu alanları tercih ederek tüketim toplumunun ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla birçok kent merkezinde inşa edilmeye başlanmıştır. Öne çıkan yeni merkezlerden olan Ümraniye de 
ulaşım akslarının çevresinde yeni AVM inşaatları gerçekleşerek çevresindeki kent dokusuna etki etmiştir. İlçe 
içerisinde 6 adet alışveriş merkezi inşa edilmiş ve kullanıma açılmıştır. Ticari aktivitelerin gerçekleştiği bu 
alanlar içerisinde bulundurduğu sosyal mekanlar ile de kentliler için çekim merkezi haline gelmiştir. 
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2009 yılına gelindiğinde ise Türkiye için önemli olan İstanbul Finans Merkezi projesi, Ümraniye ilçe sınırları 
içerisinde “Site Mahallesi”nde olacağı ilan edilmiştir. Buna göre şekillenen bölge imarları ve ulaşım alt yapı-
ları da projelendirilmiştir. 50 bin çalışan ve 30 bin ziyaretçi kapasitesine sahip olacağı açıklanan İFM projesi, 
yakın bölgelerindeki arsa ve konut değerlerini yükselterek, bölgedeki imar hareketlerini artırmıştır.   

1999 yılında Marmara bölgesinde yaşanan deprem, olası afetlerde yapıların yıkılarak yaratacağı can kayıpla-
rını gündeme getirmiş ve yetkilileri çözüm üretme hususunda harekete geçirmiştir. Bu sorunlara çözüm olarak 
getirilen Kentsel Dönüşüm; süreç içerisinde gelişerek farklı anlamları ve uygulamaları bünyesinde barındıran 
bir kavram olmuş ve Türkiye’de birçok alanda etkileri uzun yıllar devam edecek bir değişim başlatılmıştır. 
2012 yılında yürürlüğe giren “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” 
ile yıkılma riski olan yapıların yerinde yeniden üretilmesi için gerekli yasal koşullar ve teşvikler sağlanmıştır. 
Tarihsel gelişiminde plansız ve sağlıksız olarak büyüyen Ümraniye, mevcut yapı stokunun %50’den fazlası-
nın riskli olması nedeniyle dönüşümün etkilediği ilçelerden biridir. Belediye yönetimi bölgede uygulamaları 
artırmak için parsel tevhidi gerçekleştiren yapılarda ekstra imar hakkı tanıyarak hem dönüşüme teşvik etmiş 
hem de daha geniş yeşil alan bırakılarak kentin dokusunu daha sağlıklı bir dokuya dönüştürmeyi hedeflemiş-
tir. Ancak bu durum yapıların kat adetlerinde yükselmesine neden olarak kentin dokusuna uzun süre kalacak 
etkiler bırakmıştır. 

BULGULAR

İlçede 2000’li yıllardan sonra “Ümraniye Yükseliyor” sloganı ile artan inşai faaliyetleri değerlendirebilmek 
için 2004-2017 yılları arasındaki faaliyet raporlarından edinilen bilgiler ile oluşturulan tablo aşağıda belirtil-
miştir. 
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Tablo 2. Ümraniye İlçesi Faaliyet Raporları (2004-2017) Yapı Ruhsat adet ve m2 Alan Bilgileri

YILLAR VERİLEN YAPI 
RUHSATLARI

YAPI RUHSATLARI İLE İZİN 
VERİLEN İNŞAAT M2

BİRİM

2004 701 1.420.745,00 m2

2005 1264 2.312.285,00 m2

2006 2295 3.634.869,00 m2

2007 1403 3.117.845,00 m2

2008 1193 2.451.483,00 m2

2009 1096 2.320.853,00 m2

2010 1031 1.868.514,00 m2

2011 1084 2.624.017,00 m2

2012 1037 2.494.351,00 m2

2013 1048 2.769.823,00 m2

2014 1040 3.507.022,00 m2

2015 1075 3.392.823,00 m2

2016 949 2.409.877,00 m2

2017 1248 6.690.779,00 m2

Tablo 2 incelendiğinde ruhsat yapı sayısında çok fazla artış olmamasına rağmen inşaat alanındaki artış, ken-
tin yatay düzlem de değil dikey düzlemde yükseldiği sonucunu doğurmaktadır. Özellikle 2008 yılında ilçe 
sınırlarında gerçekleştirilen değişim ve küçülmeye rağmen yapı izinlerindeki artış, ilçede kısa süre zarfında 
gerçekleşen inşai faaliyetlerin büyüklüğünü göstermektedir. 

Ümraniye’de “yerinde yeniden üretim” yöntemiyle gerçekleşen kentsel dönüşümü analiz edebilmek için 2012 
yılı sonrası yıkım ve yapım izinlerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda ayrıca değerlendirilmiştir. Tablo incelendi-
ğinde 2014 – 2017 yılları arasında; 

- 945.932,00 m2 inşaat alanına sahip yapıların yıkımı gerçekleştirilirken, aynı alanlar üzerine 2.439.086,00 
m2 inşaat izni verilmiştir.  

- 7.438 konut yıkımı gerçekleştirilirken yerine 19.316 konut yapım izni verilmiştir. 

- 1.266 ticari alan yıkımı yapılmış yerine ise 1.470 ticari alan planlanmıştır. 
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2014 595 515 259.523,00 m2 448.867,00 m2 2243 3881 278 219

2015 612 543 258.510,00 m2 748.738,00 m2 2028 5762 313 614

2016 500 400 190.800,00 m2 527.021,00 m2 1474 4272 367 225

2017 428 299 237.099,00 m2 714.460,00 m2 1693 5401 308 412

TOPLAM 2488 1757 945.932,00 m2 2.439.086,00 m2 7438 19316 1266 1470

Tablo 3. 6306 Sayılı Yasa ile İlgili Yıkım – Yapım Ruhsat Bilgileri (2013-2014 Faaliyet Raporları) (2013 
yılı hakkında bilgilerin tamamının olmaması nedeni ile değerlendirmeye dahil edilmemiştir.)

Kentsel Dönüşüm yasası ve ilçe sınırları içerisindeki meclis kararları ile herhangi bir kontrol mekanizması ge-
tirilmediği takdirde bu artış oranı yarattığı arz ile nüfus artışını da beraberinde getireceği tahmin edilmektedir. 
Bununla birlikte aynı parsel sınırları içerisinde iki kat daha fazla inşai faaliyet olması durumu ve hane sayınsın 
iki katına çıkması, bölge sınırları içerisindeki kentsel sorunların ve yetersizliklerin artışına ivme kazandıracağı 
açıktır.

SONUÇ

Ümraniye’nin en etkin biçimde yaşamakta olduğu Kentsel Dönüşüm süreci, etkilerini direk veya dolaylı ola-
rak tüm kentlilere hissettirmektedir. Neredeyse her sokakta var olan şantiyeler, gürültü, çevre ve hava kirliliği 
gibi birçok neden kentlilerin yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Kent merkezlerinde yükselen 
yapılar merkezleri farklı bir görünüme büründürürken, yıkılarak yeniden inşa edilen yapılar, tarihin izlerini 
ve kentin dokusunu yavaş yavaş yok etmektedir. Pazarlama stratejilerini, konutun statü simgesi olarak şekil-
lendiren özel sektör; ürettikleri yapılar ile mekansal ayrışmalara neden olurken bir yandan da var olan sosyal 
ayrışmalarında artmasına neden olmaktadır. Sadece fiziki boyutu ile değil, sosyal boyutlarıyla da ele alınması 
gereken Kentsel Dönüşüm Kavramı, kentlerimizde fiziki yenilenmelere ve sosyal değişikliklere neden olmaya 
devam etmektedir. Bu değişikliklerin yarattığı etkiler ise hem kentleşme bağlamında hem de toplum ilişkileri 
bağlamında değerlendirildiğinde üzerinde durulması gereken bir önem arz etmektedir. Kavramsal anlamda 
salt olarak mekansal dönüşüme işaret etmeyen Kentsel Dönüşüm, günümüzde farklı uygulanış biçimleri ile 
içeriği boşaltılarak sadece yapıların yenilenmesi olarak algılanmaktadır. Değişim her ne kadar yadsınamayan 
bir süreç ise de, ölçüsü kentin genel karakterini bozmaya ve hatta yok etmeye başladığında çözümlenmesi 
zor sorunlarla karşılaşılmaktadır (Birlik, 2006; Koçan 2012). Bu bağlamda; bugün kentsel sorunlara çözüm 
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olarak getirilen “Kentsel Dönüşüm” kentlerimizin kimliklerini kaybetmesinin asıl nedeni olma yolunda hızla 
ilerlemektedir. 

Devlet tarafından yakın tarihte yapılan yasal düzenlemeler ile kentsel dönüşüme dahil olan parsel ölçeğindeki 
projelerin sorumluluklarının, yerel yönetimlere devredilmesi şehirlerde kırılma noktası oluşturmuştur (Ünlü, 
2009).  Kenti birbirinden kopararak ayrı parçalar haline gelmesine sebep olan bu düzenlemeler, her parselin 
kendi içerisinde değiştirilebilirliğine imkan vererek kente bütüncül yaklaşımın göz ardı edilmesine neden ol-
muştur. Bu durum ise insanların yaşadıkları fiziksel şartları iyileştirmesine rağmen kent için büyük sorunları 
beraberinde getirmekte ve özel sektörün bu sürecin önemli aktörlerinden biri olması da mevcut sorunların 
çözülmesinden ziyade daha da karmaşık hale gelmesine neden olmaktadır. Ayrıca yıkılarak yeniden inşa edilen 
yapılarda gelen imar değişiklikleri ile daha fazla sayıda konut üretiminin gerçekleşmesi, nüfus planlamasında 
ve kent sorunlarının daha da artmasında oldukça önemli bir faktör olacaktır. 

Bütün bu sorunları çözmek, hem kent hem de kentliler için daha sağlıklı bir süreç yönetmek adına öncelikle 
dönüşümün tüm boyutları ve etkileri, ilgili uzmanların katılımı ile tartışılmalı ve mevzuattaki eksiklikler be-
lirlenmelidir. Kentsel estetiğin kaybolmaması adına bölgeyi daha iyi tanıma ve değerlendirme yapılabilmesi 
için yerel yönetimlerde uzmanlardan oluşan komisyonlar kurularak her bir proje yönetmeliklere uygunluğunun 
yanında cephe tasarımı ve malzeme tercihi hakkında ayrıntılı bir incelemeden geçirilmeli ve yapım aşamasında 
gerekli denetimler sağlanmalıdır. Devam eden süreçte Ümraniye ilçesi için, dönüşümün başlangıç sürecinden 
bu yana geçen zaman diliminde ruhsatlandırılan projeler ile birlikte ilçe, bir kent olarak yeniden ele alınmalı ve 
planlamalar dönemin etkin politik düşünceleri veya ekonomik kaygıları ile değil; uzun vade de, insan odaklı, 
ulaşım sorunları ve nüfus artış hızı da düşünülerek yeniden yapılandırılmalıdır. 
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OTOMOTİV FREN DİSK TASARIMI İÇİN ISI TRANSFER KARAKTERİSTİĞİ İNCELENMESİ

Öznur  ÇETİN GİRAY1, Özden AĞRA2

1Ford Otosan, Ürün Geliştirme, İstanbul / Türkiye  
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Fren sistemi; araçlarda gerekli durumda sürücünün aracı durdurmasını ve aynı zamanda hareket sırasında 
kontrollü olarak hızını azaltmasını sağlayan en önemli güvenlik komponentlerinden biridir. Fren diskleri ge-
nellikle dökme demirden yapılmaktadır. Disk malzeme seçiminde termal iletkenlik, özgül ısı kapasitesi, yük-
sek sıcaklıklarda yüksek mukavemet, düşük yoğunluk gibi temel parametreler gözönüne alınmaktadır. Disk 
tekerlek üzerinde jant ve aks sistemine bağlanmaktadır. Tekerleği durdurmak için; kaliper üzerine konumlanan 
fren padlerinden; mekanik, hidrolik, pnömatik ya da  elektromanyetik yöntem ile sürtünme oluşturması sağlan-
maktadır. Sürtünmeden dolayı fren padleri ve disk yüzeyi arasında kinetik enerji ısı enerjisine dönüşmektedir. 
Disk üzerinde termal çatlakların oluşmaması için ısının yüzeyden homojen olarak uzaklaştırılması gerekir. 
Disk fren sıcaklığı frenleme sırasında yüksek değerlere ulaşmaktadır. Isı atılımı ile birlikte homojen olarak 
soğuması kritiktir aksi halde; termal gerilme sebebiyle mikroçatlaklar oluşmaktadır. Fren diskleri yüksek de-
virlerde havanın içinde dönerek soğutulması sağlanmaktadır bu sebeple zolanmış taşınıma maruz kalmaktadır. 
Temel ısı iletim yöntemleri olan iletim ve radyasyon ile ısı atılımı konveksyon ile atılan ısıya oranla azdır. Bu 
çalışmada: ağır ticari araçlarda kullanılan fren disk tasarımı incelenmiştir. 2 farklı disk tasarımı; düz kanatçıklı 
ve elmas sütunlu; 2 farklı araç hızında; 30 km/sa ve 70 km/sa disk yüzeyinden ısı transferi miktarı, havanın 
kütlesel debisi, hız vektörleri dağılımı ve termal gerilme sebebiyle oluşan maksimum gerilme değerleri ince-
lenmiştir. Çalışma sayısal (CFD) ve deneysel olarak yapılmış olup; homojen hava akımının elmas sutunlu disk 
tasarımında; düz kanatçıklı yapıya göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Disk Fren, Kanatçık Şekli, CFD Analizi, Elmas Sütunlü Rotor, Soğutma Karakteristiği, 
Taşınım Isı Transferi, Zorlanmış Taşınım 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Araçlar ve yol arasındaki tek bağlantı; çekiş  kuvveti oluşturan lastikler ile sağlanmaktadır. Frenleme, di-
reksiyon manevrası ve hızlanması sırasındaki ivmelenme yine lastikler vasıtasıyla zemin arasındaki yüzeyde 
meydana gelmektedir.  Motorlu bir taşıtın güvenli kullanım şartı; değişen trafik şartlarında hızının ayarlana-
bilmesidir. Frenler, lastikler ve direksiyon sistemleri bir aracın güvenlik açısından en kritik parçalarını oluş-
turmaktadır.

Fren sistemi; aracın kullanımı sırasındaki hızının belli bir hedef değere azaltılmasında kritik rol oynamaktadır. 
Sürtünme temelli fren sistemlerinin ortak özelliği hareket sırasındaki kinetik enerjinin fren anında sürtünme 
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yoluyla fren pad ve disk yüzeyi arasında termal enerjiye dönüştürmesidir. Termal enerjinin oluşumu sonrasında 
ortaya çıkan yüksek sıcaklıklar fren sıvısının, sızdırmazlık elemanlarının ve diğer parçaların aşırı ısınmasına 
sebep olmaktadır. Fren sisteminin zarar görmeden çalışması; zorlanmış taşınım ile oluşan ısının uzaklaştırıl-
masına ve sistemin termal kapasitesine bağlıdır. (Rajagopal T.  ve diğerleri, 2014: 1)

Sürtünme temelli fren sistemleri kampana ve disk fren olmak üzere 2 çeşittir, disk fren 1173 K sıcaklıklarına 
kadar fren performansını kaybetmeden görevini yerine getirir, kampana fren için maksimum sıcaklık 700 
K’dir.Yüksek çalışma sıcaklık avantajı sebebiyle özellikle yüksek hızda kullanılan araçlarda disk fren sistem-
leri tercih edilmektedir.( Limbert R., 2017: 5)

Şekil 1. Disk Fren Sistemi Parçaları

Frenleme sırasında: fren padleri ve disk arasında sürtünme sebebiyle ısı ortaya çıkmaktadır, bu ısı enerjisi rotor 
üzerinde absorbe edilerek,  dönme hareketi ile zorlanmış taşınım yöntemi ile uzaklaştırılmaktadır.  

AMAÇ 

Ağır ticari araç fren diski tasarımında düz profilli ve elmas sütunlu kanat yapısı için; ısı transferi ve termal 
gerilme seviyesini değerlendirerek; araç hızının ısı transfer oranına etkisi incelenmesi hedeflenmiştir.

Disk’in yüksek sıcaklıklar altında termal analizi ve ısı transfer karakteristiği;  ağırlık ve parça üretilebilirlik  
kısıtları doğrultusunda incelenmiştir.

KAPSAM

Fren diski zorlanmış taşınım ile ısı transferi geçmişten beri deneysel ve teorik yöntemlerle çalışılmıştır ve opti-
mizasyon 1980’lerin sonunda modern hesaplamalı kaynakların ortaya çıkışı ile güçlenmiştir. Günümüzde basit 
kullanımı olmamasına rağmen ve akış mekaniği ve ısı transferi bilgisini arka planda anlaşılmasını gerektiren 
hesaplamalı akışkanlar dinamiği otomotiv sektöründe sıklıkla tercih edilmektedir, böylece karmaşık akış ve 
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ısı transferi etkisi öngörülebilmektedir. Fren disklerinde taşınım yoluyla ısı transferi ve tasarım optimizasyonu 
için de günümüzde CFD yöntemi kullanılmaktadır. (Belhocine A. ve diğerleri, 2014: 10)

Literatürde disk tasarımında ısı transferi akışını içeren bir çok araştırma bildirilmiştir. Manjunath TV ve Dr 
Suresh P.M  düz(solid) disk ve üzerinde havalandırma kanatları bulunan disk tasarımında maksimum sıcaklık 
ve gerilme analizini Ansys workbench programı ile incelemiştir. Yapılan çalışmada düz disk tasarımındaki 
sıcaklık ve termal gerilme artışı kanatlı disk tasarımına kıyasla 31,47% ve 22,5% yüksek olduğu bilgisi elde 
edilmiştir.( Manjunath T V. ve diğerleri, 2013: 6)

Havalandırma kanallı disk; düz diske kıyasla daha hafiftir ve daha fazla yüzey içerdiği için ilave taşınım ısı 
transferi sağlamaktadır. Böylece  havalandırma kanallı disk sıcaklık artışını kontrol ederken; disk yüzeyinde 
yüksek sıcaklık sebebiyle oluşacak termal hasarları engellmektedir.Termal kapasite ve termal gerilmeler disk 
tasarımında gözönünde bulundurulmalıdır. (Belhocine A. ve diğerleri, 2014: 10).

Çalışma kapsamında ağır ticari araçlarda kullanılan düz kanatçık ve elmas sütunlu disk tasarımı ısı transferi 
oranı ve termal gerilme değeri Ansys programı ile incelenmiştir. 

YÖNTEM    

Frenleme sırasında; ısı akısı oluşumu ve ısı değişim şartları ile birlikte sıcaklık alanı etkilenir.Isı akısı girişi 
yüzeylerdeki sürtünme katsayısına ve diskin açısal hızına bağlıdır.

Termodinamiğin birinci kanununa göre; frenleme sırasında ortaya çıkan kinetik enerji termal enerjiye dönüş-
mektedir. Enerji fren diskinin ana bileşenleri; pad ve disk arasındaki sürtünme vasıtasıyla dönüşür.

Fren anında başlangıçta disk yüzeyine aktarılan ısı akısı aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır (Belhocine A. 
ve diğerleri, 2014: 10).

z=a/g frenleme etkinliği, a=aracın yavaşlama ivmesi [m/s2], Ø frenleme kuvvetinin ön ve arka aks arasındaki 
dağılım oranı,  fren diski üzerindeki padlerin sürtünme teması ile taradığı alan[m2],  aracın ilk 
hızı [m/s],  disk yüzeyindeki yük dağılım faktörü, m aracın kütlesi [kg], g=9,81 yerçekimi ivmesi [m/s2].

Düz kanatlı ve elmas sütunlu disk tasarımı geometrik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. ısı transferi  ve 
kanatçıklar arasındaki hava hız 3D termal akış analizi ile değerlendilmiştir.
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Şekil 1. Düz kanatçıklı disk                  Şekil 2. Elmas sütunlu disk

CFD analizleri 30km/s ve 70 km/s araç hızlarında değerlendirilmiştir. Başlangıçta tüm kanatçık ve disk yüzeyi 
sabit sıcaklığı 300  olarak alınmıştır. Taşınım ile ısı transferi disk yüzeyinden akan hava ile sağlanmakta-
dır, havanın termodinamik özellikleri atmosfer basıncı 101325 ve 27  olarak alınmıştır.

Analiz için panik fren senaryosu gözönüne alınmıştır; başlangıç hızı 90 km/s’den 4.3 saniye süresinde durdu-
rulması sonucunda ortaya çıkan ısı akısı disk yüzeyine uygulanmıştır.

Disk malzemesi olarak yüksek dayanım, sürtünme direnci, termal kapasiteve maliyet avantajı doğrultusunda 
gri dökme demir kullanılmaktadır.Genel olarak otomotiv sektöründe benzer şekilde dökme demir kullanılmak-
tadır. 

Düz kanatçıklı disk ve elmas sütunlu disk için yapılan analiz aynı sınır şartlar kullanılarak tekrarlanmıştır.

Disk Dökme Demir Özellikleri Hava Özellikleri

Isıl iletkenlik, k=27-46 W/m-K
Isı transfer katsayısı, h=5-25 w/  (Doğal 
taşınım)

Yoğunluk, 25-200 w/  (zorlanmış taşınım)

Özgül ısı, c=460 J/kg-K

Araç ve fren diski özellikleri aşağıdaki tablodaki gibi alınmıştır.
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Araç Özellikleri Fren Diski Özellikleri

Ağır Ticari Araç Disk İç Çap: 255 mm

Aks yükü: 11500 kg Dış Çap: 430 mm

Disk tipi: Düz kanatçıklı disk, Elmas sütunlu Disk

Konum: Ön aks

BULGULAR

Frenleme sırasında; sürtünme sonucunda oluşan ısının ve ısı akısının disk kesitine aktarılması gereklidir. Ter-
mal yükleme ve geometri simetriktir.3D termal akış analizi simetrik olarak ve aşağıdaki kabuller ile basitleş-
tirilerek yapılmıştır.

•	 Fren sırasında oluşan kinetik enerjinin tamamı disk üzeyinden ısı akısı olarak aktarılmıştır.

•	 Literatür araştırmasında benzer alındığı şekilde taşınım ile ısı transferi değerlendirilmiştir.

•	 Disk malzemesi homojen ve izotropik kabul edilmiştir.

•	 Domain simetrik olarak seçilmiştir, disk simetrik bir yapıda olduğu için çeyrek geometri için detaylı de-
ğerlendirilmiştir.

            

      Şekil 2. Düz kanatlı ve elmas sütunlu disk kesit geometrisi

Hava akışı ve taşınım ısı transferi kompleks bir şekilde birbirine bağlıdır. Havalandırma sistemindeki kanallar 
ve kanatçık profili yani akışının gerçekleştiği ıslak çevre; tasarımı havanın akış hızı, kanal içindeki dağılımını 
ve akışın tipini (türbülans ve laminar gibi) doğrudan etkilemektedir.

•	 Elmas sütunlu disk tasarımında kanatçık yüzey alanı düz kanatçıklı tasarıma kıyasla 20% yüksektir, top-
lam disk yüzey alanı 5 % oranında yüksektir.Böylece yüzey alanı artışı sağlanarak  yüksek sıcaklık nok-
talarındaki ısı transferi homojen bir şekilde artırılmıştır.
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•	 Araç hızının artışı ile birlikte disk yüzeyine temas eden hava taşınım ile ısı transferini artırmaktadır. Düz 
kanatçıklı disk tasarımında ısı tansfer oranı 30 km/sa ve 70 km/sa için 19% oranında yüksektir.

•	 30 km/sa araç hızında düz kanatçıklı disk’in elmas sütunlu disk’e kıyasla ısı transfer oranı 18% yüksektir, 
bu değer araç hızı 70 km/sa olduğunda %32 olmaktadır.

•	 Kütle akış hızı düz kanatçıklı tasarımda elmas sütunlu diske kıyasla 46% oranında yüksektir.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

301

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

  

Şekil 3. Düz Kanatçıklı – Elmas sütunlu Disk Hız Dağılımı            

•	 Düz kanatçıklı ve elmas sütunlu disk tasarımı soğutma performansı sadece ısı transfer oranına bağlı değil-
dir, disk yüzeyinin ve kanat profillerinde sıcaklık farkı sebebiyle oluşacak termal gerilmeler diğer önemli 
parametredir. Yapılan çalışmada disk kanatçık bölgesindeki havanın homojen akışı ve sıcaklığın kanatçık 
etrafından ucuna kadar olan bölgedeki dağılımı sonucunda düz kanatçıklı disk kanat çevresi gerilme de-
ğeri elmas sütunlu tasarıma kıyasla 32 %  oranında yüksektir. 
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SONUÇ

•	 Düz kanatçıklı disk tasarımının elmas sütunlu disk tasarımına kıyasla yüksek kütle akış hızı ve  ısı transfer 
oranı sağladığı elde edilmiştir.

•	 Disk kanatçıklarındaki ısı akısı dağılımı elmas sütunlu disk tasarımında homojen olarak dağılmaktadır. 
Böylece kanat profillerinin etrafındaki gerilme değerleri 32% oranında düşüktür.

•	 Elmas sütunlu disk tasarımı düz kanatçıklı tasarıma kıyasla 2,5% daha hafiftir. 

•	 Çalışma kapsamında disk tasarımlarının araç üzerindeki ısı transfer oranının değerlendirmek için ayrıca 
bir analiz çalışması planlanmıştır.

•	 Hafiflik, üretilebilirlik ve homojen soğuma karakteristiği doğrultusunda elmas sütunlu disk kullanımı öne-
rilmektedir.

Teşekkür:  

•	 Dilek AKÇA BAYRAK ,  Ford Otosan, Ürün Geliştirme,  İstanbul / Türkiye 

•	 Yasin HACISALİHOĞLU, Ford Otosan, Ürün Geliştirme,  İstanbul / Türkiye
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ZİKKONYA ESASLI TERMAL BARİYER KAPLAMALARIN OPTİMUM LAZER YÜZEY 
MODİFİKASYON PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ 1

Caner ASLAN1, Ayşegül AKDOĞAN EKER1, Erhan AKMAN2, Ali AVCI1, Muhammet KARABAŞ3

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, İstanbul / Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi, Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye

3Hakkari Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Termal bariyer kaplamalar, yüksek sıcaklığa maruz kalan parçaların korunmasında yaygın olarak kullanıl-
maktadır. Termal bariyer kaplama sistemi bağ katman ve seramik üst katman olarak iki farklı katmandan oluş-
maktadır. Bağ katman altlık malzemeyi oksidasyondan korurken, seramik üst katman düşük termal iletkenlik 
özelliği ile parçaları yüksek sıcaklık etkisinden korumaktadır. Plazma püskürtme ile üretilen zirkonya esaslı 
seramik üst katman kaplamaların yüzeyleri pürüz, porozite ve çatlaklar gibi yapısal süreksizlikler içermekte 
olup kaplamaların sıcak korozyon ve oksidasyona karşı direncini azaltmaktadır. Çalışmanın temel amacı, kap-
lamadaki yapısal süreksizlikleri lazer yardımıyla minumuma indirmektir. Çalışmada, zirkonya esaslı, itriya 
ile kararlı hale getirilmiş zirkonya (YSZ), serya-itriya ile kararlı hale getirilmiş zirkonya (CYSZ) ve lantan 
zirkonat (LZ) kaplamalar plazma püskürtme tekniği ile üretimiş ve bu kaplamaların optimum lazer yüzey mo-
difikasyon parametreleri belirlenmiştir. Lazer modifikasyon işlemi için seçilen lazer gücü, tarama hızı ve lazer 
mesafesi parametreleri değiştirilerek seramik üst katman yüzeyinde kaplama tabakasından ayrılmamış, çatlak-
sız ve yoğun bir mikroyapı elde edilmeye çalışılmıştır. Her bir parametre ile yapılan lazer yüzey modifikasyon 
çizgileri taramalı elektron mikroskobu ile kesitten ve yüzeyden mikroyapısal olarak incelenmiştir. Elde edilen 
karakterizasyon sonuçları neticesinde, tüm kaplamalar için lazer gücü %10’dan %24’e doğru arttıkça yüzey 
üzerinde çatlakların sınırlandırdığı alanların büyüdüğü, yüzeyde oluşan krater benzeri çukurlukların azaldığı 
görülmüştür. Ortalama 200 mikron kalınlığında olan kaplama kesitlerinden alınan mikroyapı görüntüleri ince-
lemesinde; lazerle modifiye edilmiş yaklaşık 30 mikron kalınlığında tabaka için sırasıyla en uygun lazer mo-
difikasyon parametreleri; YSZ için %22 lazer gücü, 120 mm/s tarama hızı, 220 mm lazer mesafesi, CYSZ için 
%12 lazer gücü, 120 mm/s tarama hızı, 220 mm lazer mesafesi, LZ için ise %18 lazer gücü, 60 mm/s tarama 
hızı, 200 mm lazer mesafesi olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Termal Bariyer Kaplamalar, Lazer, Modifikasyon

1  Yazar Notu: Bu çalışma; Prof.Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER tarafından danışmanlığı yapılan Yıldız Teknik Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölümü, İmal Usulleri programında yapılmakta olan Caner ASLAN’ın  “Termal Bariyer 
Kaplamaların Lazer ile Yüzey Modifikasyonu Özelliklerinin Ve Korozyon Davranışının İncelenmesi” Konu Başlıklı, Yüksek Li-
sans Tez çalışmasından türetilmiştir.
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Termal bariyer kaplamalar (TBK), yüksek sıcaklık servis şartlarında çalışan makine parçalarında gazlar ile me-
tal arasında bir yalıtım bariyeri olarak kullanılan, kaplama altındaki malzemeyi yüksek sıcaklıkların olumsuz 
etkisinden ve korozyona sebep olan çevresel etkilerden koruyan seramik esaslı malzemelerdir. Termal bariyer 
kaplamalar, altlık malzemeyi oksidasyondan koruyan bağ katman ve düşük termal iletkenlik özelliği ile altlık 
malzemeyi yüksek sıcaklık etkisinden koruyan seramik katmandan meydana gelmektedir (Şekil 1). Termal 
bariyer kaplamalarda seramik üst katman için malzeme seçiminde fiziksel ve kimyasal özellikler büyük önem 
taşımaktadır. Erime noktası, termal iletkenlik değeri, termal genleşme katsayısı, yüksek sıcaklık faz kararlılığı 
kırılma tokluğu gibi özellikler (1000 ºC’den yüksek) termal bariyer kaplamaların saldırgan ortamlarda verimli-
liğini doğrudan etkiler. Termal bariyer uygulamalarında en çok kullanılan Zirkonya esaslı seramik malzemeler 
olup, “itriya ile kararlı hale getirilmiş zirkonya” (YSZ) en yaygın olarak kullanılan TBK malzemesidir [1,2,3].

Şekil 1. Uçak motorunda yanma odası türbin kanatçıklarında TBK uygulaması [3]

AMAÇ 

Termal bariyer uygulamalarında meydana gelen hasar çeşitleri, yüzey yapısından önemli ölçüde etkilenmek-
tedir. Termal bariyer kaplamalarda, atmosferik plazma sprey yöntemi ile üretilen seramik üst katman yüzeyi 
oldukça pürüzlü olup, porozite ve çatlak gibi yapısal süreksizlikler içermektedir. Özellikle yakıtlarda bulunan 
vanadyum, sülfür gibi empüriteler ve yanma sonucu açığa çıkan gazlar, yüksek sıcaklık korozyonuna neden 
olmakta, kum fırtınası ve volkanik patlamaların yaşandığı bölgelerde motor içerisine girerek yanma odasında 
türbin kanatçıkları üzerine yapışarak eriyen partiküller (CMAS) TBK’ları hasara uğratarak kullanım ömür-
lerini azaltmaktadır. Kaplama yüzeyinde biriken sıcak korozyon ürünleri ve CMAS eriyikleri pürüzlü yüzey 
yapısı sebebiyle kaplama yüzeyine kolayca tutunmakta, poroziteler ve çatlaklar vasıtasıyla da kaplama içleri-
ne kadar nüfuz etmektedir. Ayrıca kaplama yapısındaki poroziteler yüksek sıcaklıkta bağ katman kaplamaya 
oksijen difüzyonunu hızlandırmakta ve termal olarak büyüyen oksit tabakası (TGO) oluşumunu hızlandırarak 
kaplamaların hasar görmesine sebep olmaktadır. Lazer ile yüzey modifikasyonu sonucu TBK yüzeylerinde az 
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pürüzlü, porozite ve rastgele çatlaklar içermeyen bir yapı elde edilebilmektedir. Bu yüzey yapısı TBK’ların 
kullanım ömürlerini geliştirmede faydalı olabileceği düşünülmektedir. [2,4,5]. 

Literatürde, Mustafa Güven Gök ve arkadaşları 2015 yılında; Gadolinya Zirkonat’tan üretilen termal bariyer 
kaplamaların mikroyapısı ve mikrosertliğinde meydana gelen değişimleri belirlemek amacıyla farklı lazer 
parametreleri kullanılarak modifiye etmiştir. Zhengjie Fana ve arkadaşları ise 2016 yılında; YSZ seramik kaplı 
termal bariyerlerin sıcak korozyon davranışı üzerinde lazer yüzey modifikasyonunun etkisinin incelendiği 
bir çalışma yapmıştır. S.R. Dhineshkumar ve arkadaşları ise 2016 yılında; termal bariyer kaplamalarının yü-
zeyinin ultra kısa vuruşlu lazer ile  işlenmesi sonucunda dayanım sınırlarının arttırılmasını araştırmıştır. Yan 
Wanga ve arkadaşları 2017 yılında; YSZ seramik kaplı termal bariyerler üzerinde lazerle yüzey iyileştirmesi 
yaparak yüksek sıcaklık korozyonuna karşı direncinin geliştirilmesini incelemiştir. Chang Fa ve arkadaşları 
ise 2017 yılında; YSZ kullanılarak üretilen termal bariyer kaplamalar üzerinde lazer yüzey modifikasyonunun 
mikroyapı ve kaplama performansı üzerindeki etkisini araştıran bir çalışma yapmıştır [4,5,6,7,8]. 

Çalışmanın temel amacı; termal bariyer kaplamaların yüzeyinde yer alan süreksizlikleri lazer yüzey modifi-
kasyonu ile minumuma indirerek yüzeyde daha az çatlağa sahip, daha pürüzsüz ve daha yoğun bir mikroyapı 
elde etmektir. Literatürdeki çalışmalarda sınırlı sayıda parametre kullanıldığı görülmüş ve bu konudaki eksik-
liği  tamamlamak adına toplamda doksan altı parametre kullanılarak lazer modifikasyon işlemi için optimum 
lazer parametreleri tespit edilmiştir.

KAPSAM

Bu çalışmada altlık malzeme olarak INCONEL 625 süperalaşım altlık malzeme, Metco AMDRY 997 bağ 
katman ve TBK malzemesi olarak itriya ile kararlı hale getirilmiş zirkonya (YSZ), serya-itriya ile kararlı hale 
getirilmiş zirkonya (CYSZ) ve YSZ/lantan zirkonat (LZ) seçilmiştir. Literatür taramaları sonucunda; termal 
bariyer kaplamaların lazer yüzey modifikasyonu ile ilgili çalışmalarda sınırlı sayıda lazer parametresi kulla-
nıldığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili eksikliğin tamamlanması ve optimizasyon işleminin geniş bir parametre 
yelpazesi altında gerçekleştirilebilmesi için toplamda doksan altı parametre belirlenmiştir (Tablo 1).
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Tablo 1. Lazer Yüzey Modifikasyonunda Kullanılan Parametreler

FAKTÖR Malzeme Lazer 
Mesafesi

Lazer 
Gücü

Tarama 
Hızı

PARAMETRE YSZ 220 mm %10 60 mm/s

%12 80 mm/s

CYSZ %14 100 mm/s

%16 120 mm/s

LZ 200 mm %18 140 mm/s

%20 160 mm/s

%22 180 mm/s

%24 200 mm/s

YÖNTEM

30 mm çapında 10 mm kalınlığında hazırlanan altlık malzemeler kaplama işlemi öncesi kumlama işlemine 
tabii tutularak yüzeyleri pürüzlendirilmiş ve temizlenmiştir. Daha sonra kumlanan altlık malzemeler ultrasonik 
temizleyici ile teknik etanol içerisinde oda sıcaklığında 15 dk bekletilmiş ve kumlama işlemi kaynaklı kirlilik-
ler giderilmeye çalışılmıştır. Kaplama işlemi için hazırlanan altlık malzemeler bir döner tablaya bağlanmış ve 
üç eksenli bir CNC tezgaha bağlanmış olan Metco DJ2600 HVOF tabancası ile kaplama işlemi gerçekleştiril-
miştir. Tablo 2’de HVOF işlem parametreleri verilmiştir. 

Tablo 2. Bağ Katman Üretim Parametreleri

Malzeme Başınç (bar) Akış Hızı (SCFH) İşlem

Amdry 997 Oksijen  Propan  Hava Oksijen  Propan  Hava Sprey mesafesi Besleme Hızı

10,3 6,2 7,2 24 40 50 250 mm 50 gr/dk

Bağ katman üretiminden sonra seramik üst katman kaplamaların üretiminde geçilmiştir. Seramik üst katman 
üretiminde Metco 9MBM plazma püskürtme tabancası kullanılarak seçilen seramik kaplama malzemeleri ayrı 
ayrı püskürtülmüştür.
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Tablo 3. Seramik üst katman üretim parametreleri

Parametreler

Akım (A) 500

Birincil gaz akış hızı, Ar (scfh) 90

İkincil gaz akış hızı, H2 (scfh) 15

Toz besleyici gaz hızı, Ar (scfh) 13.5

Paso sayısı 12

Püskürtme mesafesi (mm) 75

Tabanca hızı (mm/min) 600

Döner tabla hızı (rpm) 100

Plazma püskürtme işlem parametreleri Tablo 3’te verilmiştir. TBK yüzeylerinde toplamda doksan altı ayrı 
parametre kullanılarak lazer ile çizikler oluşturulmuş ve bu çizikler kesitten ve yüzeyden taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) yardımıyla incelenmiştir. 

SONUÇ

Optimizasyon işleminde; yüzeydeki yapısal süreksizliklerin en aza indirilmesi ve lazerle modifiye edilmiş 
katman kalınlığının termal bariyer kaplamanın asli görevi olan termal yalıtım görevini engellemeyecek boyut-
larda kalması ayrı ayrı dikkate alınmıştır. Bu bağlamda; optimum lazer parametreleri yüzey ve kesit için ayrı 
ayrı olarak belirlenmiş ve birbiriyle karşılaştırılarak sonuçların yakın olduğu görülmüştür.

Yüzeye ait SEM görüntüleri incelendiğinde optimum lazer parametrelerinin belirlenmesi için dikkate alınan 
mikroyapısal özellikler; yüzeydeki çukurlukların mümkün olan en az sayıda olması, eş eksenli ve ince bir 
çatlak ağına sahip olması ve çatlaklakların sınırlandırdığı alanların büyük olmasıdır. Bu özellikler dikkate alın-
dığında yüzey için belirlenen optimum lazer parametreleri sırasıyla; YSZ için lazer mesafesi 220 mm, tarama 
hızı 120 mm/s, lazer gücü %20, CYSZ için lazer mesafesi 220 mm, tarama hızı 120 mm/s, lazer gücü %14 ve 
LZ için lazer mesafesi 200 mm, tarama hızı 60 mm/s, lazer gücü %20 olarak belirlenmiştir [Şekil 2,3,4]. 
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Şekil 2. YSZ Kaplama İçin İstenmeyen Yüzey (a) ve Optimum Lazer Parametrelerine Karşılık Gelen 
Yüzey SEM Görüntüleri (b)

Şekil 3. CYSZ Kaplama İçin İstenmeyen Yüzey (a) ve Optimum Lazer Parametrelerine Karşılık Gelen 
Yüzey SEM Görüntüleri (b)

Şekil 4. LZ Kaplama İçin İstenmeyen Yüzey (a) ve Optimum Lazer Parametrelerine Karşılık Gelen 
Yüzey SEM Görüntüleri (b)
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Kesite ait SEM görüntüleri incelendiğinde optimum lazer parametrelerinin belirlenmesi için dikkate alınan 
özellikler; seramik katman üzerinde yoğun mikroyapıya sahip, kaplamadan ayrılmamış, dikey çatlak içerme-
yen ve 30µm’den az kalınlıkta lazerle modifiye edilmiş bir tabakaya sahip olmasıdır. Bu özellikler dikkate 
alındığında kesit için belirlenen optimum lazer parametreleri sırasıyla; YSZ için lazer mesafesi 220 mm, tara-
ma hızı 120 mm/s, lazer gücü %22, CYSZ için lazer mesafesi 220 mm, tarama hızı 120 mm/s, lazer gücü %12 
ve LZ için lazer mesafesi 200 mm, tarama hızı 60 mm/s, lazer gücü %18 olarak belirlenmiştir [Şekil 5,6,7].

Şekil 5. YSZ Kaplama İçin İstenmeyen Kesit (a) ve Pptimum Lazer Parametrelerine Karşılık Gelen 
Kesit SEM Görüntüleri (b)

Şekil 6. CYSZ Kaplama İçin İstenmeyen Yüzey (a) ve Optimum Lazer Parametrelerine Karşılık Gelen 
Kesit SEM Görüntüleri (b)
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Şekil 7. LZ Kaplama İçin İstenmeyen Yüzey (a) ve Optimum Lazer Parametrelerine Karşılık Gelen 
Kesit SEM Görüntüleri (b)

     

Teşekkür: Bu çalışma Yıldız  Teknik  Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAPK) ta-
rafından desteklenen “Plasma Sprey Termal Bariyer Kaplamaların Lazer Yüzey Modifikasyonu Sonucu Mikro 
Yapısal Ve Termal Şok Performansının İncelenmesi” adlı projeden türetilmiştir( FBA-2017-3057)
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ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞINDA KAYNAK 
PARAMETRELERİNİN KAYNAK DİKİŞ KALİTESİNE ETKİLERİ

Halil Gökhan ŞANSEVEN 1, Tolga MERT 2

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye

2Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Alüminyum son dönemlerde endüstride en çok kullanılan metallerden birisidir. Özgül ağırlığının düşük ol-
ması, iyi bir korozyon direncine ve görece uygun maliyet ile mukavemete sahip olması nedeniyle ağırlık azalt-
manın önemli olduğu sektörler başta olmak üzere pek çok endüstri kolunda kendine yer bulabilmektedir. Alü-
minyumun kaynağında birçok yöntem kullanılabilmekle beraber alüminyumun yüksek ısıl iletkenliği, ergitme 
esaslı kaynak yöntemlerinde enerji ihtiyacını arttırmakta ve bu da maliyetin yükselmesine sebep olmaktadır. 
Ayrıca alüminyumun oksijene olan ilgisi sebebiyle ergimiş bölgenin hava ile teması kaynak dikiş kalitesini 
olumsuz etkileyeceğinden argon gibi soy bir gaz ile bu temasın engellenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
Sürtünme Karıştırma Kaynağı (SKK), diğer kaynak yöntemlerine kıyasla görece daha yeni, ihtiyaçları karşıla-
yabilecek bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Sürtünme Karıştırma Kaynağı, kaynak edilecek parçaların sabit 
tutulduğu, özel bir takımın yüksek devirlerde döndürülürken malzeme içine daldırıldığı, sürtünme sayesinde 
oluşturulan ısı ve mekanik olarak dışarıdan uygulanan baskı kuvvetiyle ergime olmaksızın birleştirmenin sağ-
landığı bir katı hal kaynak yöntemidir. Bu çalışmada 6 mm kalınlığında 5754 H111 serisi alüminyum sacdan 
parçalar, DIN 2344 sıcak iş takım çeliğinden imal edilen özel geometrili takım yardımıyla alın alına kaynak 
edilmiştir. Kaynak parametresi olarak farklı takım devirleri seçilmiş (710, 1000, 1400 d/d) ve sabit takım iler-
leme hızında (270 mm/d) kaynak işlemleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra kaynak edilen parçalara çekme ve 
mikro sertlik testleri yapılarak kaynak dikişinin mekanik dayanımı test edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı, Alüminyum, Devir, İlerleme Hızı, Mukavemet, Çekme, 
Mikro Sertlik

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE

Kaynak, birleştirilmek istenen parçaların, ısı veya basınç uygulaması ile bazen de her ikisinin birlikte uygu-
lanmasıyla bir araya getirilmesi olarak tanımlanabilir. Kaynak işlemi için bazı yöntemlerde gaz, toz, tel, örtü 
ve kum gibi yardımcı malzeme kullanılması gerektiği gibi hiçbir yardımcı malzemeye ihtiyaç duyulmayan 
yöntemler de mevcuttur (Gültekin, 1991, 1).  Alüminyum düşük yoğunluğu sayesinde hafif olması, işlenebi-
lirliği ve şekil verilebilirliğinin iyi olması, yüksek korozyon direncine sahip olması, geri dönüşümünün kolay 
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ve de verimli olması, doğada en çok bulunan üçüncü element olması gibi birçok olumlu özelliğe sahiptir. Bu 
sebeplerledir ki alüminyum çelikten sonra endüstride en çok kullanılan metaldir. 2

 Alüminyumun endüstrideki kullanım alanları çok geniştir. İnşaat, otomotiv, havacılık, savunma sanayi, amba-
laj, elektrik ve elektronik başlıca kullanım alanlarını oluşturmaktadır (Gülbudak, 2013, 2). Fakat alüminyumu 
birçok alanda avantajlı konuma getiren yüksek ısıl iletkenlik özelliği kaynak için bir dezavantaj oluşturmak-
tadır. Endüstride alüminyum kaynağında kullanılan Tungsten Inert Gas (TIG) ve Metal Inert Gas (MIG) gibi 
ergitme esaslı kaynak yöntemleri ile alüminyum kaynağı, çelik kaynağına göre ortalama üç kat daha fazla 
enerji kullanımıyla mümkün olmaktadır çünkü bölgesel ergime sağlanması amacıyla yapılan ısı girdisi alümin-
yumun yüksek ısıl iletkenliği sebebiyle tüm parçaya hızlı bir şekilde yayılmakta ve kaynak edilmek istenilen 
bölge daha geç ergime sıcaklığına ulaşmaktadır. Bunun yanı sıra yine alüminyumun korozyon direnci için 
fayda sağlayan oksijene olan ilgisi, kaynak kabiliyeti için bir dezavantaja dönüşmektedir (Özdinçer, 2006, 
3). Bunun sebebi alüminyumun ergime sıcaklığı ile alüminyum oksidin (Al2O3) ergime sıcaklığı arasındaki 
farktır. Alüminyumun ergime sıcaklığı 660 °C iken alüminyum oksidin (Al2O3) ergime sıcaklığı 2072 °C tır. 
Alüminyumun oksijen ile teması kesilmeden ergitme esaslı kaynağının yapılması sağlıklı bir kaynak elde 
edilmesine engel teşkil etmektedir. Bu sebeple ergitme esaslı kaynak yöntemleri ile alüminyum kaynağı yapı-
lırken mutlaka kaynak bölgesinin hava ile temasını kesecek koruyucu gaz beslemeli bir yöntem ya da vakum 
ortamında kaynak şarttır. Vakum ortamında kaynak genel usullere kıyasla fazladan maliyet yaratan bir kaynak 
yöntemidir. Koruyucu gaz beslemeli gaz altı kaynak yöntemlerinde de kaynak parçası ile herhangi bir reaksi-
yon oluşturma eğilimi olmayan argon (Ar) gibi soy bir gaz kullanılması zorunludur. Kullanılması zorunlu bu 
gazlar insan sağlığı açısından zararlı gazlar olup kaynak operatörünün maskesiz kaynak yapması ya da eğer 
robotik kaynak yapılıyorsa da iyi bir havalandırma olmaksızın görevli personelin kaynak yapılan yer ile aynı 
havayı soluması mesleki hastalıklara sebep olabilmektedir (Mishra, 2007, 4). Katı hal kaynak yöntemi olan ve 
1990 yılında patenti alınmış Sürtünme Karıştırma Kaynağı (SKK) yöntemi birçok avantajı ile iyi bir alternatif 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Thomas, W.M., 5). Sürtünme Karıştırma Kaynağı, kaynak edilecek parçaların 
sabit tutulduğu, özel bir takımın yüksek devirlerde döndürülürken malzeme içine daldırıldığı, sürtünme saye-
sinde oluşturulan ısı ve mekanik olarak dışarıdan uygulanan baskı kuvvetiyle ergime olmaksızın birleştirme-
nin sağlandığı bir katı hal kaynak yöntemidir (Lohwasser, Chen, 2010, 6). Bu yöntem, ilave kaynak metaline 
ihtiyaç duymaması, harici bir ısı kaynağına ihtiyaç duymaması, koruyucu gaz kullanımına ihtiyaç duymaması 
ve bu nedenlerle de ekstra maliyet yaratmaması sebebiyle hem ekonomik olarak hem de mekanik özellikler 
açısından ön plana çıkmıştır. Diğer kaynak metotlarına göre yeni olan bu yöntem ile birçok araştırmacı, farklı 
değişkenler ile çalışmışlardır (Çam, Mıstıkoğlu, 2014, 7). Bu değişkenler için en başta takım devri, takım 
ilerleme hızı (kaynak hızı), takım dönüş yönü, takım baskı kuvveti, takım açısı, takım geometrisi ve kaynak 
geometrisi sayılabilmektedir (Ren, Ma, Chen, 2006, 8)      

2  1https://www.assanaluminyum.com/tr-tr/surdurulebilirlik/her-yonuyle-aluminyum
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Şekil 1. Sürtünme Karıştırma Kaynağı  (SKK) (Yılmaz, Ünlü, Uzkut, Ertürk, 2016, 9)

Şekil 1’de alın alına tespit edilmiş iki levhanın birleşim çizgisi üzerinde ilerlerken, takımın kaynak edilecek 
levhaların içinde dönmesiyle oluşan ısı etkisi ile yumuşaması ve birbiri ile karışması bu sırada da takım omzu-
nun yarattığı basınç ile kaynağın gerçekleşmesi gösterilmiştir. 

Şekil 2. Sürtünme Karıştırma Kaynağı kaynak geometrileri. a) Küt alın, b) Köşe, c) T birleştirme, d) 
bindirme, e) çoklu bindirme, f) T bindirme, g) İç köşe birleştirme (Kaluç, Taban, 2007, 10)

Diğer kaynak yöntemlerinde olduğu gibi SKK yöntemi ile de birçok farklı pozisyonda kaynak yapmak müm-
kündür (Şekil 2).

Şekil 3. SKK takımı omuz kısmı kesit görüntüsü, omuzun alt kısmında bulunan karışım odası koyu 
renk olarak görünmektedir

Sürtünme Karıştırma Kaynağı için kullanılabilecek takımlar genel olarak sap, omuz ve pim kısımlarından 
oluşmaktadır. Bu kısımlardan ilk dikkat çekici nokta pim kısmıdır. Takım pimleri yuvarlak, konik, kesik konik, 
üçgen, kare, üçgen piramit, kanallı vb. farklı geometrik şekillerde olabilmektedir. Keza takım üzerindeki dişler 
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de yine farklı özelliklerde olabilmekte hatta bazı takımlarda hiç kullanılmayabilmektedir. Alın alına kaynakta 
genellikle pimlerin boyları kaynak edilecek malzemenin kalınlığından 200 ila 500 mikron daha kısa olacak 
şekilde imal edilmektedir. Takımların olmazsa olmazlarından ve çok önemli bir görev üstlenen kısmı da takım 
omuz kısmı kaynak edilecek parçalar ile temas eden yüzüdür. Burada kenarlardan pime doğru oluşturulacak 
bir kavis yumuşatılmış malzeme için bir karışım odası vazifesi görmektedir (Şekil 3).

AMAÇ

Yapılmış olan bu çalışmada sanayine kimya ve gıda endüstrisindeki kaynaklı yapılar, otomotiv, gemi, inşa 
donanımları, ofis donanımları, araç ve makine gövdeleri gibi birçok kullanım alanı bulunan 5457 H111 alü-
minyum alaşım parçaların sürtünme karıştırma kaynağıyla kaynağında takım devir hızının kaynak dikiş ka-
litesine ve mukavemetine etkileri incelenmiştir. Tablo 1’de AA 5754 H111 malzemesinin mekanik değerleri 
görülmektedir.

KAPSAM

Kimyasal bileşimi Tablo 2’de verilen AA 5754 H111 alüminyum alaşımı levhalardan 75x250 mm ölçülerinde 
kesilmiş olan 6mm kalınlığındaki parçalar küt alın kaynak geometrisiyle kaynak edilmiştir. Bu kaynağı ger-
çekleştirmek için bulunması kolay ve ucuz, işlenebilirliği, sıcaklık dayanımı, ısıl yorulma direnci ve aşınma 
direnci yüksek DIN 2344 sıcak iş takım çeliği seçilmiştir. Bu takım malzemesinin kimyasal bileşimi Tablo 
3’te görülmektedir. Şekil 4’teki geometrik ölçülere göre takım imal edilmiş ve sertleştirme için ısıl işleme 
tabi tutularak sertliği 50 HRC’ye yükseltilmiştir. 270 mm/d sabit ilerleme hızında, 710, 1000, 1400 d/d olmak 
üzere üç farklı takım devri ile kaynak işlemi gerçekleştirilmiştir. Her devir için bir çift levha kaynak edilmiştir. 
Kaynak edilmiş parçaların kaynak yüzeyi görsel olarak muayene edilip kayıt alındıktan sonra her levhadan iki 
adet çekme ve bir adet de mikro sertlik numunesi freze ile işlenerek çıkartılmıştır.

Tablo 1. AA 5754 H111’in mekanik özellikleri3

AA 5754 H111 

Akma Mukavemeti Çekme 
Mukavemeti

Uzama Sertlik

(MPa) (MPa) min - max (Brinell)

min - max min - max min – max

80-100 190-215 24 50-55

3  http: //www.seykoc.com.tr/icerik/5754?dil=tr
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Tablo 2. AA 5754 H111’in kimyasal bileşimi4

AA 5754 Kimyasal Bileşim

Fe Si Cu Mn Mg Zn Cr Ti Diğer Al

0,4 0,4 0,1 0,5 2,6-3,6 0,2 0,3 0,15 0,15 Kalan

Tablo 3. DIN 2344 sıcak iş takım çeliğinin kimyasal yapısı5

EN / DIN AISI C Si Mn Cr Mo Ni V W Co

1.2344                
X40CrMoV5-1

H13 0,39 1,1 0,4 5,2 1,4 - 0,95 - -

Şekil 4. Özel olarak tasarlanıp imal edilen SKK takımının teknik resmi

YÖNTEM

Bu çalışmada takım ilerleme hızı 270 mm/d, kaynak açısı 2°, takım dönüş hızı saat yönü tersine olacak şekil-
de sabit tutulmuştur. Takım devri olarak sırasıyla 710 d/d, 1200 d/d ve 1400 d/d seçilmiş ve her takım devri 
için bir çift levha ile kaynak işlemi gerçekleştirilmiştir. Kaynak işlemi gerçekleştirilen bu levhaların kaynak 
yüzeyleri görsel olarak kontrol edilmiş ve çapak oluşumları incelenmiştir. Tüm kaynak işlemleri dik frezede 
gerçekleştirilmiştir. Tespit şekli gereği 250 mm’lik boya sahip parçalara yapılan kaynağın giriş ve çıkış bölgesi 
dahil toplam uzunluğu 150 mm olarak kalmıştır (Şekil 5). Ölçüleri ISO standartlarında olan çekme test numu-
neleri ile mikro sertlik test parçaları frezede işlenerek çıkartılmıştır (Şekil 6). Çekme testi için Besmak marka 
600 kN servo hidrolik çekme test cihazı ve mikro sertlik deneyi için Bulut Makine Microbul 1000 DV mikro 
sertlik ölçüm test cihazı kullanılmıştır. Mikro sertlik testi için malzemeye 200 g yük 10 s süreyle uygulanmıştır.

4  http: //www.seykoc.com.tr/icerik/5754?dil=tr
5  http://www.osmanli-bohler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=90
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Şekil 5. Kaynak İşleminin Gerçekleştirildiği Freze Tezgâhı ve Bağlama Aparatı

Şekil 6. Kaynak İşlemleri Yapılan Bu Levhalardan Iso 4136-2012 Çıkartılan Çekme Testi Parçaları Ör-

neği ve Teknik Resmi

BULGULAR

Yapılan üç denemede de kaynak işlemleri başarılı olmuştur. Yapılan görsel muayenede kaynak yüzeylerindeki 

çapak oluşumu uygun görünmekle beraber, 1400 d/d lık takım devri ile kaynaklanan parçaların yüzeyleri di-

ğerlerinden biraz daha iyi görünmektedir (Şekil 7). 
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Şekil 7. Kaynak işlemleri yapılmış olan numunelerin görsel ilk muayenesinin sonuçları

Şekil 8. Çekme testi sonrası bir numune görüntüsü

Tablo 4’te X-1 olarak isimlendirilen parçalar kaynak başlangıç noktası tarafından, X-2 olarak isimlendirilen 
parçalar da kaynak edilen parçaların tam orta noktasında çıkartılmış numunelerdir. Çekme testi sonucunda 
kaynak bölgesinden kopmuş olan test numunesi Şekil 8’de görülmektedir.

Tablo 4. Tüm numuneler için ölçülmüş olan çekme değerleri ve % uzama miktarları

TAKIM DEVRİ      
(d/d)

TEST PARÇA 
NO

AKMA 
GERİLMESİ  
(MPa)

ÇEKME 
GERİLMESİ 
(MPa)

EKSTANSOMETRE 
UZAMASI (%)

710 1-1 89 114 4,3

1-2 91 113 4,1

1000 2-1 124 187 7,4

2-2 122 190 7,3

1400 3-1 127 192 8,2

3-2 127 195 10,8
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Mikro sertlik numuneleri alüminyumun içyapısının sıcaklıktan etkilenmemesi için bakalite alma yöntemi ye-
rine soğuk monteye alınmıştır. Ölçülen mikro sertlik değerleri Tablo 5’te görülmektedir.

Tablo 5. Tüm Numuneler İçin Ölçülmüş Olan Mikro Sertlik Değerleri. (0 Mm Kaynak Dikişinin Mer-
kezini Temsil Etmektedir.)

ÖLÇÜM ALINAN BÖLGELER VE MİKRO SERTLİK DEĞERLERİ 
(HV0,2)

TAKIM DEVRİ 
(d/d)

-10 mm -6 mm 0 mm 6 mm 10 mm

710 67,5 71,9 60,5 67,9 65,9

1000 65,4 65,4 62,9 52,3 51,8

1400 68,7 64,2 70,4 67,5 70,6

SONUÇ

-SKK ile 5754 alüminyum alaşımı farklı takım devrinde başarı ile kaynak edilebilmiştir.

-Çekme numuneleri kaynak metalinden kopmuştur.

-En yüksek akma ve çekme mukavemeti ile uzama değerleri 1400 d/d takım devrinde elde edilmiştir. En düşük 
değerler ise 710 d/d ile elde edilmiştir.

-Vickers sertlik değerlerine bakıldığında kaynak metali, ITAB (ısı tesiri altındaki bölge) ve TMEB’de (termo-
mekanik etkilenmiş bölge) en homojen sertlik dağılımının 1400 d/d takım devri ile elde edildiği gözlemlen-
miştir. Kaynak metali, ITAB ve TMEB bölgeleri arasında en büyük sertlik farklılıkları 1000 d/d ile kaynakta 
ortaya çıkmıştır.

KAYNAKÇA

Gültekin, N..(1991). Kaynak Tekniği Kitabı. s.1.

Gülbudak, M., (2013). Farklı Alüminyum Levha Çiftinin Sürtünme Karıştırma Kaynak Özellikleri, Yüksek 
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,  Türkiye.

Özdinçer, A., (2006). Alüminyum Alaşımlarının Gaz Altı Kaynağında Koruyucu Gaz Karışımlarının Nüfu-
ziyet ile Diğer Kaynak Dikişi Özelliklerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü Makine Bölümü, İstanbul, Türkiye.

Mishra, R.S., Mahoney, M.W., (2007). Friction Stir Welding and Processing, ASM International, DOI:10.1361/
fswp2007p001.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

321

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Thomas, W.M., Nicholas, E.D., Needham, J.C., Murch, M.G., Temple-Smith, P., Dawes, C.J., (1993). Impro-
vements relating to friction welding, E.P. Office.

Lohwasser, D., Chen, Z., (2010). Friction Stir Welding From Basic to Applications, Woodhead Publishing 
Limited.

Çam, G., Mıstıkoğlu, S., (2014). Recent Developments in Friction Stir Welding of Al-alloys, Journal of Mate-
rials Engineering and Performance, DOI: 10.1007/s11665-014-0968-x.

Ren, S.R., Ma, Z.Y., Chen, L.Q., (2006). Effect of welding parameters on tensile properties and fracture beha-
vior of friction stir welded Al–Mg–Si alloy, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences.

Yılmaz, S.S., Ünlü, B.S., Uzkut, M., Ertürk, D., (2016). Alüminyum Alaşımlarında Sürtünme Karıştırma Kay-
nağı ve Uygulamaları, Mühendis ve Makina, cilt 57, sayı 676, s. 56-63.

Kaluç, E., Taban, E., (2007). Sürtünen Eleman ile Kaynak (FSW) Yöntemi (Sürtünme Karıştırma Kaynağı). 
Yayın No MMO/2007/460, Ankara.

İNTERNET KAYNAKLARI

://www.osmanli-bohler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=90 (E.T. 
30.4.2019)

http://www.seykoc.com.tr/icerik/5754?dil=tr (E.T. 30.4.2019)

https://www.assanaluminyum.com/tr-tr/surdurulebilirlik/her-yonuyle-aluminyum (E.T. 30.4.2019)



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

322

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

YEŞİLIRMAK HAVZASINDA MEKÂNSAL KARAR DESTEK SİSTEMİNİN ÇOK BARAJLI 
SİSTEM İŞLETİMİ İÇİN ALT MODEL ÖNERİSİ

Efsun BACAKSIZ1, Önder EKİNCİ2, Mücahit OPAN3

1-3Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü / Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi, Asım Kocabıyık MYO, İnşaat Teknolojisi Bölümü / Türkiye 

Öz: Nüfus artışı, tarım, sanayi, endüstri, enerji gibi ihtiyaçlarla artan talep, gelecekte görülmesi muhtemel iklim 
değişikliği tehdidi ile birlikte birçok bileşeni içinde barındıran havzaların yönetim sorunu, etkin ve etkileşimli 
birçok alt modeli kapsayan bir yönetim sistemini zorunlu hale getirmiştir. Bir havza yönetim modelinin; hav-
zanın gerçeklerini mümkün olduğunca göz önünde bulunduran, yağış, akış gibi birçok veriyi ele alıp istatistik, 
simülasyon, optimizasyon teknikleri gibi alt modelleri kullanan bir karar destek sistemiyle ilişkilendirilmesi 
gerekir. Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve geliştirilmesinde hidroelektrik santrallerin optimum ve 
etkin işletimi, üzerinde düşünülmesi gereken en önemli hususlardan biridir. Bu çalışma, Yeşilırmak Havzasın-
da mekansal karar destek sisteminin çok barajlı sistem işletimi için alt model önerisi üzerinedir. Bu çalışmada, 
çok amaçlı ve çok barajlı bir su kaynakları sistemi tanımlanmakta, ardışık yaklaştırmalı dinamik programlama 
optimizasyon tekniğinin kullanılan bir model geliştirilmekte ve Yeşilırmak Nehir Havzası’nda nehrin ana ve 
tali kolu üzerinde ardışık olarak bulunan bir su kaynakları sistemine uygulanmaktadır. Optimizasyon modelin-
de amaç fonksiyonu iki aşamalı olup, güvenilir gücün ve toplam enerjinin en büyüklenmesi şeklidedir. Kritik 
döneme ait kuraklık akım verileri ile güvenilir güç en büyüklendikten sonra, en büyüklenen güvenilir güç 
değeri toplam enerjinin en büyüklenmesinde modele kısıt olarak girilmektedir. Elde edilen sonuçların diğer 
yaklaşımlardan daha iyi çözüm ürettiği görüldüğünden, modelin Yeşilırmak havzası bütünleşik havza yönetimi 
mekânsal karar destek sistemine bir alt optimizasyon modeli olarak katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mekansal Karar Destek Sistemleri, Yeşilırmak Havzası, Enerji 

GİRİŞ

Havza yönetimi kavramı, ilk olarak 1970’li yıllarda havzadaki doğal kaynakların yönetiminde yapılan iyi-
leştirmeler ve kaynakların korunması için tasarlanan projelerle öne çıkmıştır. 1990’lı yıllarda ise kaynakların 
korunmasına ilave olarak havzada yaşayan paydaşların yaşam kalitelerinin arttırılmasının hedeflendiği yeni 
havza yönetim projeleri önerilmiştir. Havzadaki tüm bileşen ve değişkenleri bütünleşik bir biçimde ele alma-
yan projelerin başarısı sınırlı seviyede kaldığından 2000’li yıllardan sonra Avrupa Su Çerçeve Direktifi’nin 
de desteklediği entegre havza yönetimi yaklaşımı benimsenmeye başlanmıştır. Entegre (bütüncül, bütünleşik) 
havza yönetimi, birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olan çevresel faktörlerle, küresel iklim değişikliğini de 
göz ardı etmeyen sosyoekonomik, hukuki ve idari unsurların tümünü birlikte ele alan sürdürülebilir yönetim 
anlayışıdır.  Günümüzde ise, havzadaki farklı bileşenlerin zamana ve mekana bağlı değişimlerini içeren bir 
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veritabanı ile istatistik, simülasyon, optimizasyon tekniklerini kullanabilen, hidrolojik, biyolojik, işletim veya 
çevresel analiz gibi alt modelleri bütünleştirerek, etkin ve etkileşimli bir biçimde değerlendiren Mekânsal Ka-
rar Destek Sistemleri oluşturmaya ve oluşturulan sistemlerin ise geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ülkemizde, 2011 yılında nehir havzası düzeyinde su yönetimi ve koordinasyonun sağlanabilmesi için Su Yö-
netimi Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ve Türkiye Su Enstitüsü gibi yapılar oluşturul-
muştur (Aytuğ, 2014). Ulusal Havza Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanıp, Nehir Havzası Yönetim 
Planlarının yürütme yükümlülüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 2013 yılın-
da hazırladığı tebliğle Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ve Havza Yönetim Heyetleri ’ne verilmiştir. 2001 
yılında Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği Mekânsal Veri Altyapısı (Infrastructure for Spatial In-
formation in the European Community, INSPIRE) girişimi başlatılmıştır. Ülkemizde ise, 20.03.2015 tarihli ve 
29301 sayılı Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik’le, coğrafi veri 
tanımlarının yapılarak, ilgili kurumlarca verilerin üretilmesi, paylaşılması ve kurumlar arası koordinasyonun 
sağlanması amaçlanmıştır.

Havza yönetiminde mekânsal karar destek sistemlerinin dünyadaki uygulamalarına örnek olarak; 2007 yılın-
da Romanya’daki 7039 km2’lik Bistrita nehir havzasındaki besin yönetimine odaklanan, hidrolojik, jeolojik, 
çevresel arazi verilerinin entegre edildiği uygulama, ilk çevrimiçi coğrafi bilgi sistemi (CBS) sistemidir. 2013 
yılında 163.31 km2’lik Hindistan’daki Kakund Havzası’ndaki uygulamada ise, yeraltı sularının derinliği ve 
yeraltı suyunun coğrafi konuma göre dağılımları hesaplanarak, yeraltı suyu yönetiminin gerçekleştirilebil-
mesi amaçlanmıştır. Ülkemizdeki bir uygulamada ise, 7960 km2’lik Akarçay Kapalı Havzası CBS ve uzaktan 
algılama teknolojileri kullanılarak entegre su kaynakları yönetimi konusunda mekânsal karar destek sistemi 
oluşturma çalışmasında; stereo çekim yapabilen uydu görüntüleri ile oluşturulan Sayısal Yükseklik Modeli 
yardımıyla havzaya ait topografik parametreler elde edilmiştir. Bununla birlikte yağış gibi hidrometeorolojik 
verilerin ve uzaktan algılama verilerinin CBS ortamında entegrasyonunun sağlanarak modellenmesi ile su 
potansiyelinin hesaplanması sağlanmıştır. Yeraltı suyu seviyesi dağılımı, yeraltı akış miktarı hesabı, kurak ve 
yağışlı dönemler için yeraltı suyu yüksekliği tahmini ve bu tahminlerden yola çıkılarak hassas bölge tespiti 
yapılmıştır (Rahmanlar 2105)

Bu çalışmada seçilen ve ülkemizin yaklaşık %5’ine karşılık gelen 38387 km²’lik havza alanıyla 25 nehir hav-
zasından biri olan Yeşilırmak Havzası, Sivas ilinin kuzeyinden 3050 metre yükseklikte doğup Karadeniz’e 
dökülen 519 km uzunluğundaki Yeşilırmak hayat vermektedir. Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Giresun, Gü-
müşhane, Erzincan, Sivas, Yozgat ve Tokat illerini içeren havzanın 2018 yılı nüfusu 2752803 kişidir (yesilir-
mak.org.tr). 
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Şekil 1. Yeşilırmak Havzası

Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri arasında sayılan Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi, ulusal ve ulus-
lararası kurallara uygun bir biçimde hazırlanmıştır. Projenin amaçları arasında; optimum arazi kullanım plan-
lamasının yapılması, kaynakların sürdürülebilir bir biçimde yönetilmesi, diğer bölgelerle olan sosyoekonomik 
gelişmişlik farklarının azaltılması ve mevcut verimlilik düzeyini geliştirerek bölgenin ülke ekonomisine olan 
katkısının artırılmasını sayabiliriz. Yeşilırmak Entegre Su Kaynakları Yönetimi Planında ise, su kalitesi ve 
miktarı ile iklim değişikliği gibi sorulara cevap aranarak, durum analizine göre ileriye dönük senaryoların 
değerlendirilmesiyle, Avrupa Su Çerçeve Direktifine uyumlu bir entegre havza yönetim planlanın yapılması 
hedeflenmiştir. Planın öncelikli eylemleri arasında; su kaynakları yönetimi ve su kalitesi izleme planının gün-
cellenmesi, yeni rezervuarların planlanması, toprak erozyonunun kontrolü, endüstriyel ve tarımsal su kullanım 
verimliliğinin arttırılması, içmesuyu sistemlerinin ele alınıp atıksu arıtma tesislerinin inşasını sayabiliriz. Plan-
da ayrıca, mevcut durumda yeterli olan su kaynaklarının iklim değişikliği ile gün geçtikçe artan su kullanım 
taleplerini karşılayamayacağı öngörülerek, yeni inşa edilecek rezervuarların, kar erimesinden kaynaklanacak 
kaybı telafi ederek, hidroelektrik üretimi de arttırabileceği belirtilmiştir (yesilirmak.org.tr). Dolayısıyla, artan 
nüfus, endüstriyel ve tarımsal su ihtiyacı gibi sorunlar, diğer havzalarda söz konusu olduğu gibi Yeşilırmak 
Havzası’nda da etkin ve etkileşimli Mekânsal Karar Destek Sistemleri’yle entegre bir havza yönetiminin ge-
rekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

MEKÂNSAL KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

Etkin bir havza yönetim modelinin; gerek planlama gerekse uygulama aşamasında havzanın durum analizinde 
ortaya çıkan, yağış, akış gibi farklı değişken ve bileşenlerin verilerini ele alan ve havzanın gerçeklerini müm-
kün olduğunca göz önünde tutan, istatistik, simülasyon, optimizasyon gibi teknikleri kullanan bir karar destek 
sistemiyle ilişkilendirilmesi gerekir. Bu gereksinimler, bilgi sistemleri gibi, etkin bir veri yönetimi ve analizi 
gerecinin kullanımını gerektirir. 

Bilgi sistemleri, gerçekler, olaylar ve bunlara ilişkin konulardaki bilgilerin toplanması, düzenlenmesi ve şekil-
lendirilmesi aşamalarını kapsar. Bilgi yığınlarının oluşturulabilen kombinasyonlarından en doğrusunu seçmek, 
bilgi sisteminin amacıdır. Bilgi sistemleri; verilerin toplanması, işlenmesi, işlenen verilerin sunulması amacıy-
la kurulurlar. 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

325

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Bilgi sistemlerinin, istatistiksel paket programlar, optimizasyon programları ve geliştirilmiş grafik programlar 
gibi alt programları içeren karar sistemleriyle desteklenmesi sonucunda; doğal kaynakların yönetiminde çev-
resel analizler için kullanılan, yüksek etkileşimli, mekânsal (uzaysal) karar destek sistemleri (Spatial Decision 
Support Systems, SDSS) (Şekil 2) denilen yeni bir kavram oluşturulmuştur (Leipnik et al 1993) 

Bir mekânsal karar destek sistemi iki temel bileşenden oluşmaktadır: Coğrafi Bilgi Sistemi ve Karar Destek 
Sistemi. Karar sistemlerinin bir bilgi sistemiyle ilişkilendirilmesiyle oluşturulan mekânsal karar destek sistem-
leri; havza topolojisinin oluşturulması, mekânsal verilerin doğrulanıp, değiştirilip güncelleştirilmesi, mekânsal 
veri analizi ve sonuçlarının çizelgeler ya da grafikler biçiminde sergilenmesini sağlar. 

analizler için kullanılan, yüksek etkileşimli, mekânsal (uzaysal) karar destek sistemleri (Spatial Decision Support 
Systems, SDSS) (Şekil 2) denilen yeni bir kavram oluşturulmuştur (Leipnik et al 1993)  
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Şekil 3. Mekansal Karar Destek Sisteminde Planlama

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri kanununa göre Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinin katılımı ile 
1997 yılında kurulan Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği, 1999 yılında CBS altyapısını oluşturup kullanıma 
sunarak, ülkemizdeki CBS çalışmalarına bir örnek oluşturmuştur (www.yesilirmak.org.tr). Etkin bir veri yö-
netimi ve analizi gereci olan bilgi sistemleri karar sistemleriyle desteklenirse; uygulamada karşılaşılan tasarım 
problemleri daha duyarlı olarak çözülebilecek, geleneksel yöntemlerden ve profesyonel deneyimlerden daha 
iyi sonuçlar elde edilebilecektir. Ayrıca, oluşturulan modellerin kullanımları kolaylaştırılırsa, bunlar uygu-
lamacılara oldukça cazip gelecek ve kullanım alanları yaygınlaşacaktır. Böylelikle, entegre havza yönetim 
sistemi mekânsal karar destek sistemleri oluşturularak; sistemin güvenilirliğini, performansını ve optimum 
çözümü etkileyen kararların alınmasında tasarımcılar, kendi deneyim ve görüşlerini de değerlendirerek daha 
doğru kararlar almaları sağlanabilecektir. (Ekinci ve Öztürk 1999).

YEŞİLIRMAK HAVZASI MEKÂNSAL KARAR DESTEK SİSTEMİ UZUN SÜRELİ PLANLAMA 
İÇİN İŞLETME OPTİMİZASYONU ALT MODELİ

Yenilenebilir, ekonomik ve çevre dostu olan hidroenerji potansiyelinden yararlanabilmek amacıyla baraj, hid-
roelektrik santrali ve sulama gibi birçok proje gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de teorik hidroelektrik potan-
siyel 433 milyar kWh, teknik olarak değerlendirilebilir potansiyel ise 216 milyar kWh olarak hesaplanmıştır. 
ABD teknik hidroelektrik potansiyelinin yüzde 86’sını, Japonya yüzde 78’ini, Norveç yüzde 72’sini, Kanada 
yüzde 56’sını, Türkiye ise yüzde 37’sini geliştirmiştir (DSİ, 2014).

Çok amaçlı çok barajlı bir su kaynakları sisteminde her bir baraj için depolanan su miktarları, baraj maksimum 
ve minimum hacimleri ile sınırlanmış olmaktadır. Buna göre her bir barajda depolanmış su miktarı
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Max
iti,

Min
i SSS ≤≤                                                                                                                                          (1)

arasında olmakta ve Min
iS : i-barajında depolanan minimum su miktarını; Maks

iS :i-barajında depolanan mak-
simum su miktarını göstermektedir. 

Her bir barajda enerji üretimi için bırakılan akımdan elde edilen güç hidroelektrik santral kurulu gücünü aş-
maması gerekmektedir.

ikti, PP ≤≤0                                                                                                                                                     (2)

Burada, 
ikP , i-barajı için kurulu güçtür.

Barajdan bırakılacak akımlar enerji üretim kapasitesine ve dolu savak kapasitesine bağlı olarak sınırlanabilir. 
Buna göre, barajdan bırakılan akımlar

Maks
iti QQ ≤≤ ,0                                                                                                                                               (3)

Maks
iti RR ≤≤ ,0                                                                                                                                               (4)

olmaktadır. Burada, Maks
iQ : i-barajında enerji üretimi için bırakılabilecek maksimum su miktarını; Maks

iR : 
i-barajında dolu savaktan bırakılabilecek maksimum su miktarını göstermektedir.

Diğer taraftan, barajlardan bırakılan akımların toplamına alt ve üst sınırlar tanımlanabilir. O zaman,

 

Maks
itititi WRQW ≤+≤ )( ,,,                                                                                                                            (5)

arasında olup, burada tiW , : i-barajında t-zamanda akarsu yatağına bırakılması gereken minimum su miktarı 
(sulama, kirlilik kontrolü gibi amaçlar gözetilerek); Maks

iW : i-barajında akarsu yatağına bırakılacak maksi-
mum su miktarı (taşkın kontrolü için emniyetli akım) olarak tanımlanmaktadır.

Uzun süreli optimal işletmede, amaç fonksiyonu iki aşamalı olup, birinci aşamasında, aylık kuraklık akımları 
kullanılarak güvenilir güç maksimize edilmekte ve aylık minimum işletme seviyeleri elde edilmektedir. Amaç 
fonksiyonu,








 ∑
N

=i
ti,F P=P

1
minmaxmax                                                                                                                                     (6)
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şeklindedir. Buradan sistemin t -zamanı için elde edilen toplam güç değerleri arasında minimum olanı, mak-
simize edilen güvenilir güç değeri olarak atanmaktadır. Amaç fonksiyonun ikinci aşamasında ise, maksimize 
edilen güvenilir güç, aynı modelde kısıt olarak kullanılıp, aylık ortalama akımlar ile toplam enerji maksimize 
edilmekte ve aylık normal işletme seviyeleri belirlenmektedir. Amaç fonksiyonu olarak,

max
1

F

N

=i
ti, PP ≥∑                                                                                                                                                  (7)








∑∑
M

=t

N

=i
ti,P

1 1
max                                                                                                                                               (8)

kullanılmaktadır. 
maxFP : sistemin maksimize edilen güvenilir gücünü göstermektedir.

Uygulama

Yeşilırmak havzasında Yeşilırmak nehri ana ve tali kolu üzerinde bulunan çok barajlı bir su kaynakları sistemi 
uygulama amaçlı olarak seçilmiştir. Şekil 3’te, seçilen çok barajlı bir su kaynakları sisteminin şematik görünü-
şü verilmektedir. Yeşilırmak Nehri ana kolu ve tali kolları üzerinde enerji amaçlı olarak 7 baraj bulunmaktadır. 
Ana kolu üzerinde birbirine seri bağlı olarak bulunan barajlar, sırasıyla, Suat Uğurlu, Hasan Uğurlu, Ataköy, 
Almus, barajlarıdır. Tali kolu üzerinde bulunan barajlar ise Çamlıgöze, Kılıçkaya ve Gölova barajlarıdır. Tablo 
1’ de bu barajlara ait karakteristik özellikler verilmiştir [DSI]. Tablo 2’ de, barajlardaki hacim yükseklik ilişki-
leri verilmiştir. Burada, h: Su yüksekliğini ve S: Depolanan su hacmini göstermektedir. Burada, Hasan Uğurlu 
ve Kılıçkaya Barajları maksimum depolama hacmine, Ataköy Barajı minimum hacim ve minimum kurulu 
güce, Hasan Uğurlu Barajı maksimum kurulu güce sahiptir. Sistem uzun süreli planlama işletme optimizasyon 
modeli üzerine kurulmuştur. Modelde dinamik programlama optimizasyon tekniği kullanılmıştır.

Şekil 3. Yeşilırmak Havza’sındaki Barajların Şematik Görünüşü
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Tablo 1. Barajların Karakteristik Özellikleri

Barajlar Gölova Kılıçkaya Çamlıgöze Almus Ataköy Hasan U. Suat U.

Yağış Alanı (km 2) 727 8251 8251 2353 2353 35900 36100

Amaç Sul.+En. En.+Taş. Enerji Sul.
Taş.+En.

Enerji Enerji En.+Sul.

Kurulu Güç (MW) 19 124 33 27 5,5 500 69

Baraj Yüksekliği (m) 26 134 37,5 95 26 175 51

Maksimum İşletme Seviyesi 
(m)

1294 850 751,5 804,5 736,9 190 61,5

Minimum İşletme Seviyesi 
(m)

1280 821 745 767,37 733,5 150 58,5

Maksimum Hacim (10 6 m 3) 70,28 1400 60,15 950 1,93 1018,37 182,5

Minimum Hacim (10 6 m 3) 12,6 367 30,02 151,54 0,82 382,3 154,4

Kuyruk Suyu Kotu (m) 1274,7 750 723,3 731,6 715 61,5 28

Dolu Savak Kapasitesi (m 
3/ sn)

70 3000 3000 2243  11000 11000

Enerji Üretimi Kapasitesi (m 
3/ sn)

105,6 133,1 125,6 39,7 26,9 417,5 221,0

Aylık Maksimum Akım (m 

3/sn)
15,51 290,52 329,17 110,61 114,47 831,02 835,66

Aylık Minimum Akım ( m 3/
sn )

1,83 1,89 5,75 0,04 3,90 51,23 51,50

Aylık Ortalama Akım (m 3/
sn )

5,88 51,96 55,81 17,99 21,85 191,59 192,48
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Tablo 2. Barajlarda hacim yükseklik ilişkisi (h=a.S2+b.S+c, h(m), S (106 m3))

Barajlar a b c R2

Gölova -0.0021 0.4375 1.9776 0.9849

Kılıçkaya -0.0001 0.131 22.478 0.9004

Çamlıgöze -0.0011 0.4066 2.46 0.9856

Almus -0.0001 0.1356 6.9936 0.971

Hasan U. -0.0001 0.2034 19.61 0.9592

Suat U. -0.0006 0.2855 4.2783 0.9812

Bu çalışmada, model Yeşilırmak Havzası’nda Yeşilırmak Nehri ana ve tali kolu üzerinde ardışık olarak bulu-
nan çok amaçlı ve çok barajlı bir su kaynakları sistemine uygulanmıştır. Bu sistemde Şekil 4’de gösterildiği 
gibi üç senaryo düşünülmüştür:

Senaryo 1: 2 ve 3 nolu hatların kritik dönem akımları ve ortalama akımlarla ayrı ayrı çalıştırılıp daha sonra 1 
nolu hatta eklenerek tekrardan çalıştırılması,

Senaryo 2: 1 ve 2 nolu hatların birlikte çalıştırılıp daha sonra 3 nolu hattın eklenerek tekrardan çalıştırılması,

Senaryo 3: 1 ve 3 nolu hatların birlikte çalıştırılıp 2 nolu hattın eklenerek tekrardan çalıştırılması,

şeklindedir. Akım miktarları 107 m3 ve 106 m3,zaman boyutu ise saniye olarak alınmıştır. Kurak dönem akımları 
kullanılarak sistemin işletme eğrisi (minimum su seviyeleri) güvenilir gücü en büyükleyecek şekilde belirle-
necektir. Ortalama akımlar kullanılarak üretilen toplam enerjiyi en büyükleyecek (aynı zamanda en iyilenmiş 
güvenilir gücü sağlayacak) şekilde sistemin normal su seviyeleri belirlenecektir. Böylece, sistem için güvenilir 
enerji ve toplam enerji optimizasyonları yapılmakta ve işletme politikaları belirlenmektedir.

Şekil 4. Modeldeki Ana ve Tali Kol Üzerindeki Barajlar (Opan ve Bacaksız, 2018)
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Enerji optimizasyon sonuçları, her senaryo için iki adımda elde edilmiştir. İlk olarak, kurak dönemin aylık 
akımları ile yapılan uzun süreli planlama için işletme optimizasyonunda, güvenilir güç enbüyüklenecek şekil-
de aylık minimum işletme seviyeleri elde edilmeye çalışılmıştır. 1. ve 2. senaryolardan elde edilen güvenilir 
güç değeri GP =114,600 MW, 3. senaryodan elde edilen ise GP =119,140 MW’ tır. Kurak dönemde yapılan 
işletme sonucunda elde edilen güvenilir güç, modelde kısıt olarak kullanılmakta ve aylık ortalama akımlar 
kullanılarak toplam enerjinin enbüyüklenmesine çalışılmaktadır. Buradan, aylık normal işletme seviyeleri elde 
edilmiştir. Ortalama toplam güç sırasıyla; 1.senaryodan ortP =412,810 MW, 2.senaryodan ortP =419,730 MW 
ve 3. senaryodan ortP =411,230 MW olarak elde edilmiştir. Her bir senaryodan çıkan sonuç karşılaştırılarak, 
maksimum güvenilir güç ve maksimum ortalama güç seçilmiştir. DSİ formülüyle de güvenilir güç değeri ve 
ortalama güç değerleri hesaplanmıştır. Buradan bulunan güvenilir güç değeri  GP =119,720 MW , ortalama 
güç değeri ise ortP =317,260 MW’ tır. Sonuç olarak, uzun süreli işletme modeli ile elde edilen güvenilir güç, 
ampirik denklemlerle elde edilen değerle yakın ve ortalama güç ise, % 32 kadar daha iyi olarak bulunmuştur. 
Elde edilen aylık minimum işletme seviyelerine bakıldığı zaman, en büyük faydalı hacme sahip olan baraj-
lardaki işletme seviyelerindeki değişim güvenilir gücün enbüyüklenmesinde etkili olmaktadır. Aylık akımlar 
kullanılarak güvenilir gücün ve toplam enerjinin enbüyüklenmesinde elde edilen optimal işletme seviyelerine 
bakıldığında, bütün senaryolarda Hasan Uğurlu Barajı’na ait işletme seviyesi, işletmeyi yöneten ve yönlendi-
ren bir durumdadır. 

SONUÇ ve ÖNERİLER

Entegre havza yönetimi mekânsal karar destek sistemi, ekolojik ve sosyoekonomik değişkenlerin mevcut du-
rum analizi ile birbirleriyle etkileşimli ilişkilerini tespit ederek, nüfus, hidroloji, biyoloji, sosyoloji, çevre ve 
iklimle ilgili gelecek tahminleri öngören simülasyon modelleriyle, havzadaki su kaynaklarının sulama, içme-
suyu, enerji üretimi gibi alanlarda kullanılmasının tasarım ve işletiminde en uygun farklı çözümlerin bulun-
masını sağlayan optimizasyon modellerinin, etkin bir veri yönetimi ve analizi gereci olan bir bilgi sistemiyle 
ilişkilendirerek havzanın veritabanının ve topolojisinin oluşturulması, mekânsal verilerin doğrulanıp, gün-
cellenip, analiz ve sonuçlarının istenilen biçimlerde görüntülenmesini sağlayabilecek bir bütünleşik sistemde 
birleştirir.

Bu çalışmada, çok barajlı sistemlerde çok amaçlı optimal işletme için, Yeşilırmak Havza’sında, birbirine çeşitli 
şekillerde bağlanmış barajlardan oluşan bir su kaynakları sistemi bütün değişkenleriyle matematiksel olarak 
tanımlanmış ve uzun süreli işletme için ardışık yaklaştırmalı dinamik programlama modeli kurulmuştur. Elde 
edilen güvenilir güç ve ortalama toplam güç değerleri ampirik denklemden edilen güç değerleri ile karşılaş-
tırılmıştır. Modelin, ampirik denklemlerden % 32 daha fazla ortalama toplam enerji ürettiği bulunmuştur. En 
büyük depolama hacmine sahip barajların optimizasyon sürecini kontrol ettiği ve yönettiği görülmüştür.

Üniversiteler ile farklı kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalar sonucunda oluşturdukları veri tabanları, ölç-
me, kontrol ve değerlendirme sistemleri, istatiksel analizler, simülasyon ve optimizasyon teknikleri kullanarak 
oluşturdukları modeller, Yeşilırmak havzası yönetimi mekânsal karar destek sistemine birer alt model olarak 
entegre edilirse, sürekli gelişen, etkin ve etkileşimli, örnek bir havza yönetim sistemi oluşturulabilecektir. 
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Dolayısıyla, bu çalışmadaki optimizasyon modelinden elde edilen sonuçların, Yeşilırmak Havza’sındaki baraj-
ların optimal işletilmesinde farklı çözümler önerdiği görüldüğünden, modelin Yeşilırmak havzası bütünleşik 
havza yönetimi mekânsal karar destek sistemine bir alt optimizasyon modeli olarak katkı sağlayacağı düşü-
nülmektedir.
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ARAÇ KİRLENME PROBLEMLERİ VE AĞIR TİCARİ ARAÇLARDA CORNER VANE 
UYGULAMASI İLE KİRLENME PROBLEMİNİN GİDERİLMESİ  

Mert ÖLÇEN1, Hakan DEMİR2

1Ford Otosan A.Ş., Sancaktepe / İstanbul

2Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

Öz: Sürüş konforu bir müşteri için vazgeçilmez özelliklerden biridir. Sürüş konforunu oluşturan birçok farklı 
özellik bulunmaktadır. Bu özelliklerden biri ise sürüş sırasında sürücünün görüş alanının yeterli seviyede ol-
ması ve aracın uzun süre temiz kalmasıdır. Ayrıca geniş görüş alanı güvenlik açısından da çok önemlidir. Bu 
yüzden otomotiv firmaları her türlü hava koşulunda sürücüye sunulan maksimum görüş alanını korumaya ça-
lışmaktadır. Yağmur, kar gibi sert hava koşullarında araçların ön, yan, arka cam ve aynalarında kir birikmeleri 
meydana gelmektedir. Bunun yanında araçların arka kısımlarında oluşan kirlenme problemleri özellikle geri 
görüş kameralarının efektif çalışmasını engellemektedir. Ağır ticari kamyonlarda da durum benzerdir. Çok 
daha kirli, tozlu ortamlarda çalışan bu araçların her türlü hava koşulunda minimum kirlenme karakteristiğine 
sahip olması beklenir. Ağır ticari araçlarda kir birikmesi özellikle araç yan gövde bölümünde meydana gel-
mektedir. Sürücü aracına binmeye çalışırken kirlenmiş kapı kolunu tutmakta ve merdivenlerden çıkarken kirli 
yüzeye temas ettiğinden kıyafetleri kirlenmektedir. Dolayısıyla bu durum ciddi miktarda müşteri şikayetine 
neden olmaktadır. Bu çalışmada farklı araç marka ve modelleri için kir birikme problemlerinin kök sebepleri 
detaylıca incelenmiş ve çözüm yöntemleri araştırılmıştır. Bunun yanında ağır ticari araçlarda kirlenme karak-
terestikleri incelenmiş ve ağır ticari bir araç için kirlenmeyı engelleyici en uygun hava kanalı (corner vane) 
tasarımları araştırılmıştır. Ardından uygun dizayn seçilerek parça araca takılmış ve yol testleri yapılmıştır. Ay-
rıca kirlenme karakteristikleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Test sonunda kirlenme probleminin ortadan 
kalktığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kir-Toz Yönetimi, Hava Kanalı, Sürüş Konforu, Kirlenme 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Birçok otomotiv firması müşterilerine farklı özelliklerde araç sunmaktadırlar. Yol tutuşu, sessizlik, minimum 
yakıt tüketimi, dayanım, performans gibi özellikler müşterinin araç alırken en çok dikkat ettiği özelliklerdir. 
Otomotiv firmaları da rakip firmalar arasında ön plana çıkabilmek için bu özelliklerin geliştirilmesi için mak-
simum performans göstermektedirler. Diğer yandan güvenlik ve sürüş konforu, müşterilerin bir araçtan bek-
ledikleri en doğal ve öncelikli özelliklerdir. Ayrıca sürücü için maksimum görüş alanı güvenlik açısından çok 
önemli bir parametredir. Dolayısıyla ön camın, yan camların ve arka camın, araç dış aynalarının görüş alanları, 
araç üzerinde kullanılan geri görüş kamerası gibi sistemlerin en efektif şekilde kullanılabilmesi gerekmektedir.
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Bir araçta efektif bir görüş alanı sağlansa bile yağmur, kar, fırtına gibi sert hava koşullarında araç sürüşü 
zorlaşmaktadır (Dasarathan ve diğerleri 2016: 2). Çünkü araç camlarının, kamera sistemlerinin veya ayna-
ların yüzeyleri  karla kaplanabilmekte, hava veya yol şartlarından ötürü kirlenebilmektedir. Bu yüzden sürüş 
konforunda ciddi bir düşüş ve güvenlik açısından tehlike oluşmaktadır. Bu kirlenme sürücünün görüş alanını 
etkileyecek cam, ayna, kamera sistemlerinde olabileceği gibi, yan gövdelerde de olabilmektedir. Özellikle araç 
yan gövdesinde oluşan kirlenme problemi müşteriyi olumsuz etkilemektedir. Araç kapısını ya da bagaj kapa-
ğını açmak istediklerinde elleri kirlenmektedir. Bunun yanında Ağır Ticari araç sürücüleri araca binmek için 
basamakları kullanırken ellerinin yanında elbiseleri de kirlenen yüzeylere değdiği için kirlenme probleminden 
şikayetçi olmaktadırlar.

Araç kirlenmesi akışkanın ya da akışkanın sürüklenen parçacıklarının, bir taşıtın dış yüzeyinde oluşturduğu 
bulutlanma etkisi olarak tanımlanabilir. Araç kirlenmesi, sıçrama ve sprey kombinasyonu ile gerçekleşmekte-
dir. Sıçrama, lastikler tarafından oluşturulan büyük damlacıkları ifade eder ve teker hareketinden kaynaklı bir 
balistik yörüngeyi izlerken, sprey atmosferde asılı kalan, birleşerek sis bulutu oluşturan ve görünürlüğü engel-
leyen küçük damlacıklardan oluşur. Aerodinamik açıdan bakıldığında ise iki türlü kirlenmeden söz edilebilir. 
Bunlar laminer akış ve türbülanslı akış kirlenmesi olup, türbülanslı akışta kirlenme hızı laminer akışa göre 
daha fazladır. Akış ayrılması, türbülanslı akışın tetikleyici özelliklerinden biridir; bu nedenle akış ayrılması-
nın olduğu taşıt profillerinin özellikle alt kısımlarında ciddi oranda kirlenme olması beklenir. Araç gövdesi 
üzerinde kirlenme, araç önü kirlenmesi, araç arkası kirlenmesi, yan gövde kirlenmesi olarak 3’e ayrılabilir. 
Aracın ön tarafının gözyaşı damlası aerodinamik modeline yakın olmasından kaynaklı olarak, araç önü kirlen-
mesinde akış ayrılması ve kirlilik gözlenmemektedir. Genel olarak araç önü kirlenmesine kar ve yağmurdan 
kaynaklı aracın ön camının ve farlarının kir tutması örnek gösterilebilir. Araç ön camının eğiminin ve gövde, 
cam yüzeylerinin sürtünme katsayılarının azaltılması bu kirlenmeyi azaltacaktır. Araç arkası kirlenmesinde de 
araç gövde dizaynının büyük önemi vardır. Örneğin sedan araçların arka camları station vagon araçların arka 
camlarına göre daha fazla kirlenmektedir. Yan kirlenmenin nedenleri ise ön tekerlekler, arka tekerlekler ve dış 
kaynaklardır. Ön tekerleğin dönme hareketinden dolayı hava akımı çamurluk bölgesine çarpar. Ardından ara-
cın alt ve dış tarafına yönlenir. Dolayısıyla herhangi bir kir kaynağı rotasyonel bir akıştan kayma akışına geçer 
ve aracın yan tarafında ve özellikle alt kısımlarında kirlenmeye neden olur. Arka tekerleklerin neden olduğu 
kirlenme de buna benzer yapıdadır (Obidi, 2014: 1).

Gaylard ve arkadaşlarının 2011 yılında yaptıkları çalışmada ıslak yolda su sıçraması ve çamurluk, alt gövde 
kısmındaki damlamalardan kaynaklı yan ve arka camlarda oluşan kir filmi incelenmiştir. Dönen tekerlekten 
ve yoldan gelen su taneciklerini simule edebilmek için Latice Boltzmann metodu kullanılmıştır. Ayrıca hem 
SUV hem de sedan araçlar özel toprak yol pistinde test edilmiş ve test sonrasında kir filmi fotoğraflanmıştır. 
Bunun yanında SUV aracına, rüzgar tünelinde gerçek sürüş koşulları altında, floresan ışığında görünebilen 
boya püskürtülmüş ve yan gövde üzerindeki kirlenme tespit edilmiştir. Test sonrasında elde edilen fotoğraflar 
analiz sonuçları ile kıyaslanmıştır.  Sonuç olarak simülasyon yönteminin fiziksel testle bağdaştığı gözlemlen-
miştir. Ayrıca Langrangian parçacık izleme yönteminin kararsız akış şartlarında su damlacıklarının etkisinin 
görselleştirilmesinde kullanılabileceği ve doğru sonuçlar verdiği belirtilmiştir (Gaylard ve diğerleri, 2011: 3).
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Jonathan ve arkadaşlarının 2013 yılında yaptıkları çalışmada tekerlekten kaynaklanan sprey yayılımının, sü-
reksiz akış şartlarında parçacık takibi ile bir film modeli oluşturulmasının avantajları araştırılmıştır. Çalışmada 
efektif bir sıçrama modeli kurabilmek için, araç gövdesi üzerinden süzülen ve damlayan su damlacıkları göz 
ardı edilmiştir. Çalışmada LMB programı kullanılarak parçacık takibi yapılmış ve sonuçlar gerçek yol testleri 
ve rüzgar tüneli test sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda sıçrama yapısındaki su taneciği hareke-
tinin daha küçük parçacıklar ürettiği ve stoke sayısı düşük olan bu parçacıkların süreksiz akış durumunda araç 
gövde kirlenmelerini arttırdığı gözlemlenmiştir (Jonathan ve diğerleri, 2013: 4)

Min-Ho Kim’in 2000 senesinde yaptığı çalışmada kaput üzerinde bulunan köşe kanadının (corner vane) ağır 
ticari araçlarda aerodinamik etkisi, yakıt tüketimine ve araç yan gövde bölümlerindeki kirlenme etkisi ince-
lenmiştir. Bu çalışmada daimi, sıkıştırılamaz yüksek hızlı viskoz akış için RNG k-έ türbülans modeli kullanıl-
mıştır. Akış analizlerinde sonlu hacimler yöntemiyle çalışan STAR-CD v3.10 programı kullanılmıştır. Yapılan 
analiz çalışmalarına ek olarak kapıdaki kirlenmeyi görsel olarak deneyimlemek için gerçek sürüş koşullarında 
test yapılmış ve test sonrasında farklı tasarımlara sahip kanatçıklar için kapı üzerindeki kirlenme miktarı gör-
selleştirilerek analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Son olarak hem kapı kirlenmesine en çok etki eden hem 
de en aerodinamik kanatçık belirlenmiştir. Köşe kanadı uygulamasının kapı üzerindeki kirlenmeyi azalttığı 
gözlemlenmiştir (Kim ve diğerleri, 2000: 5)

Edinilson’ın 2017 yılında yaptığı çalışmada ağır ticari çekici aracın kaputu üzerinde bulunan hava deflektörü 
parçası incelenmiştir. İlk olarak bir test düzeneği oluşturulmuştur. Bu test düzeneğinde araç kapısından alınan 
bir örnek metal yüzeyin üzerine farklı ölçülerde toz düzenli bir şekilde yerleştirilmiştir. Ardından değişken 
güç kaynağına bağlı olan ve üfleme hızı değiştirilebilen bir üfleyici ile toz bulunan örnek metal yüzeyine hava 
püskürtülmüştür. Örnek metal yüzeyindeki tüm toz taneleri temizlenene kadar üfleç hızı arttırmışlar ve tüm toz 
tanelerini uzaklaştırabilmek için gerekli olan hız değeri belirlenmiştir.  Ardından baz hava deflektörü için HAD 
analizi yapılarak araç yan yüzeyindeki hız haritası ve akış çizgileri çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra faklı geomet-
rik yapıya sahip hava deflektörleri (corner vane) için de aynı analizler yapılmış ve test düzeneğinde belirlenen 
hız hedefini sağlayacak yani kirlenmeyi en aza indirecek hava deflektörü yapısı belirlenmiştir. Bunun yanında 
parçacık takip analizleri yapılarak araç basamak ve çamurluk kısmında oluşan kir filmi gözlemlenmiştir. Yol 
testlerinde ise araç yan gövdesine küçük püsküller yapıştırılmış ve araç yolda giderken araç yan gövdesi fo-
toğrafları çekilmiştir. Yol testleri HAD sonucu elde edilen en efektif hava deflektörünün takılı olduğu araçta 
ve deflektör bulunmayan bir araçta yapılmıştır. Fotoğraflar kendi arasında ve HAD analizleri sonuçlarıyla 
kıyaslanmıştır (Edinilson, 2017:6)

Kebing ve arkadaşlarının 2015 senesinde yeni Dongfeng marka ağır ticari çekici aracının aerodinamik geliş-
tirme çalışmalarında tüm aerodinamik geliştirme çalışmalarından sonra yan gövde üzerinde kir filmini en-
gelleyecek hava kanatçığı, çamurluk ve ön tampon dizayn itarasyon çalışmaları yapmıştır. Çalışmada HAD 
analiz programı olarak  kullanılmıştır ve Lattice Boltzman metodu ile parçacık takibi analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonrasında kapıda ve kapı kolunda çok az miktarda parçacık tespit edilmiştir 
(Kebing, 2015:7). 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

336

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Devaraj ve arkadaşlarının 2016 yılında yaptıkları çalışmada bir yolcu otobüsünün su ve kir yönetiminin HAD 
yöntemleri ile korelasyon çalışması yapılmıştır. İlk olarak biri referans diğeri test aracı olmak üzere iki test 
otobüsü art arda 100 km/h hızla maksimum 10km/h rüzgar altında, değişken hava koşullarında kontrolsüz bir 
ortamda test edilmiştir. Önden giden aracın ana görevi test aracı için su sprayi oluşturmasıdır. Araca bağlanan 
Full HD kamera ile video kaydı yapılmıştır. Test sonrasında sürücü tarafı camının sol üst köşesinde kalıcı bir 
kirlenmenin olduğu ve sprey tarzı bir kirlenmenin geliştiği gözlemlenmiştir. Çalışma daha sonra HAD analiz-
leri ile desteklenmiştir. LMB simülasyon programı ile RNG k-epsilon türbülans modeli kullanılmıştır. Yapılan 
analizlerde de aracın sürücü tarafı camının sol üst köşesinde yüzey gerilimlerinin çok fazla olduğu ve bu ge-
rilimin su taneciklerini aracın sol üstü köşesine doğru ittiği gözlemlenmiştir. Dolayısıyla sol üst köşede bir su 
birikmesi meydana gelmiştir ve bunun ana nedeninin aracın A sütununun oluşturduğu vortexden kaynaklandığı 
gözlemlenmiştir. Araç camının sol üst köşesinde bulunan damlalık rayı (drip rail) ve sol tarafında dik bir şekil-
de konumlandırılmış yağmur oluğu (rain gutter) parçalarında yapılan dizayn değişikliği sonrasında camın sol 
üst köşesinde biriken ve sıkışan suyun azaldığı ve yüzey geriliminin camın aşağısına doğru kaydığı, hem HAD 
analizleri ile hem de yol testleri ile kanıtlanmıştır (Deveraj ve diğerleri, 2016: 2).

Ming ve arkadaşlarının 2011 senesinde tamamladıkları çalışmada, ağır ticari çekici sınıfı aracının aerodinamik 
ve aeroakustik analizleri yapılmıştır. Yüksek ve alçak kabinli araçta Exa’s  programı ile Lattice 
Boltzman metodu kullanılarak parçacık takibi yapılmış ve kapı yüzeyinde oluşan kirlenmenin nedenleri araştı-
rılmıştır. Alçak kabinli araçta rüzgarlık kullanıldığı zaman kabin ile dorse arasındaki türbülansın ciddi ölçüde 
azaldığı ve bununda kapı üzerindeki kirlenmeye olumlu katkı yaptığı gözlemlenmiştir. Yüksek kabinli aracın 
eski modeli ile yeni modeli, kirlenme açısında analiz edilmiş ve yeni model aracın kapı kirlenme seviyesinin 
daha az olmasına karşın hava deflektörünün tasarımının geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Daha sonra yük-
sek kabinli yeni model aracın hava deflektörünün kanatlarının açısı havayı aşağı doğru yönlendirecek şekilde 
değiştirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda herhangi bir iyileşme görülmemiş,  aksine kirlenmede artış gözlem-
lenmiştir (Ming ve diğerleri, 2011: 8).

AMAÇ 

Bu çalışmanın ana amacı ağır ticari bir aracın kapılarında meydana gelen kirlenmenin azaltılması için uygun 
tasarımın belirlenerek, araç üzerinde uygulanması ve kirlenme probleminin ortadan kaldırılmasıdır.

KAPSAM

Bu çalışmanın kapsamı müşterinin bir araçtan beklediği temel özelliklerden olan konfor ve güvenlikle doğru-
dan ilgili olan araç kirlenmesi probleminin temel kaynaklarının tespit edilmesidir. İlk olarak geniş bir literatür 
taraması yapılmıştır. Hem binek hem de ağır ticari araçlar için gövde kirlenme probleminin temel kaynakları 
saptanmıştır. Araç geliştirme fazlarında kirlenme probleminin önüne geçebilmek için kullanılması gereken 
analiz metotları araştırılmıştır. Ayrıca mevcut araç üzerinde uygulanabilecek ve kirlenme problemini ortadan 
kaldırabilecek uygulamalar araştırılmıştır. Literatürde “corner vane” olarak bilinen ve bu çalışmada hava def-
lektörü diye belirtilen bir parça bir ağır ticari araç üzerinde uygulanarak test edilmiştir. Test sonuçları kıyas-
lamalı olarak verilmiştir. 
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YÖNTEM

 Litaratürde “corner vane”  olarak bilinen ve bu çalışmada hava deflektörü diye belirtilen bir parça mevcut bir 
ağır ticari araç üzerinde uygulanarak test edilmiştir. Test sonuçları kıyaslamalı olarak verilmiştir. 

Aynı model iki araç gerçek yol şartlarında test edilmiştir. Bir araca hava deflektörü parçası takılırken diğer 
araca ise hava deflektörü parçası takılmamıştır. Test sırasında hava deflektörünün kir birikmesini engelleme 
performansı incelenmiştir. Test boyunca araçlar, İnönü – Arifiye yolunda  arasında 300 km boyunca sabit 80 
km/h hızda ıslak zeminde sürülmüştür. Test sonrasında aracın yan gövdeleri üzerindeki kirlenme miktarları 
incelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Fotoğraflar üzerinden karşılıklı olarak kıyaslama yapılmıştır.

Şekil 1. Hava Deflektörünün Kapı Üzerindeki Konumu(Keleş, 2015: 9)

BULGULAR

Gerçek yol şartlarında gerçekleştirilen test sonrasında araç yan gövdeleri fotoğraflanmıştır. Araçlar incelendi-
ğinde hava deflektörü takılı olan aracın kapı yüzeylerinde herhangi bir kirlenme gözlemlenmemiştir (şekil 3.). 
Hava deflektörü takılı olmayan aracın yan gövdesi kapı tarafında bölgesel halde bir kirlenme gözlenmiştir. Bu 
kirlenme hem kapı gözetleme camını hem de kapı açma kolunu kapsamaktadır (şekil 2.).
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Şekil 2. Hava Deflektörü Takılı Olmayan Araç –Kapı Yüzeylerinde Kirlenme Gözlemlenmiştir.

Şekil 3. Hava deflektörü takılı olan araç – Kapı yüzeylerinde kirlenme gözlemlenmemiştir.

Temel olarak kirlenmeye neden olan fenomenin, lastiğin dönme hareketi sırasında yoldan kaldırdığı su tane-
ciklerinin sprey şeklinde yayılarak aracın yan gövdesinde birikmesidir. Diğer bir yandan rüzgar ya da diğer 
araçların kaldırdığı su ve toz taneciklerinin de aracın kirlenmesinde etkisi olduğu düşünülmektedir.

SONUÇ

Araç kirlenme problemi müşteri açısından önem taşıyan bir sorundur. Müşteriler araçlarını uzun aralıklarla 
yıkamak istemekte ve araçtan sürekli olarak temiz kalmasını beklemektedirler. Genellikle mühendislik ekipleri 
araç dinamiği, ses ve titreşim, dayanım, yakıt ekonomisi ve performans gibi konularda daha çok çalışmakta-
dırlar ve kirlenme problemlerine yeteri kadar önem vermemektedirler. Kirlenme problemleri bu yüzden ancak 
araç test fazlarında gözlenmektedir. Dolayısıyla kirlenme problemini ortadan kaldırmak için dizayn değişikliği 
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ya da yeni dizayn çalışmaları yapılması gerekmektedir. Fakat araç test fazlarında araç dış gövdesinde yapıla-
cak herhangi bir dizayn değişikliği aracın aerodinamik karakteristiğini değiştirmekte dolayısıyla yakıt tüke-
tim değerlerini etkilemektedir. Bunun yanında araca sonradan eklenen bir parça araçta istenemeyen bir NVH 
problemine neden olabilmektedir. Yüksek hızlarda araçta rüzgar sesi, bozuk yollarda istenmeyen tıkırtı, gıcırtı 
sesi yada düzensiz akış sesi ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla bu sorunların ortaya çıkmaması için limitli bir 
alanda kirlenme problemini ortadan kaldıracak bir tasarımın yapılması şart olmaktadır. 

Yukarda bahsedilen sebeplerden ötürü literatürde “water-dirt management” olarak bilinen su-kir yönetimi ça-
lışmaları araç projelendirme çalışmalarının analiz fazlarında muhakkak yapılmalıdır. Bu analizler için piyasa-
da buluna ve Lattice Boltzmann metodu ile çalışan  Exa’s , Preonlab gibi paket programlar çok 
kısa sürelerde kirlenme analizi yapılmasına ve yüksek oranda doğru sonuçlar alınmasına olanak tanımaktadır.

Hava deflektörü, hava akışını araç yan gövdesinde kapı üzerine yönlendirdiği için tekerlerden sıçrayan su 
taneciklerinin ya da diğer araçların oluşturduğu su bulutunun kapı üzerinde tutunmasını engellediği test so-
nuçlarında görülmüştür. Fakat tüm çalışma sonrasında mevcut hava deflektörünün tasarımının geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

Literatür araştırması sonucunda araç kirliliğini tanımlayan bir katsayı bulunamamıştır. İlerleyen çalışmalar-
da hava deflektörünün kanat açıları, kanat kalınlıkları, kanat uzunlukları ve kanat sayıları değiştirilerek kapı 
kirlenmesinde en başarılı hava deflektörü tasarımının çalışılması ve kirlenme formülasyonunun çıkarılması 
gerekmektedir. 
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İÇTEN YANMALI MOTORLARDA ORTAYA ÇIKAN EMİSYONUN AZALTILMASINDA 
KATALİTİK KONVERTÖRLERİN KULLANIMI 

 Edanur BALİ1, Berat Barış BULDUM 2

1Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mersin / Türkiye

2Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mersin / Türkiye

Öz: İnsan sağlığını ve çevre kirliliğini önemli ölçüde etkilemekte olan emisyonlar, hava kirliliğinin sebepleri 
arasında yerini almaktadır. Bu kirliliğin büyük bir kısmı, motorlu taşıtlardan kaynaklanmakta olup yanmanın 
tam olmadığı durumlarda gerçekleşmektedir. Tam yanma, yakıtın reaksiyon sırasında tamamının harcanma-
sıyla oluşurken eksik yanma silindire alınan havadaki oksijenin yetersiz olması ve yakıt-hava karışımının iyi 
olmamasından kaynaklanmaktadır. Tam yanma sonucu ortaya çıkan gazlar, CO2, H2O, SOX, O2 ve N2 gazları 
olmaktayken yanmanın eksik olduğu durumlarda ortaya çıkan gazlar ise CO, H2, O, H, NOx gazlarıdır. Mo-
torlu araçlardan kaynaklan hava kirliliğine sebep emisyonlar ise CO, NOX, HC, PM, SOX ve kurşun bileşik-
leridir. CO, NOX, HC, PM yanma prosesinden kaynaklıyken; SOX ve kurşun bileşikleri ise yakıt kaynaklıdır. 
Emisyonları azaltmak amacıyla alınan önlemler arasında birçok farklı yöntem kullanılmıştır. Bunlar motor 
öncesinde, motor kısmında ve motor sonrasında alınan önlemler olarak gruplandırılmaktadır. Motor öncesinde 
alınan önlemler arasında yakıt bileşiminin iyileştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımıdır. Motor içerisinde alı-
nan önlemler ise yapısal ve tasarımsaldır. Son olarak motor sonrasında alınan önlemler ise Egzoz Gazı Resir-
külasyonu (EGR), termal reaktörler, oksidasyon katalizörleri, dizel motorlarında partikül tutucuları ve katalitik 
konvertörlerdir. Bu çalışmada, içten yanmalı motor kaynaklı emisyonların çevre ve insan sağlığındaki olumsuz 
etkileri ortaya konulmuştur. Bu etkilerin azaltılmasında rol oynayan katalitik konvertörlerin yapıları, çeşitleri 
ve emisyonları azaltmadaki görevi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hava Kirliliği, Egzoz Emisyonları, Katalitik Konvertör, Yanma

İÇTEN YANMALI MOTOR KAYNAKLI EMİSYONLAR ve ETKİLERİ

Hava kirliliği, canlı ve insan sağlığında birçok olumsuzluğa sebep olmaktadır. Bu kirliliğin temeli ısınmada, 
sanayide ve motorlu araçlarda kullanılan fosil yakıtlardan oluşmaktadır(Gümüşay,2009). İçten yanmalı mo-
tor kaynaklı emisyonlar, yakıt-hava karışımın yanması sonucu meydana gelen zararlı gazlardan ve partikül 
maddelerden oluşmaktadır. Bu emisyonlar kullanılan yakıta, yanma şartlarına, yanma odasının şekline, sı-
caklık ve basınca göre değişiklik gösterebilmekte olup aynı zamanda trafik koşullarına da bağlı olabilmekte-
dir.6 Benzinli ve dizel motorlardan salınan başlıca egzoz emisyonları ise CO, NOX, HC, PM, SOX ve kurşun 
bileşikleridir(Çayırlı, 2006).

6  http://incos2018.com/wpcontent/uploads/2018/07/INCOS2018_paper_99.pdf
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Karbonmonoksit (CO); karbon içerikli yakıtların tam olarak yanmaması sonucu ortaya çıkmaktadır. CO olu-
şumundaki en önemli faktörler arasında yakıtın tam olarak oksitlenememesi ve yanmış gaz sıcaklığının düşük 
olmasıdır. Genellikle rölanti devirde ve frenleme esnasında en yüksek seviyeye çıkmaktadır. Bu gazlar renksiz, 
kokusuz, yanıcıdır. Havadaki oranı 100 ppm’in üzerine çıktığında insanlar için çok tehlikeli olmakla birlikte 
ölümlere sebep olmaktadır. Solunan havada düşük oranlı bile olsa öldürücü etkiye sahiptir. CO, açık havada 
kısa sürede okside olarak CO2’e dönüşür. CO kandaki oksijen taşıma kapasitesini azaltarak oksijen yetersiz-
liğine neden olmaktadır. Bunun sonucunda kan damalarının çeperleri, beyin ve kalp gibi doku ve organlarına 
zarar vermesinin yanında yorulma, baş dönmesi, baş ağrısı, çalışma veriminin düşmesi ve nefes darlığı gibi 
etkileri görülmektedir(Kelen,2014:1-2). 

Azot Oksitler (NOX); NO, NO2, N2O2 vb. bileşikler olarak tanımlanmaktadır. Bu emisyonlar yüksek basınç ve 
sıcaklık (~1800⁰C) altında yanma reaksiyonu esnasında O2’nin N2 ile birleşmesi ile açığa çıkmaktadır. Azot 
oksitler kandaki hemoglobin ile birleşmekte olup aynı zamanda akciğerlerdeki nemle birleşerek nitrik asit 
oluştururlar. İnsan sağlığına önemli ölçüde zarar veren bu gazlar solunum rahatsızlığına sebep olmaktadır. 
Bunun dışında ozon tabaksının tahribine de yol açmaktadır(Dayı&Çelikten,2018).

Hidrokarbon (HC); düzensiz bir yanma sonucunda yakıtın buharlaşmasıyla oluşan yanmamış yakıt bileşenidir. 
Silindir içerisindeki yakıtın eksik yanma ile bir miktarının yanmaması subap yatak boşluklarında oluşan sızın-
tılar HC oluşumuna önemli ölçüde etki etmektedir(Öztürk,2017)

PM emisyonları; dizel motorlarda ve benzinli motorlarda yüksek hava/yakıt oranlarında görülmektedir. Gaz 
fazındaki ağır hidrokarbonların, zengin karışım bölgelerinde yüksek sıcaklık altında yoğuşup birleşmesiyle 
oluşmaktadır. 

SOX emisyonları; yakıttaki kükürtten ve yakıttaki yağlama yağından kaynaklanmaktadır. Motorda sülfürik 
asit oluşumuna yol açmasıyla yağlama yağının özelliğini kaybetmesine ve aşıntıların artmasına sebep ol-
maktadır. Yakıttaki kükürt oranının azaltılmasıyla bu emisyonlar düşürülmektedir(Haşimoğlu&İçingür&Öğ
üt,2002:127-135). 

EMİSYON AZALTMA YÖNTEMLERİ ve ALINAN ÖNLEMLER

Motorlu kara taşıtları TÜİK 2019 Ocak ayı raporuna göre trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 922 bin 164 
olarak bir önceki aya göre  %18,5 artmıştır(Tüik,2019). Sayısı her geçen gün artmakta olan motorlu kara 
taşıtlarının hava kirliliğindeki payının büyük olması, beraberinde birçok önlemi de getirmiştir. Bu önlemler 
arasında uluslararası zorunluluklar, ilk olarak 1968 yılında California’da, ilk sınırlama ise 1972 yılında Avrupa 
Birliği ülkelerinde ECE R 15.00 Regülasyonu ve EEC 72/220 Yönetmelik’i ile başlamıştır[23]. Tablo1’de 
Avrupa emisyon oranları verilmiştir. Ulusal anlamda alınan Euro standartlarına geçiş ise 2008 yılında gerçek-
leştirilmiştir. İlk standart Euro-1 standardı olup, 2014 yılı eylül ayı itibariyle Euro-6 standardı uygulamaya 
geçilmiştir(Taş,2015).

Tablo 1.  Avrupa egzoz emisyon oranları
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Zaman CO HC NOX HC+NOX PM

Dizel Benzin Dizel Benzin Dizel Benzin Dizel Benzin Dizel Benzin

Euro1 1994 5.17 5.17 - - - - 1.40 1.40 0.19 -

Euro2 1998 1.25 4.00 - - - - 1.00 0.65 0.12 -

Euro3 2001 0.80 4.17 - 0.25 0.650 0.180 0.720 - 0.07 -

Euro4 2006 0.63 1.81 - 0.13 0.330 0.100 0.390 - 0.04 -

Euro5 2010 0.63 1.81 - 0.13 0.235 0.075 0.295 - 0.005 0.005

Euro6 2015 0.63 1.81 - 0.13 0.105 0.075 0.195 - 0.005 0.005

Motorlu araçlarda egzoz gazı emisyonlarını yaptırma periyotları; Hususi (Binek) ve resmi otomobiller, ilk üç 
yaş sonunda ve sonrası her iki yılda bir yapılmalıdır. Diğer motorlu taşıtlarda ilk bir yaş sonunda ve sonrası 
yılda bir yapılmalıdır. Tarım ve orman traktörleri, motosiklet, mopedler ve 1979 model yılı ve öncesi dizel 
motorlu taşıtlar, hibrit ve elektrikli araçlar ile hidrojen yakıtlı araçlar egzoz gazı emisyon ölçüm işleminden 
muaftırlar. 7

KATALİTİK KONVERTÖRLER

Katalitik konvertörlerin otomobillerde ilk kullanımı 1970’li yılların başında Amerika’da CO ve HC emis-
yonlarını kontrol etmek için kullanılmıştır. Katalitik konvertörlerin kullanımıyla HC ve CO emisyonları %90 
oranında azalma sağlanmıştır. Fakat NOX emisyonlarını kontrol edemedikleri için 1980’lerde NOx emisyonla-
rını kontrol edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarım ile üç yollu katalitik konvertörler üretilmiştir. Bunun 
neticesinde HC ve CO emisyonları %97 oranında azalırken NOX emisyonunda %76 oranında azalma sağlan-
mıştır. Katalitik konvertörler çıkan zararlı emisyonları azaltmak amacıyla kullanılan egzoz sistemi parçası 
olup içerdiği katalizörler ile temizleme işlemini gerçekleştirebilmektedir(Modhavadiya,2015). Görevi gereği 
içerdiği metallerin kolay aktive olması açısından motora yakın bir noktada egzoz borusu ile susturucu arasında 
yer almaktadır. Katalitik konvertörün şekli konumu ve içerisindeki seramik Şekil 1’de gösterilmektedir(Uyu
maz,2017:15-24).

7  https://www.tuvturk.com.tr/egzoz-gazi-emisyon-olcumu-genel-bilgiler.aspx



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

344

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Şekil 1. Katalitik Konvertörün Şekli, Konumu ve İçeriği8

Katalitik konvertörlerde dönüştürme, seramik filtre üzerine emdirilmiş olan katalizörler sayesinde gerçek-
leştirilir. Katalizörler, kendisi değişime uğramamakla birlikte motor egzozundan gelen emisyonları dönüş-
türebilmektedir. Kullanılan bu katalizörler Pt (platin), Pd (paladyum) ve Rh (Rodyum) soymetalleridir. Üç 
yollu katalitik konvertörün çalışma prensibine göre CO ve HC emisyonu oksidasyon reaksiyonları ile CO2 
ve H2O’ya, NOX emisyonu ise indirgenme tepkimesi ile N2’ye dönüşmektedir. Bu üç emisyonu indirge-
me ve oksitleme reaksiyonlarıyla dönüştürmesinden ötürü bu konvertörlere üç yollu katalitik konvertörler 
denilmektedir(Akın,2012).  

Oksidasyon reaksiyonları:

CO + ½ O2 → CO2         (1)

H2 + ½ O2 → H2O         (2)

CxHy + (x +y/4) O2 → x CO2 + y/2 H2O       (3)

NOx indirgenmesi:

2 CO + 2 NO → 2CO2 + N2        (4)

CxHy + (2x +y/2) NO → x CO2 + y/2 H2O + (x + y/2) N2      (5)

8 https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/chemistry/the-three-way-catalytic-converter/content-
section-1.2.1
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 KATALİTİK KONVERTÖR ÇEŞİTLERİ

Katalitik konvertörlerin sınıflandırılmasında fonksiyonlarına göre; üç yollu katalitik konvertör,  iki yollu ka-
talitik konvertörlerden oluşmaktadır(Yavuz,2017). Bir diğer sınıflandırma ise içyapısında bulunan taşıyıcı kı-
sımlarına göre;

• Seramik Bilyeli Tip Katalitik Konvertör
• Seramik Petek Tip Katalitik Konvertör
• Metalik Petek Tip Katalitik Konvertör 

Katalitik konvertör, filtre, dış çelik muhafaza ve bunların arasında darbe emici katmandan oluşmaktadır.  Bir 
katalitik konvertörün içyapısını oluşturan temel kısımlar arasında ise matris, ara tabaka ve soymetal tabakası 
yer almaktadır. Şekil 2’de gösterilmiştir(Mısıroğlu, 2001). 

Dış çelik muhafazası, iç ve dış etkenlere karşı, yüksek ısıya, korozyona dayanıklı olmalıdır. Bu yüzden kata-
litik konvertörler genellikle paslanmaz çelikten özel tasarımlardır. Platin grubu metaller (PGMs) arasında; Pa-
ladyum, Platinyum, Rodyum, Ruthenium, İridium ve Osmiyum yer almaktadır(Morcalı,2014). Bu elementler 
benzer kimyasal özelliklere sahiptir. Fakat katalitik konvertörlerde kullanılan soymetaller Platin Paladyum ve 
Rodyumdur. Platin ve paladyum egzozdan çıkan CO ve HC gazlarının oksidasyonunda katalizör olarak kul-
lanılmakta iken, Rodyum ise egzozdan çıkan NOx gazının indirgemesinde kullanılmaktadır. Bir konvertörde 
kullanılan değerli metallerin bulunma oranları; Paladyumun 1,47 g/dm3, Rodyumun 0,29 g/dm3 olmak üzere 
toplamda 1,76 g/dm3 bulunabilmektedir. Ortalama olarak bu değer 1-2 gramdır. Bu oranlar arabanın üretildiği 
tarihe motor büyüklüğüne, motorun alışma sıcaklığına ve katalizör üreticisine bağlıdır(Dinler,2004).

Katalitik konvertörlerde yer alan taşıyıcı matris seramikten (magnesyum-alüminyum silikat) veya metal-
den yapılmıştır.  Oksit esaslı seramik filtrelerin hammaddeleri arasında tüketimi en fazla olan gözenekli 
alümina(AI2O3) tabakası bulunmaktadır(Aktaş, 2015). Bunun sebebi ise doğada bol miktarda bulunması ve 
ısıl direncinin yüksek olmasıdır. Gözenekli alümina tabakasının aynı zamanda kimyasal tepkimeye girmemesi 
de bir diğer avantajdır. Filtreleme işlevi, “bal peteği” şeklinde olan taşıyıcı malzemelerin en üstünde mikron 
seviyesinde çok ince kaplanan katalizörler sayesinde gerçekleşmektedir(İnan,2005). 

     

Şekil 2.Katalitik Konvertör ve Seramik Filtre
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SONUÇ

Hava kirliliğinin sebepleri arasında yer alan içten yanmalı motorlar, çevre ve insan sağlığı açısından ciddi 
sorunlara sebep olmaktadır. Bu çalışmada, motorlu taşıtların sayısının her geçen gün artmakta olduğu ve bu 
taşıtların sebep olduğu emisyonların olumsuz etkileri ortaya konulmuştur. Uluslararası alınan önlemler ince-
lenerek alınan önlemler neticesinde emisyon azaltan sistemler arasında katalitik konvertörlerin yapısı, çeşit-
leri ve görevleri incelenmiştir.
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MAGNEZYOTERMİK REDÜKSİYON İLE AMORF BOR ÜRETİMİ

Faruk ÖKSÜZ1, Çağatay Yasin ÇOKRAK2, Burcu Nilgün ÇETİNER3, Serdar AKTAŞ4

1-2-3-4Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Göztepe,  
İstanbul / Türkiye

Özet: Dünya bor rezervlerinin %73’üne sahip olan Türkiye’de bilinen bor yataklarından, Eti Maden bünye-
sinde bulunan tesislerinde ağırlıklı olarak üretilen ürünlerinden olan borik asit ile iç piyasadan temin edilen 
magnezyum talaşlarından 900oC sıcaklığı aşmayacak şekilde magnezyotermik redüksiyon yöntemiyle amof 
bor üretimi çalışmanın konusudur. Bu çalışmada, borik asitten (H3BO3) amorf bor eldesi ve karakterizasyonu 
incelenmiştir. Elde edilen borun titrasyon ile safiyeti saptanırken, XRD analizi ile amorf olarak üretildiği tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Borik Asit, Magnezyotermik Redüksiyon, Amorf Bor

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bor madeni doğal koşullarda serbest olarak değil, oksitli bileşikler şeklinde bulunur. Böyle bir bileşiğe borat 
adı verilir. Suda hemen eriyen boratlar; kokusuz beyaz kristal granüller veya toz halindedirler. Doğada yak-
laşık 230 çeşit bor minerali bulunmaktadır. Bu mineraller eski çağlardan beri bilinmekte ve kullanılmaktadır. 
Sodyum kökenli olanları (tinkal), kalsiyum kökenli olanları (kolemanit), ve sodyum kalsiyum kökenli olanları 
(üleksit) olarak isimlendirilir (Cihan Cantaş, 2007). Borik asit (H3BO3), pek çok bor bileşiğinin hidrolizinin 
son ürünüdür ve genellikle boraksın sulu çözeltisinin asitlendirilmesiyle üretilir (Töre ve ark, 2004). 

1807 yılında Sir Humpry Davy tarafından borik asitin elektrolizi ile ilk olarak üretiminden beri elementel 
bor üretimi halen araştırılmaktadır. Elementel bor üretiminde; tuz banyosu elektrolizi, metalik redüksiyon, 
hidrojen redüksiyonu gibi yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır.  Genelde metalik redüksiyon yöntemi özellikle 
amorf bor eldesini beraberinde getirmektedir. Bununla beraber, bu bahsi geçen üç yöntemle elde edilen borun 
morfolojisi sadece amorf değil, kristal yapıda da olabilmektedir (Zhou ve ark., 2015). Hatta öyle ki, amorf 
veya kristal bor üretim yöntemleri arasında net bir ayrım çizmek de zordur (Zhiganch ve ark. 1977). Bunun 
nedeni, borun morfolojisinin büyük miktarda birbirleri ile ilişkili, altlık malzemesi, sıcaklık, aşırı doygunluk, 
safsızlıklar ve çökelme hızı gibi bir dizi faktöre bağımlı olmasıdır. Bunların içerisindeki en önemli faktör 
ise sıcaklıktır. Nispeten düşük sıcaklıklarda –yaklaşık 873–1073oK- bor amorf toz şeklinde elde edilirken,  
1273oK’den yüksek sıcaklıklarda ise kristal bor üretilmekteyken, diğer birçok halde iki halin farklı oranlarda 
değişimlerine –kristal ve amorf bölgeler- rastlanmaktadır. Bu çalışmada ise, reaksiyonun verimini optimize 
etmek üzere sıcaklık değeri 1173oK’e sabitlenmiş, kapalı ortam ve atmosferde amorf yapısını muhafaza etmesi 
hedeflenmiştir. 
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AMAÇ 

Borun, magnezyum ile reaksiyonu esnasında patlama riski vardır. Öte yandan belirli bir ısı girdisi sağlanamaz-
sa da magnezyum metali bor oksiti indirgeyememektedir. Diğer taraftan 1273oK’den yüksek sıcaklıkta amorf 
bor, kristal haline gelmektedir.  Öte yandan stokiyometrik orandan fazla eğer magnezyum eklenirse o zaman 
magnezyum oksit olarak yapıda kalmaktadır. Çalışmanın amacı, 900 oC’yi aşmayacak sıcaklıkta kontrollü 
atmosfer ortamında yapılan magnezyotermik redüksiyon ile Eti MADEN A.Ş.’den tedarik edilen borik asit ve 
piyasadan hibe olarak alınan magnezyum talaşını kullanarak katma değerli bir ürün olan amorf bor eldesinin 
sağlanmasıdır. 

KAPSAM

Bu çalışma kapsamında yöntem olarak magnezyotermik redüksiyon işlemi uygulanmış, amorf fazı XRD ana-
lizi ve safiyet derecesini ise bor titrasyonu ile tespit edilmiştir. 

YÖNTEM

Eti Maden A.Ş’den temin edilecek olan borik asit, halkalı değirmende öğütülmüş ve tane boyut 63 µm altına 
elenmiştir. Elde edilen bor oksit tozuna bor titrasyonu gerçekleştirilerek saflığı tayin edilmiştir. 

Bor titrasyonu şu şekilde yapılmaktadır;

i. Bor oksit öncelikle suda çözünerek borik asit haline getirilir.
ii. Daha sonra manitol atılarak kompleks hale getirilir.
iii. Fenolftalein eklenerek NaOH ile titre edilir. Öncesinde NaOH standardizasyonu gerçekleştirilerek, stan-

dart çözeltisi hazırlanır.
iv. İndikatörün renk değişimi ile saflık tayin edilir. Gerekli hesaplamalar ile bor miktarı bulunur.

Hibe yolu ile temin edilen magnezyum talaşı HCl ile çözülerek MgCl2 çözeltisi elde edilir. Daha sonra Mg tit-
rasyonu gerçekleştirilerek saflığı tayin edilmiştir. Titrasyon EDTA ile aşağıda verildiği şekilde gerçekleştirilir.

i. Öncesinde EDTA’nın standardizasyonu çinko sülfat ile yapılarak faktörü belirlenir. 50 mg’dan daha fazla 
Mg içermeyecek MgCl2 çözeltisi oluşturulur. Ardından saf su 100 ml’lik stok çözelti oluşturulur. Çö-
zeltinin pH’ı 6-7 olacak şekilde NaOH çözeltisi ile -10 g NaOH ve 90 ml saf su- ile ayarlanır. Ardından 
tampon indikatör tablet çözeltiye atılır ve % 25’lik (hacimce) amonyak çözeltisinden 1 ml katılır. EDTA 
ilave edildiğinde rengi yeşilden kırmızıya döndüğünde titrasyon tamamlanır. 1 ml EDTA 2,431 mg mag-
nezyumu titre edebilir. 

Ardından saflıkları bilinen borik asit (bor oksit) ve Mg metali, 24 sa etüvde kurutulduktan sonra, stokiyometrik 
miktarı fazla geçmeyecek şekilde oranlanarak üç boyutlu karıştırıcıda 24 saat sürecinde karıştırılmıştır.

Kapalı kutu tipi fırında kontrollü atmosferde 900 oC’de kapalı paslanmaz çelik muhafazada ısıl işleme tabi 
tutularak, aşağıda verilen Tepkime 1’deki reaksiyon gerçekleştirilmiştir.
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B2O3 + 3Mg → 2B + 3MgO (Tepkime 1) (A.F. Zhigach ve ark., 1977)

Ardından 2 M’lık HCl çözeltisinde elde edilen toz asit ile muamele edilir. Böylelikle fazla Mg çözeltiye geçer, 
MgO çözünmüş olur, bor ise çözünmeden kalır.

Elde edilen amorf boru çözeltiye almak için HNO3 kullanılmıştır. Belli bir miktar amorf bor tartılıp nitrik asitte 
çözündürülerek bor titrasyonu gerçekleştirilmiş ve saflığı tayin edilmiştir. Ürünün XRD analizi de gerçekleş-
tirilmiştir.

BULGULAR

Çalışmalar sonucunda elde edilen ürünün X-ışını kırınım deseni Şekil 1’de verilmektedir. Üretilen ürünün 
amorf yapıya sahip olduğu görülmektedir. Elde edilen veriler, Jiang ve ark. (2006) çalışmaları ile de uyum 
göstermektedir. 

Şekil 1. Elde edilen ürünün X-ışın kırınım deseni

Ayrıca yapılan bor titrasyonu sonucunda ürünün saflığı %92 şeklinde belirlenmiştir. 

SONUÇ

Bu çalışmalar neticesinde, amorf bor başarılı bir şekilde üretilmiştir. XRD analizleri ile üretilen ürünün amorf 
olduğu ispatlanmış olup bor titrasyonu ile de %92 saflık değeri tayin edilmiştir. 
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İKİ FARKLI HATVE DEĞERİNE SAHİP KARŞI AKIŞLI, ISLAK TİP SOĞUTMA KULESİ PVC 
FİLM DOLGU MALZEMELERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 

Caner TUKTA1, Ş. Özgür ATAYILMAZ2

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye

2Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Soğutma kuleleri suyun bir kısmını hava akımına buharlaştırmak yoluyla su soğutmak için tasarlanmış ısı 
atma cihazlarıdır. Açık çevrim soğutma kuleleri iç ortamında büyük bir su yüzeyinin daha uzun bir süre hava 
akımına temas etmesini sağlayan dolgu malzemeleri kullanılmaktadır. Bu hususta su karakteristiğine ve hava 
kirliliğine bağlı olarak istenilen performansı sağlayacak dolgu malzemesi seçimi büyük önem arz etmektedir. 
Bu çalışmada Merkel Metodu kullanılarak iki farklı hatve değerine sahip ıslak tip, karşı akışlı soğutma kulesi 
PVC film dolgu malzemelerinin performansları incelenmiştir. Gerçekleştirilen testler neticesinde her iki dolgu 
malzemesinin performansını analiz etmeye imkân veren dolgu karakteristik eğrileri ve dolgu karakteristik kat-
sayıları tespit edilmiştir. Devamında literatürde yaygın olarak verilen, dolgu malzemesi boyunca gerçekleşen 
hava tarafı basınç düşümü katsayısı korelasyonunun deneysel sabitleri elde edilmiştir. Sonrasında her iki dolgu 
malzemesi, aynı giriş şartlarında hem aynı oturma alanı hem de aynı hava hızı değerleri için Merkel Metodu ve 
literatürde verilen en genel hava tarafı basınç düşümü korelasyonu kullanılarak yeniden sınanmıştır. Bu sayede 
aynı soğutma gücü sağlanırken her iki durum için dolgu malzemelerinin gerektirecekleri hava debisi ve neden 
olacakları hava tarafı basınç düşümü değerleri hesaplanmış, fan verimi sabit bir değer kabul edilerek tükete-
cekleri fan mil gücü değerleri kıyaslanmıştır. Buna göre aynı oturma alanı için dar hatveli dolgu malzemesinin 
daha performanslı çalışacağı görülmüştür. Aynı hava hızı değerleri içinse dar hatveli dolgu malzemesinin daha 
az bir oturma alanına sahip olacağı fakat geniş hatveli dolgu malzemesinin daha az bir fan mil gücü gerektire-
ceği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Soğutma Kulesi, Merkel Metodu, Film Dolgu

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Soğutma kuleleri, suyun bir kısmını hava akımına buharlaştırmak yoluyla su soğutmak için tasarlanmış ısı 
atma cihazlarıdır. Temel fonksiyonları suya yüklenen atık ısıyı atmosfere aktarmaktır. (Kotb, 2013: 1). Termik 
santraller gibi güç üretim tesisleri için çok büyük kapasitelerde tasarlanabildikleri gibi; demir-çelik, çimento, 
MDF, kağıt, kimya vb. sanayi için orta ve küçük kapasitelerde, çoğunlukla paket tip olarak dizayn edilebil-
mektedirler.

Soğutma kuleleri, ısı ve kütle transferi kombinasyonu ile suyu soğutmaktadır. Tipik tasarım koşullarında bu-
harlaşma hızı, her 7 K su sıcaklık aralığı için su debisinin yaklaşık %1’idir (ASHRAE Handbook, 2000: 
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2). Soğutma kuleleri suyu teorik olarak ortam havası yaş termometre sıcaklığına kadar soğutabilmektedirler. 
Kuru tip ısı değiştiricilerine göre avantajlarından biri budur. Fakat soğutma kulelerinde buharlaşmalı soğutma 
işleminde verimsizlikler olması nedeniyle yaş termometre sıcaklığına belirli sıcaklıklar dâhilinde yaklaşılabil-
mektedir (Khan ve diğerleri, 2004: 3).

Günümüzde birkaç çeşit soğutma kulesi tipi yaygın olarak kullanılmaktadır. En çok kullanılanı suyun kuleye 
üst taraftan girip aşağı yönde aktığı, hava akımının ise kulenin üst tarafına yerleştirilen bir fan yardımıyla oluş-
turulduğu mekanik çekişli soğutma kuleleridir. Fanlar kulenin alt tarafına yerleştirilmişse mekanik itişli olarak 
isimlendirilmektedirler. Hava ve su akımı karşı akışlı ya da çapraz akışlı olabilmektedir.

Mohiuddin ve Kant; ıslak tip, karşı ve çapraz akışlı, mekanik ve doğal çekişli soğutma kulelerinin ısıl tasarımı 
üzerine yaptıkları çalışmanın ilk bölümünde literatürdeki farklı sayısal modelleri ele almışlar ve kule tasarımı-
nı detaylı olarak sunmuşlardır. Çalışmanın ikinci bölümünde dolgu malzemesi, su ve hava yükü, doğal çekişli 
kuleler, mekanik çekişli kuleler için fan tasarımı, su dağıtım sistemleri ve damla tutucular için tasarım adımla-
rını vermişlerdir (Mohiuddin ve Kant, 1996: 4,5).

Milosavljevic ve Heikkilä karşı akışlı, ıslak tip bir soğutma kulesi için matematiksel bir model geliştirmişler-
dir. Farklı dolgu malzemelerinin performansını analiz etmek için iki pilot ölçekli soğutma kulesinde deneysel 
çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Çapraz oluklu ve kıvrımlı plakalardan oluşan dolgu tipinin en iyi ısı transferi 
ve basınç kaybı kombinasyonunu verdiğini bulmuşlardır. Üç boyutlu CFD ile dolgu malzemesine doğru yukarı 
yönde hız alanını incelemişlerdir. Simülasyonlarda hava girişi ile dolgu malzemesi arasındaki dikey uzaklık 
arttıkça hava dağılımında kademeli bir iyileşme görülmüştür (Milosavljevic ve Heikkilä, 2001: 6).

Khan ve arkadaşları karşı akışlı, ıslak tip soğutma kulelerinde, buharlaşma ve taşınım ısı transfer hızlarının 
toplam ısı transfer hızına katkılarını araştırmışlar ve örnek bir problemle baskın ısı transfer yönteminin bu-
harlaşma ile olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca aynı dolgu için suyun kütlesel debisindeki artışla, taşınım ve 
buharlaşma için gerekli yüzey alanının azaldığı ve daha yüksek su çıkış sıcaklıkları ile düşük ısı transfer hızları 
elde edildiğini belirtmişlerdir (Khan ve diğerleri, 2003: 7).

Kloppers ve Kröger ıslak soğutma kuleleri dolgu malzemelerinin basınç kaybı üzerine yaptıkları bir çalışmada; 
sıçratma tipi, trickle ve film dolgu tiplerinin basınç kaybı katsayılarını, su ve havanın kütlesel akılarına bağlı 
olarak ampirik denklemlerle ifade etmişlerdir (Kloppers ve Kröger, 2003: 8).

Kloppers ve Kröger bir diğer çalışmalarında karşı akışlı, ıslak bir soğutma kulesi için Poppe, Merkel ve e-NTU 
modellerini yeniden türetmişlerdir. Ana denklemlerin kendilerine özgü gereklilikleriyle nasıl çözülebileceğine 
dair ayrıntılı bir prosedür sunmuşlardır. Dolgu performans testinde ve soğutma kulesi performans analizinde 
aynı yöntemin kullanılması gerektiğine vurgu yapmışlardır (Kloppers ve Kröger, 2005: 9).

Gharagheizi ve arkadaşları mekanik çekişli bir soğutma kulesi üzerine yaptıkları çalışmada kule karakteris-
tiğini, su ve hava debileri oranını ve iki farklı film tipi dolgu etkinliğini deneysel ve karşılaştırmalı olarak 
incelemişlerdir. Soğutma kulesi performansının dolgu paketlerinin tipi ve düzeninden etkilendiği, dikey oluklu 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

354

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

dolgu paketlerinin yatay oluklu dolgu paketlerinden daha yüksek bir etkinliğe sahip olduğu görülmüştür. (Gha-
ragheizi ve diğerleri, 2007: 10).

Fisenko ve arkadaşları mekanik çekişli soğutma kuleleri ısı ve kütle transferi ile damlacıkların düşüş dinami-
ğini tanımlayan yeni bir matematiksel model geliştirmişlerdir. Önerilen model değişen atmosferik koşullar 
altında mekanik çekişli bir soğutma kulesinin performansını optimize etmeyi sağlamaktadır. Mekanik çekişli 
bir soğutma kulesinin ısıl etkinliğinin su ve havanın kütle akış hızları oranına bağlı olduğunu belirtmişlerdir 
(Fisenko ve diğerleri, 2004: 11).

AMAÇ 

Bu çalışmada Merkel Metodu kullanılarak aynı yüksekliğe sahip, dar ve geniş hatveli ıslak tip, karşı akışlı 
soğutma kulesi PVC film dolgu malzemelerinin performansları incelenecektir.

KAPSAM

Bu çalışmada öncelikle bilinen en temel soğutma kulesi teorisi olan Merkel Metodunun ana denklemleri su-
nulmuştur. Gerçekleştirilen testler neticesinde her iki dolgu malzemesinin soğutma yeteneğini analiz etmeye 
imkân veren dolgu karakteristik eğrileri ve dolgu karakteristik katsayıları tespit edilmiştir. Devamında dolgu 
malzemesi boyunca gerçekleşen hava tarafı basınç düşümü katsayısı için literatürde yaygın olarak verilen bir 
korelasyonunun deneysel sabitleri elde edilmiştir. Sonrasında her iki dolgu malzemesi, aynı giriş şartlarında 
hem aynı oturma alanı hem de aynı hava hızı değerleri için Merkel Metodu ve literatürde verilen en genel hava 
tarafı basınç düşümü korelasyonu kullanılarak yeniden sınanmıştır. Elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak 
verilmiştir.

YÖNTEM

Tw sıcaklığındaki su yığını; Ta sıcaklığında, ha entalpisine ve Wa nem oranına sahip hava yığını ile çevrilidir. 
Arayüzeyin ara bir sıcaklık Ti, entalpi hi, ve nem oranı Wi’ne sahip bir doymuş hava filmi olduğu kabul edilir 
(Şekil 1). Su özgül ısı değeri cpw sabit bir değer (4,18 kJ/kg.K) varsayılarak, sudan arayüzeye olan toplam 
enerji transferi Denklem 1 ile verilir (ASHRAE Handbook, 2000: 2).

 

qw : su yığınından arayüzeye olan toplam ısı transfer hızı, W

L   : giriş suyu kütlesel debisi, kg/s

KL : birim iletkenlik, su yığınından arayüzeye olan birim ısı transfer hızı, W/m2.K 

a   : arayüzey alanı, m2/m3

V : soğutma hacmi, m3

Arayüzeyden havaya olan ısı transferi Denklem 2 verilir:
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qs  : arayüzeyden hava akımına olan duyulur ısı transfer hızı, W

KG : toplam birim iletkenlik, arayüzeyden hava akımına olan birim duyulur ısı transfer hızı, W/m2.K

Su buharının filmden havaya difüzyonu Denklem 3 ile verilir:

 

m   : arayüzeyden hava akımına olan kütle transfer hızı, kg/s

K  : birim iletkenlik, arayüzeyden hava akımına olan birim kütle transfer hızı, kg/(s.m2)

Wi : arayüzey (film) nem oranı, kg/kg

Wa   : hava nem oranı, kg/kg

Buharlaşma nedeniyle filmden havaya olan ısı transferi Denklem 4 ile verilir:

 

qL : arayüzeyden hava akımına olan gizli ısı transfer hızı, W

hfg : buharlaşma gizli ısısı (sabit), J/kg

Ta = Tw olduğunda proses dengeye ulaşır ve hava bu sıcaklıkta neme doyurulur. Adyabatik koşullar altında, 
adyabatik doyma sıcaklığında ya da havanın yaş termometre sıcaklığında dengeye ulaşılır. Bu sıcaklık soğut-
ma kulesinde elde edilebilecek en düşük sıcaklıktır. Kule çıkış suyu sıcaklığının giriş havası yaş termometre 
sıcaklığına yaklaşımı kule kabiliyetinin bir fonksiyonudur (ASHRAE Handbook, 2000: 2).

Şekil 1. Su, Arayüzey Ve Hava Arasındaki Isı Ve Kütle Transferi İlişkileri
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Merkel Metodu, duyulur ısı ve gizli ısı transferini itici gücün entalpi farkı olduğu bütün bir prosese birleştirir. 
Bu metotta analizi basitleştirmek için buharlaşma kaybı ihmal edilir ve Lewis Faktörünün 1’e eşit olduğu var-
sayılır (ASHRAE Handbook, 2000: 2).

cpm  : nemli hava öz ısısı, J/kg.K 

Suyun ısı kaybı havanın ısı kazancına eşit olmalıdır.

 

G          : hava akımı kütlesel debisi, kg/s

Denklem 6 arayüzeyden hava akımına olan transferi dikkate almaktadır, fakat arayüzey koşulları belirsizdir. 
Film direnci ihmal edilir ve yığın su sıcaklığındaki entalpi itici gücüne dayanarak toplam bir K transfer katsa-
yısı kullanılırsa denklem aşağıda verilen halini alır (ASHRAE Handbook, 2000: 2).

  

ha,w : yerel yığın su sıcaklığındaki doymuş havanın entalpisi, J/kg

Soğutma kulesi uygulamalarında Denklem 8’in integral değerine NTU (Transfer Birimi Sayısı) denmektedir. 
Literatürde sıklıkla Merkel Sayısı olarak da isimlendirilmektedir. Burada KaV/L boyutsuz bir sayı olup kule-
nin sudan ısı atma yeteneğini göstermektedir. Bu denklemler doğrudan matematiksel bir çözüme tabi değildir. 
Kuledeki herhangi bir noktada kütle ve enerji dengesini yansıtmaktadırlar ve iki akışkan akımının bağıl hare-
ketinden bağımsızdırlar. Bu yüzden denklemler sayısal integrasyon teknikleri ile değerlendirilmeli ve prosedür 
bağıl hareketi hesaba katmalıdır (ASHRAE Handbook, 2000: 2). CTI (Cooling Technology Institute) 4 noktalı 
Chebyshev integrasyon tekniğinin kullanılmasını önermektedir. Chebyshev tekniğinin KaV/L hesabına uygu-
lanmasıyla,

dh1 : Two + 0,1(Twi + Two) sıcaklığındaki (ha,w-ha) değeri 

dh2 : Two + 0,4(Twi + Two) sıcaklığındaki (ha,w-ha) değeri 

dh3 : Two + 0,6(Twi + Two) sıcaklığındaki (ha,w-ha) değeri 
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dh4 : Two + 0,9(Twi + Two) sıcaklığındaki (ha,w-ha) değeri 

elde edilmektedir (Şekil 2) (Kröger, 2004: 12).

Şekil 2. Chebyshev Tekniği ile KaV/L İfadesi

Soğutma kulesi uygulamalarında belirli bir kulenin ısıl performans yeteneğini analiz etmek için Merkel Sayısı-
nı (KaV/L), su/hava oranı (L/G) ile ilişkilendiren çeşitli korelasyonlar mevcuttur. Merkel Metodu kullanıldığı 
zaman performans karakteristiklerini aşağıdaki denklem ile sunmak uygun olmaktadır (Kröger, 2004: 12).

C ve n sayıları deneysel olarak belirlenen performans karakteristik katsayılarıdır.

Dolgu malzemesi boyunca gerçekleşen hava tarafı basınç düşümü Denklem 12 ile ifade edilmektedir (Klop-
pers ve Kröger, 2003: 8).

Kdolgu : basınç düşümü katsayısı

ρa : hava yoğunluğu, kg/m3

Va : hava hızı, m/s

Bu çalışmada testler, Niba Soğutma Kuleleri San. ve Tic. A.Ş. fabrikası Ar-Ge test alanında bulunan gerçek 
boyutlarındaki bir soğutma kulesinde gerçekleştirilmiştir (Şekil 3).



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

358

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Şekil 3. Soğutma Kulesi Test Düzeneği

Test düzeneği, sahip olduğu frekans invertörü ve boru hattına konumlandırılmış çeşitli vanalar ile hava ve su 
debilerinin değiştirilmesine olanak tanımaktadır. Soğutma kulesine ısı yükü birbirine paralel bağlanmış iki 
adet gaz yakıtlı sıcak su kazanı tarafından sağlanmaktadır.

Soğutma kulesi 2,4 m. x 2,4 m. x 4,1 m. boyutlarındadır. Test edilecek dolgu paketleri, ısıl şekillendirilmiş 
kıvrımlı PVC levhaların çapraz oluklu şekilde yapıştırılmasıyla elde edilmiştir. Her bir dolgu paketi 0,3 m x 
1,18 m x 0,3 m ebatlarında olup üst üste şaşırtmalı şekilde dizilmişlerdir.

Testlerde giriş havasının kuru ve yaş termometre sıcaklıkları, çıkış havasının kuru termometre sıcaklığı, su 
giriş çıkış sıcaklıkları, su debisi ve hava tarafı basınç düşümü verileri kayıt altına alınmıştır. Her bir dolgu tipi 
için 4 farklı su debisi (120 m3/h, 100 m3/h,  80 m3/h ve 60 m3/h) ve her bir su debisi için 3 farklı hava debisinde 
olmak üzere toplamda 12 adet test gerçekleştirilmiştir. Her bir test için sıcaklık değerleri 10 s. aralıklarla 1 
saat süresince kayıt altına alınmıştır. Her bir test arasında sistemin yeniden rejime gelmesi için yeterince süre 
beklenilmiştir.

BULGULAR

Soğutma kulelerinde kullanılan dolgu malzemesinin tipine, yüksekliğine ve imal edildiği malzemenin özellik-
lerine bağlı olarak belirli şartlardaki bir suyu soğutmak için gereken hava debisi ve hava tarafı basınç düşümü 
değeri değişmektedir. Suyun daha büyük bir yüzeyinin daha uzun bir süre hava akımına maruz bırakılması 
amacıyla dolgu malzemesinin ısı değiştirme alanı, yani birim hacimdeki dolgu yüzey alanı ya da dolgu malze-
mesinin yüksekliği arttırılmaktadır.

Gerçekleştirilen testlerden elde edilen veriler kullanılarak dar ve geniş hatveli film tipi dolgu malzemelerinin 
karakteristik eğrileri (KaV/L – L/G eğrileri) ve dolgu karakteristik katsayıları elde edilmiştir (Şekil 4. ve Şekil 
5.). Soğutma kulesi endüstrisinde bu eğriler ve katsayılar kullanılarak soğutma kulesi ısıl performansı kolay-
lıkla tahmin edilebilmektedir. Şekil 6’da dolgu malzemelerinin karakteristik eğrileri aynı su/hava oranı (L/G) 
değerleri için sunulmuştur. Bu grafikten hareketle, aynı L/G değerleri için daha yüksek KaV/L değerlerine 
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sahip olan dar hatveli dolgu malzemesinin, geniş hatveli dolgu malzemesine göre daha yüksek bir soğutma 
kabiliyetine sahip olduğu söylenmektedir.

Şekil 4. Dar Hatveli Dolgu Malz. Kav/L – L/G Eğrisi     Şekil 5. Geniş Hatveli Dolgu Malz. Kav/L – L/G          
Eğrisi

Şekil 6. Dar ve Geniş Hatveli Dolgu Malz. KaV/L – L/G Eğrileri

Gerçekleştirilen testlerde her bir dolgu malzemesi için ölçülen basınç düşümü değerleri kullanılarak doğrusal 
olmayan regresyon analiziyle, dolgu malzemesi boyunca gerçekleşen hava tarafı basınç düşümü katsayısı için 
literatürde yaygın olarak verilen bir korelasyonun deneysel sabitleri elde edilmiştir. Basınç düşümü su akısı, 
hava akısı, hava yoğunluğu ve hava hızından etkilenmektedir.

Her iki dolgu malzemesi, aynı giriş şartlarında (aynı soğutma gücü sağlanırken) hem eşit oturma alanı hem de 
dolgudaki eşit hava hızı değerleri için Merkel Metodu ve dolgu malzemesi boyunca gerçekleşen hava tarafı 
basınç düşümü için literatürde verilen en genel korelasyon kullanılarak yeniden sınanmıştır. Fan verimi sabit 
bir değer kabul edilerek (ηfan = 0,65) aynı soğutma gücü için gerektirecekleri fan mil gücü değerleri hesaplan-
mıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 1 ve Tablo 2’de sunulmuştur.
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Tablo 1. Eşit oturma alanında karşılaştırma 

EŞİT HAVA HIZINDA 
KARŞILAŞTIRMA
(Hava Hızı 2,5 m/s)

Dar 
Hatveli 
Dolgu

Geniş 
Hatveli 
Dolgu

Giriş 
Şartları

Su Debisi (m3/h) 200,00 200,00

Su Giriş Sıcaklığı (°C) 35,00 35,00

Su Çıkış Sıcaklığı (°C) 30,00 30,00

Yaş Termometre Sıcaklığı 
(°C)

24,00 24,00

Kuru Termometre Sıcaklığı (°C) 32,00 32,00

Atmosfer Basıncı (kPa) 101,3 101,3

Sonuçlar Gerekli Hava Debisi 
(m3/s)

21,08 24,44

Basınç Düşümü (Pa) 279,91 200,56

Gerekli Oturma Alanı 
(m2)

8,43 9,78

Fan Mil Gücü (kW) (nfan = 0.65) 9,08 7,54
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Tablo 2. Eşit hava hızı değerlerinde karşılaştırma

EŞİT OTURMA 
ALANINDA 
KARŞILAŞTIRMA
(Oturma Alanı = 9,00 m2)

Dar 
Hatveli 
Dolgu

Geniş 
Hatveli 
Dolgu

Giriş 
Şartları

Su Debisi (m3/h) 200,00 200,00

Su Giriş Sıcaklığı (°C) 35,00 35,00

Su Çıkış Sıcaklığı (°C) 30,00 30,00

Yaş Termometre Sıcaklığı 
(°C)

24,00 24,00

Kuru Termometre Sıcaklığı (°C) 32,00 32,00

Atmosfer Basıncı (kPa) 101,3 101,3

Sonuçlar Gerekli Hava Debisi 
(m3/s)

21,08 24,44

Hava Hızı (m/s) 2,34 2,72

HBasınç Düşümü (Pa) 231,06 259,91

Fan Mil Gücü (kW) (nfan = 0.65) 7,49 9,77

SONUÇ

Eşit oturma alanında, aynı şartlardaki suyu soğutmak için dar hatveli dolgu malzemesi hem daha düşük bir 
hava debisi gerektirmekte, hem de dolgu malzemesi boyunca daha düşük bir basınç düşümüne neden olmakta-
dır. Bu sayede daha düşük bir fan mil gücü gerektirmektedir (Tablo 1). Bu hususta, ilk olarak dar hatveli dolgu 
malzemesinin daha yüksek bir basınç düşümüne sebep olacağı düşünülebilmektedir. Bu düşünce, diğer değiş-
kenler de aynı olduğu takdirde, dolgudaki eşit hava hızı değerleri için doğru, fakat eşit oturma alanı değerleri 
için yanlıştır. Muhakkak ki hava hızının, basınç düşümünü etkileyen en önemli değişkenlerden biri olduğu ve 
birim hacimdeki dolgu yüzeyi arttıkça aynı soğutmayı sağlayacak hava debisinin azalması gerçeği nedeniyle, 
dolgu malzemeleri boyunca gerçekleşecek hava tarafı basınç düşümünün tüm değişkenler göz önüne alınarak 
dikkatle belirlenmesi gerekliliği büyük bir önem arz etmektedir. Eşit oturma alanında aynı şartlardaki suyu 
soğutmak için daha düşük bir fan mil gücü gerektiren dar hatveli dolgu malzemesinin, geniş hatveli dolgu 
malzemesine göre daha performanslı çalıştığı söylenmektedir.

Dolgudaki eşit hava hızında, aynı şartlardaki suyu soğutmak için dar hatveli dolgu malzemesi daha düşük bir 
hava debisine ihtiyaç duyarken, daha yüksek bir hava tarafı basınç düşümüne neden olmaktadır. Aynı zamanda 
dar hatveli dolgu malzemesi daha küçük bir oturma alanı gerektirirken, daha yüksek bir fan mil gücüne ihtiyaç 
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duymaktadır. Geniş hatveli dolgu malzemesi içinse bunun tersi bir durum söz konusudur (Tablo 2). Dolayı-
sıyla su ve havanın karakteristiği göz önünde bulundurularak ve bir ekonomik analiz yapılarak dolgu çeşidine 
karar verilmelidir. Alanın sınırlı olduğu soğutma kulesi uygulamalarında daha küçük bir oturma alanında aynı 
soğutmayı sağlayacak dar hatveli dolgu malzemeleri tercih edilmelidir. Bununla birlikte, su karakteristiğinin 
yanı sıra bilhassa ortam havasının kirli olduğu sanayi uygulamalarında, geniş hatveli dolgu malzemeleri kulla-
nımının soğutma kulesinin ömrünü uzatacağı unutulmamalıdır.

Bu çalışmada sunulan prosedür aynı zamanda ihtiyaca uygun soğutma kulesi seçiminin temelini oluşturması 
bakımından büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü soğutma kulesi seçiminin en temelinde belirli şartlardaki 
bir suyu soğutmak için gerekli hava debisinin belirlenmesi ve bu hava akımının kule boyunca geçerken mey-
dana gelecek hava tarafı basınç düşümü değerinin hesaplanması yatmaktadır.
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ULUSAL KİMLİK VE BELLEK TASARIMI; ÜSKÜP 2014 PROJESİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Süleyman Sait GÜNEŞ1, Çiğdem POLATOĞLU2

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Neolitik dönemden itibaren yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinen Üsküp; tarih içerisinde Paeonia, Dar-
dani, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi devletlerin yönetiminde bulunmuştur. 1912 Balkan Harbi ardından Os-
manlı Devletinin bölgeden çekilmesiyle Sırp Krallığı, Bulgaristan Krallığı ve Nazi Almanya’sının yönetimine 
geçen kent; 1945 yılında kurulan Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’ni oluşturan ülkelerden biri olan 
Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti’nin başkenti olarak karşımıza çıkmaktadır. 1991 yılında yaşanan dağılma 
ile federasyon yapısını kaybeden Yugoslavya’nın ardından (Kuzey) Makedonya Cumhuriyeti’nin başkenti olan 
Üsküp birçok etnik gruptan kentliye ev sahipliği yapmaktadır. 15. Yüzyıla kadar bir kale kenti olan Üsküp, 
Osmanlı yönetiminde kale çevresinde konumlanan camiler, imaretler ve mahalleler ile kale dışına genişlemiş-
tir. 19. Yüzyılın son çeyreğinde etkisi gözlenen Tanzimat Reformları ile kentte önemli dini, askeri ve sanat 
yapılarını içeren imar faaliyetleri yaşandığı görülmektedir. 1912 ile 1945 yılları arasında savaşlar, yönetim de-
ğişiklikleri ve göçler kentin demografik yapısında ve mimari dokusunda önemli değişikliklere sebep olmuştur. 
1945 ile 1963 yılları arasında ise kentin yapılanmış çevresinde Osmanlı ve Savaş Sonrası Modernizm etkileri 
okunabilmektedir. 1963 yılında yaşanan Büyük Üsküp Depremi sonrası neredeyse tamamen yıkılan kentin 
milli mimarlar tarafından, çağdaş tasarımlar ile yeniden inşasına imkan tanıyan master plan mimar Kenzo 
Tange tarafından hazırlanmıştır. 1965 yılında tamamlanan master plan ile sosyalist dönemin karakteristik mi-
marisi olan brütalizm etkisi kent dokusuna hakim olmuştur. Devam eden süreçte ise Üsküp 2014 adlı bir pro-
je ile belirlenen alanda bulunan yapılara geçmişin formlarını kopyalayan neoklasik müdahaleler neticesinde 
anakronistik bir yaşam alanı ortaya konmuştur. Dönemin kamu yöneticileri tarafından geliştirilen Üsküp 2014 
Projesi’nin gerçekleştirilmesi için kamu kaynakları kullanılmış ancak, kentin demografik yapısında önemli 
yoğunluğa sahip olan etnik grupların görüşleri göz ardı edilmiştir. Makedon milli kimliğinin tarihsel bağlantı-
sını göstermeyi hedefleyen73 heykel ve anıtın proje alanında konumlandırılmış olmasına karşın, 2018 yılında 
imzalanan Prespa Antlaşması ile Makedonya Cumhuriyeti’nin adı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak de-
ğiştirilmiş ve tarihi Makedonya mirasının Yunanistan ile paylaşılması kabul edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, 
Üsküp 2014 Projesinin çalışıldığı alanda yaşanan değişimin nitel veriler ile ortaya konulması, kent dokusuna 
yapılan etnokratik müdahalelerin kentli belleğinde yer edinme ve kabul görme durumunun belirlenmesi, Üs-
küp kentinin 1965 Master Planı ve Üsküp 2014 Projesi kapsamında geçirdiği büyük değişimlerin bu bağlamda 
karşılaştırılması ve Üsküp 2014 Projesi ile amaçlanan milli kimlik ve bellek tasarımının 2014 yılı sonrasında 
yaşanan tarihsel gelişmeler ile değerlendirilerek mimarlık disiplinin bu amaçlar doğrultusunda üstlendiği rolün 
ortaya konulmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Kent Belleği, Anakronizm, Ulusal Kimlik, Kamusal Alan, Üsküp
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GİRİŞ

Günümüz Kuzey Makedonya Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan bölgenin (Makedonya) tarihin erken dö-
nemlerinden itibaren yerleşim yeri olarak kullanıldığı görülmektedir. Nehir yatakları etrafında bulunan Skopje 
(Üsküp), Polog, Ovče Pole (Ofçabolu), Pelagonia gibi coğrafi bölgelerde,  M.Ö. 6300 ile M.Ö. 6100 yılları 
arasında yaşayan tarım topluluklarının izleri bulunmaktadır (Naumov, 2015). 

M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren Balkanlarda yer alan Makedon toplulukları birleşmiş ve bölgede Argead Hanedan-
lığı tarafından yönetilen Antik Makedonya Krallığı hüküm sürmüştür. M.Ö. 336 ile 323 yılları arasında hüküm 
süren II. Philip’in oğlu III. Alexander (Büyük İskender) döneminde Antik Makedonya Krallığı; askeri, ekono-
mik ve coğrafi olarak en üstün dönemini yaşamıştır (Shukarova, 2008).

M.Ö. 168 yılında Makedonya Bölgesi Roma İmparatorluğu sınırlarına dahil edilmiş, 4. Yüzyılda ise Roma 
İmparatorluğu’nun doğu ve batı olarak bölünmesi sonrası Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma) yönetimine 
geçmiştir. 518 yılında bölgede yaşanan deprem sonrası Roma İmparatorluğu kenti olan Skupi’nin tamamen 
yıkıldığı ve kentte yaşayan insanların bugün Üsküp olarak bilinen bölgeye yerleştiği bilinmektedir.  Bir kale 
kenti olarak Bizans İmparatoru 1. Justinyanus tarafından inşa edilen Üsküp kenti tarih boyunca; depremler, 
savaşlar,  yangınlar ve seller sebebiyle birçok kez ciddi yıkımlara maruz kalmıştır. Roma ve Bizans dönem-
lerinde yaşanan Slav saldırıları neticesinde bölgede Slav yerleşimleri kurulduğu ve Slav varlığının oluştu-
ğu görülebilmektedir. 1392 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgede hüküm sürmeye başlaması ardından 
Türkler bölgeye yerleşmiştir. 18 Ekim 1912 tarihinde başlayan 1. Balkan Savaşı’na kadar bölge Osmanlı İm-
paratorluğu tarafından yönetilmiştir.

1912 yılından 1945 yılına dek yaşanan Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı neticesinde Ma-
kedonya Bölgesinin yönetimi birçok kez el değiştirmiş ve Sırplar, Hırvatlar, Slovenler, Bulgarlar ve Almanlar 
olmak üzere farklı unsurların işgali altında kalmıştır. Bununla beraber Üsküp’ten Selanik’e ve Pirin’e kadar 
uzanan Makedonya Vilayeti ve Makedon Ulusu ilk kez farklı yönetimlerin hükmü altında kalmıştır.

Üsküp, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’ni oluşturan ülkelerden 
biri olan Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti’nin başkenti olarak karşımıza çıkmaktadır. 1991 yılında yaşanan 
dağılma ile federasyon yapısını kaybeden Yugoslavya’nın ardından (Kuzey) Makedonya Cumhuriyeti’nin baş-
kenti olmaya devam eden Üsküp; tarih boyunca farklı devletlerin yönetiminde, farklı etnik unsurların beraber 
yaşadığı bir kent olarak geniş bir kültürel varlığı içinde barındırmaktadır.

ÜSKÜP’TE KENT DOKUSUNUN GELİŞİMİ

Osmanlı İmparatorluğu yönetimi öncesinde Üsküp kale ve kalenin eteklerinde bulunan yerleşim alanından 
oluşmaktadır. Üsküp Eski Çarşı’nın tarihi kent dokusunun incelendiği Kristikj Aleksandra’ya ait doktora tezin-
de, 1392 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun kent yönetimini ele geçirmesi ardından kentin 3 bölgede geliştiği 
belirtilmektedir. Bu bölgeler,  “şehrin güney sınırında bulunan kale,  kalenin doğu eteğinde cuma camisinin 
bulunduğu çarşı ve kent merkezini (çarşıyı) çevreleyen konut alanları” (Aleksandra, 2013) olarak tanımlan-
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maktadır. 15. yüzyılda yaşanan bu imar faaliyetleri kentin yapılaşmasında “Erken Osmanlı Dönemi” olarak 
adlandırılabilir. 

Şekil 1. Osmanlı Kent Dokusu Katmanlarının 1887/95 Planı Üzerinde Gösterimi (Aleksandra, 2013)

19. yüzyılda yaşanan Tanzimat Reformları ile kentsel çalışmalar; demiryollarının yeni bir unsur olarak plan-
lamalara dahil edilmesi, yakın vilayetlerin ticaretlerini arttırmak için oluşturulan yeni yollar vb. etkenler ile 
değişikliğe uğramıştır. Üsküp Demiryolu İstasyonunun Vardar Nehri’nin güneyinde bulunması sebebiyle neh-
rin iki yakasını birbirine bağlayan Taş Köprü kentsel doku içerisinde önem kazanmış ve kentin güneye doğru 
büyümesine olanak sağlamıştır. Bu dönemde kent içi ulaşım bağlantılarını güçlendirmek için ilave köprüler ve 
bu köprülere açılan geniş caddeler de yapılmıştır.

Tanzimat Dönemi’nde benimsenen batılılaşma politikaları kapsamında kentin gelişim alanlarında yolların 
birbirine dik olarak konumlandığı ızgara dokusunda yeni bir mahalle (Muhacir Mahallesi) oluşturulmuştur. 
Modernleşme ve yönetimin batılılaşma politikaları yeni idari yapıların oluşmasına sebep olmuştur. Klasik 
Osmanlı Dönemi imar faaliyetleri olarak adlandırılabilecek dönem içerisinde askeri eğitim yapıları, hükümet 
konakları, postaneler ve tiyatrolar gibi yeni yapı türleri kent dokusu içinde kendine yer bulmaktadır. Üsküp 
Kentinin Tanzimat Dönemi değişim sürecinin incelendiği Alper Gönül ve Selen Durak’a ait makalede Tanzi-
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mat Dönemi “Üsküp’te mimari anlamda şehrin gelenekselden moderne evrildiği bir süreç” olarak değerlendi-
rilmiştir (Gönül & Durak, 2018).

Osmanlı sonrası dönemde Üsküp’ün gelişimi için hazırlanan kentsel planların tamamı, Üsküp’ü Osmanlı do-
kusundan kopararak, şehrin yeni bir Avrupa kenti olarak şekillenmesini amaçlamaktadır. İlk olarak 1914 yılın-
da Dimitar Leko tarafından hazırlanan plan kapsamında şehir merkezinin Eski Çarşı’dan koparılarak Vardar 
Nehri’nin güneyine taşınması hedeflenmiştir. Dönemin savaş koşulları sebebiyle bu planın uygulanmadığı 
ancak 1929 yılında Josif Mihajlovic tarafından hazırlanan master plana tasarım altlığı oluşturduğu görüle-
bilmektedir. 1929 Mihajlovic Master Planı ile Taş Köprü’nün güney tarafında bir meydan oluşturulması ve 
yönetim yapılarının bu meydan etrafında konumlandırılması ile şehir merkezinin yeni konumu belirlenmiştir.  
Oluşturulan kent meydanı günümüzde Makedonya Meydanı adı ile varlığını sürdürmektedir. 1929 Mihajlovic 
Master Planı ile Eski Çarşı kent merkezi konumundan uzaklaşarak yeni kent merkezine eklemlenen bir ticari 
bölgeye dönüşmüştür.

1945 yılında 2. Dünya Savaşının sona ermesi sonrasında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin geli-
şim dönemi başlamış Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti’nin başkenti olan Üsküp, benimsenen gelişim strateji-
si dahilinde büyük bir değişim geçirmiştir. Ludjek Kubesh tarafından 1948 yılında hazırlanan yeni master plan 
kapsamında kentin altyapısı, trafik düzeni ve mimari dokusu modernist bir yaklaşım ile yeniden ele alınarak, 
doğu-batı ve kuzey-güney akslarında uzanan ızgara formu uygulaması önerilmiştir.

26 Temmuz 1963 günü gerçekleşen ve sadece 17 saniye süren Büyük Üsküp Depremi sonrası kentin yaklaşık 
%75’inin yıkıldığı bilinmektedir. Bu büyük yıkım kentte büyük bir mimari ve yapısal hareketlilik potansiyeli-
nin oluşmasına sebep olmuştur. Bu potansiyel Birleşmiş Milletler’in (BM) dikkatini çekmiş ve diplomatik bir 
işbirliğine olanak sağlamıştır. Kentin yeniden inşası için BM ve Yugoslavya Yönetiminin ortaklığında davetli 
bir planlama yarışması tertiplenmiştir. Soğuk Savaş sebebiyle kutuplaşan dünyada milletlerarası bilgi ve tecrü-
be transferine zemin hazırlamak için yarışmaya 4 yabancı ve 4 Yugoslav mimar, firma ve şehir plancısı davet 
edilmiştir. 

Tablo 1. Planlama Yarışması Katılımcıları (Yazar Tarafından Oluşturulmuştur. Kaynak: Lozanovska, 
2012)

Yabancı Katılımcılar Yugoslav Katılımcılar

Johannes van den Broek & Jacob Bakema 
(Danimarka)

Aleksandar Dordevic (Sırbistan)

Luigi Piccinato (İtalya) Eduard Ravnikar (Slovenya)

Maurice Rotival (Fransa) Radovan Miscevic & Fedor Wenzler 
(Hırvatistan)

Kenzo Tange (Japonya) Slavko Brezovski (Makedonya)
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1965 yılında yarışma jürisi tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde birincilik ödülünün %60’ı Kenzo 
Tange, %40’ı Radovan Miscevic ve Fedor Wenzler lehine olmak üzere iki katılımcı arasında bölüştürülmesine 
karar verilmiştir. Bununla beraber yarışma jürisi tarafından Tange, Miscevic ve Wenzler’in işbirliği yapa-
rak tüm katılımcılar tarafından sağlanan önerilerin değerlendirildiği nihai master planın hazırlanması talep 
edilmiştir. Mirjana Lozanovska, Kenzo Tange Master Planını incelediği makalesinde bu işbirliği neticesinde 
Osmanlı dönemi kent dokusu olan Eski Çarşı’nın yıkılmasını önlendiğini belirtmektedir (Lozanovska, 2012).

Kenzo Tange Master Planı olarak adlandırılabilecek 1965 planı 2 ana element üzerine kurulmuştur; bu ele-
mentler kent merkezi etrafında konumlanan ev yüksek katlı yapılar ile bir çeper oluşturan Şehir Duvarı (City 
Wall) ve kent merkezinin doğusunda kentin gelişmesine yeni bir saha yaratarak büyük yapı kütlelerinin öne-
rildiği Şehir Kapısıdır (City Gate). Bu plan doğrultusunda kent; çoğunluğu Yugoslav mimarlar tarafından 
üretilen çağdaş yapılar ile brütalizmin etkisinde yeniden inşa edilmiştir.

Şekil 2. Josif Mihajlovic Master 
Planı 1929 (Aleksandra, 2013) Şekil 3. Ludjek Kubesh Master 

Planı 1948 (Stojanoska, 2019)

Şekil 4. Kenzo Tange Master 
Planı 1965  (The Temples Of 
Consumption, 2019)

ÜSKÜP 2014 PROJESİ

2010 yılında dönemin hükümeti tarafından yayınlanan bir video ile kent merkezinin 2014 yılında hedeflenen 
görünümü CGI (Computer Generated Image – Bilgisayar Üretimli İmgeleme) tekniği kullanılarak, Üsküp 
2014 Projesi adıyla duyurulmuştur. Tanıtım videosunda şehir merkezinde bulunan binaların neoklasik/barok 
mimari tarzında yeniden inşası ya da cephe modifikasyonları ile değiştirilmesi; kent meydanı ile proje için be-
lirlenen alanın birçok heykel ve anıtla donatılması ile 2014 yılında kent merkezi için hedeflenen yeni görünüm 
ilan edilmiştir.
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Tablo 2. Üsküp 2014 Projesi Tasarım Kategorileri Ile Adet Ve Maliyet Bilgisi (Balkan Investigative 
Reporting Network, BIRN, 2019)

Kategoriler Adet Maliyet (EUR)

Binalar 28 429.611.315,00 

Çok Katlı Garajlar 6 56.898.845,00 

Cephe Dönüşümleri 6 43.363.275,00 

Anıtlar 34 33.620.456,00 

Meydanlar 5 32.205.924,00 

Dönme Dolap 1 19.757.416,00 

Yeraltı Garajları 2 11.499.954,00 

Köprüler 4 7.953.389,00 

Heykeller 39 6.498.944,00 

Zafer Takı 1 6.313.526,00 

Süs Havuzu 2 3.391.598,00 

Diğer Kategoriler 9 32.528.197,00 

Toplam 137 683.642.839,00 

Üsküp 2014 Projesi kapsamında kent merkezinde konumlandırılmış olan heykel ve anıtların tümü tarihi Ma-
kedon figürlerinden oluşmaktadır. Kent meydanının merkezinde konumlandırılan ve proje kapsamında üretil-
miş en büyük heykel olan Büyük İskender heykeli (resmi adı “Atlı Savaşçı - Воин На Коњ”) ile Makedon-
ya Cumhuriyeti’nin ve Makedon ulusal kimliğinin tarihsel bağlantısının yeniden kurulmasının hedeflendiği 
anlaşılabilmektedir. Bu ulusal kimliğin yeniden inşası için projenin fikir babası olan politikacıların seçtiği 
yöntem; kentin mimari dokusunun önemli bir bölümünü oluşturan Yugoslavya dönemi yapıların yıkılması ve 
dönüştürülmesi ile bu yapıların kent belleğinden silinmesine sebep olmuştur. Proje kapsamında benimsenen 
neoklasik ve barok tasarım ilkelerinin çağdaş mimari tasarımlar ile uyumlu olmaması, projenin öykünmeden 
öteye geçemediği kanıtlar niteliktedir.
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Şekil 5. ve 6. Makedonya İdare Mahkemesi - Управен Суд Neoklasik Cephe Dönüşüm 
Uygulamaları Esnasındaki Durumu (Richter, 2019)

DEĞERLENDİRMELER ve SONUÇ

Üsküp 2014 Projesi ile yaratılması amaçlanan ulusal kimliğin Makedonya Cumhuriyeti’ni oluşturan tüm etnik 
unsurları birleştirici bir kapsamda belirlenmemesi ve ülke nüfusunun %65’ini oluşturan Makedon etnik kimli-
ği özelinde şekillenmesi neticesinde projenin, etnik kökeni Makedon olmayan kentliler tarafından benimsen-
mesine olanak sağlanamamıştır.  Öte yandan Makedon ulusunun yeniden inşası için proje kapsamında üretilen 
Makedon milli figürlerinin heykelleri gibi etnokratik bileşenler de hesapsızca harcanan kamu kaynakları ve 
yolsuzluk iddiaları sebebiyle hedef kitle olan Makedonlar tarafından kabul görmeyerek protesto edilmiştir.

Hedeflenen kimlik ve bellek inşası için mimarlık disiplininin araç olarak kullanılması hata olarak ele alınma-
malıdır. Mimarinin 1965 Kenzo Tange Planı doğrultusunda, Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti için Yugoslav 
kimliğinin oluşturulmasında başarılı bir araç olarak kullanıldığı rahatlıkla söylenebilir. Üsküp 2014 Projesi 
özelinde yapılan hatalar;

- Projenin bütüncül bir yaklaşım ile ele alınmaması,

- Katılımcı bir planlama süreci yürütülmemesi,

- Kamu kaynaklarının doğru ve şeffaf bir şekilde kullanılmaması,

- Çağın dinamiklerinden uzak, geçmişe öykünen tasarımların ve mevcut binalara yapılan müdahalelerin 
kent belleğine zarar vererek kentlinin olumsuz tepkisini çekmesi

ve benzeri maddeler ile özetlenebilir.
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Şekil 7. ve 8. Makedonya Zafer Takı - Порта Македонија (solda) ve Atlı Savaşçı - Воин На 
Коњ (sağda) Heykelinin Altında Bulunan Süs Havuzun Protestolar Sonrası Geldiği Durum 

(Richter, 2019).

Makedonya Cumhuriyeti tarihinin önemli bir noktası olan Prespa Antlaşması 2018 yılında Yunanistan ve Ma-
kedonya hükümetleri arasında imzalanmıştır. Bu Antlaşma ile Makedonya Cumhuriyeti’nin adının Kuzey Ma-
kedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesi kabul edilmiştir. Prespa Antlaşması da Makedon etnik kimliğinin 
ve ulus tarihinin Yunanistan’la paylaşılmasına olanak sağlaması nedeniyle Üsküp 2014 Projesi ile inşası hedef-
lenen ulusal kimliğin başarısız olduğunun diğer bir göstergesidir.

Sonuç olarak; kentin kültürünü oluşturan kent belleğinin tasarlanması ortaya çıkacak mimari mekanların kul-
lanıcısı olan kentlinin sürece dahil edilmesi ile mümkündür. Ulus kimliğinin inşası, kentli tarafından benim-
senecek mimari mekanların aidiyet, ortaklık, paylaşım vb. duyguları tetiklemesi neticesinde mimari disiplinin 
kullanımı ile mümkün olabilmektedir. Ancak, Üsküp 2014 Projesi bu iki hususta belirtilen gereklilikleri sağla-
yamamış ve kent dokusunda uyumsuz bir katman oluşumuna sebep olmuştur.
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ÇELİK YAPI ELAMANLARININ YANGIN KARŞISINDAKİ MEKANİK DAVRANIŞI  
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Öz: Çelik, pek çok üstün özelliklere sahip olmasına karşın ısıl değişimlere oldukça duyarlı bir yapı 
malzemesidir. Yangın nedeniyle ortam sıcaklığının artması sonucunda çelik yapı elemanlarının termal, 
mekanik ve kullanılabilirlik özelliklerinde olumsuz etkiler gerçekleşir. Yüksek sıcaklık etkisinde çelik 
malzemede, rijitliği etkileyen önemli parametrelerden biri olan Elastisite Modülü değerinde önemli ölçüde 
azalma meydana gelir ve buna bağlı olarak sehimde büyük artış görülür. Yangın, yanıcı maddeler, havadaki 
oksijen ve s üçgeni arasında gerçekleşen yanma olayının zaman ve mekân olarak kontrolsüz bir şekilde 
yayılmasıdır. Bu çalışmada, yangın durumunda ortaya çıkan yüksek sıcaklık etkisinde, çelik kirişlerdeki 
mekanik davranış değişimi teorik olarak incelenmiştir. Ortam sıcaklığının yangın etkisindeki değişimi, ISO 
834 standardına göre “standart sıcaklık-zaman eğrisi” olarak ifade edilmiştir. Bu sıcaklık değerlerinin çelik 
kirişler üzerindeki etkisini belirlemek için iletim ve taşınım transfer mekanizmaları kullanılarak üç boyutlu 
ve zamana bağlı ısı transfer denklemi oluşturulmuştur. Çeliğin termal özelliklerinin sıcaklık artışı ile 
değişmediği varsayılmıştır. Eurocode 3’te bulunan, sıcaklık değişimlerinin Elastisite Modülü değerlerine 
olan etkilerine yönelik bağıntılar kullanılmış ve eleman boyunca belirli noktaların rijitlik değerleri elde 
edilmiştir. Kiriş orta nokta sehim miktarı iki farklı yaklaşım ile hesaplanmış ve oda sıcaklığındaki duruma 
oranla meydana gelen değişim yüzdeleri incelenmiştir. Özel olarak düzgün yayılı yüklü basit mesnetli bir 
çelik kirişin her tarafından yangına maruz kalması durumunda; sıcaklık değişimlerinin sonucu olarak, 
Elastisite Modülü ve Sehim miktarlarında oluşan değişimler sayısal olarak ortaya koyulmuştur. Çelik yapı 
tasarımında, kirişler özelinde olmak üzere, yangın etkisinin ne denli önemli ve kritik olduğu teorik olarak 
irdelenmiş ve hesapla gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çelik Yapılar, Yangın, Mekanik Davranış, Elastisite Modülü, Sehim 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Çelik; yüksek mukavemet, yüksek rijitlik, homojenlik ve izotropluk, denetim altında üretilebilirlik, 
prefabrikasyona uygunluk, dayanıklılık, yüksek enerji yutma kabiliyetine sahip çevrimsel davranış gibi pek 
çok üstün özelliklere sahip bir yapı malzemesidir. Bu özelliklerine karşın ısıl değişimlere oldukça duyarlıdır 
ve sıcaklık arttıkça mekanik özelliklerinde olumsuz yönde önemli değişiklikler olur. Bu nedenle çelik yapı 
tasarımında yangın, önemli bir parametredir. 
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Yangın; alev alabilen maddelerin, çevresine değişik oranlarda ısı ve ışık yayarak kontrol dışı yanmasıdır. 
Yanmanın başlaması ve sürebilmesi için yanıcı madde (yakıt), yakıcı madde (oksijen) ve ısının (ateşleme 
kaynağı) uygun koşullarda bir araya gelmesi gerekir ve buna “yangın üçgeni” denir. 

Yangın nedeniyle ortamdaki sıcaklık artışı çelik yapı elemanlarının termal ve mekanik özelliklerini olumsuz 
etkiler. Çeliğin ısıl iletkenlik katsayısı, Elastisite Modülü, akma ve kopma mukavemeti gibi özelliklerinin 
azalmasına, kendi ağırlığı altında dahi sehim miktarının önemli ölçüde artmasına neden olur. Ayrıca yapının 
kullanımı için gereken işlevsellik özelliklerinin kaybı da söz konusudur. Daha ötesinde, yangının çok uzun 
sayılamayacak süre boyunca kontrol altına alınamaması veya söndürülememesi, çelik yapılarda stabilite 
kaybına, kısmi veya toptan göçmeye sebep olabilmektedir. 

Bu çalışmada çelik yapı elemanlarından biri olan düzgün yayılı yük ile yüklenmiş korumasız bir kirişin, 
sıcaklık etkisi altında orta noktasının sehiminin değişimi incelenmiştir. Bunun için kirişin üç tarafının 
“standart sıcaklık-zaman eğrisi”ne göre sıcaklık değişimine maruz kaldığı varsayılmıştır. Bu koşullara uygun 
sıcaklık dağılımı, iletim ve taşınım denklemleri ile elde edildikten sonra bu sıcaklığa karşılık gelen Elastisite 
Modülü değerleri Eurocode 3’te verilen bağıntılar uyarınca elde edilmiştir. Böylece çubuk boyunca sıcaklık 
etkisiyle değişen bir Elastisite Modülü tanımlanmış ve buna bağlı orta noktanın sehiminin nasıl değiştiği 
gözlemlenmiştir. 

AMAÇ  

Yüksek sıcaklıklarda mekanik özellikleri değişen çelik malzemeden yapılmış kiriş elemanların, sıcaklık 
etkisi altında, kiriş boyunca Elastisite Modülü değerleri ve buna bağlı olarak orta nokta sehim miktarlarında 
oluşan farklar vurgulanmak istenmiştir. 

KAPSAM 

Isı, sıcaklık farkı sonucu bir sistemden diğerine transfer edilebilen bir enerji türüdür. Enerji transferinin 
hızını bulmakla ilgilenen alt bilim dalı ise ısı transferidir. Enerjinin ısı olarak transferi, her zaman yüksek 
sıcaklıktaki bir ortamdan düşük sıcaklıktaki bir ortama doğrudur ve iki ortam aynı sıcaklığa eriştiğinde ısı 
transferi durur (Çengel,2011: 17). 

Isı, üç farklı yolla aktarılabilir: iletim (kondüksiyon), taşınım (konveksiyon) ve ışınım (radyasyon). İletim, 
parçacıklar arası etkileşme sonucu enerjinin, bir maddenin daha yüksek enerjili parçacıklarından 
bitişiklerinde daha düşük enerjili olanlara aktarılmasıdır. Taşınım, bir katı yüzey ve bitişiğindeki hareket 
halinde olan sıvı veya gaz akışkan arasındaki ısı aktarımı biçimidir ve iletim ile akışkan hareketinin birleşik 
etkilerini içerir. Işınım, atom veya moleküllerin elektron düzenlerindeki değişmelerin bir sonucu olarak, 
maddeden elektromanyetik dalga (veya fotonlar) şeklinde yayılan enerjidir (Çengel,2011: 1). 

Çalışmada model olarak, bir ucu basit diğer ucu haraketli mesnet ile mesnetlenmiş bir kiriş eleman seçilmiş 
ve iletim ve taşınım mekanizmaları ile eleman uzunluğunca ve kesit boyunca sıcaklık değişimi incelenmiştir. 
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Yangın; alev alabilen maddelerin, çevresine değişik oranlarda ısı ve ışık yayarak kontrol dışı yanmasıdır. 
Yanmanın başlaması ve sürebilmesi için yanıcı madde (yakıt), yakıcı madde (oksijen) ve ısının (ateşleme 
kaynağı) uygun koşullarda bir araya gelmesi gerekir ve buna “yangın üçgeni” denir. 

Yangın nedeniyle ortamdaki sıcaklık artışı çelik yapı elemanlarının termal ve mekanik özelliklerini olumsuz 
etkiler. Çeliğin ısıl iletkenlik katsayısı, Elastisite Modülü, akma ve kopma mukavemeti gibi özelliklerinin 
azalmasına, kendi ağırlığı altında dahi sehim miktarının önemli ölçüde artmasına neden olur. Ayrıca yapının 
kullanımı için gereken işlevsellik özelliklerinin kaybı da söz konusudur. Daha ötesinde, yangının çok uzun 
sayılamayacak süre boyunca kontrol altına alınamaması veya söndürülememesi, çelik yapılarda stabilite 
kaybına, kısmi veya toptan göçmeye sebep olabilmektedir. 

Bu çalışmada çelik yapı elemanlarından biri olan düzgün yayılı yük ile yüklenmiş korumasız bir kirişin, 
sıcaklık etkisi altında orta noktasının sehiminin değişimi incelenmiştir. Bunun için kirişin üç tarafının 
“standart sıcaklık-zaman eğrisi”ne göre sıcaklık değişimine maruz kaldığı varsayılmıştır. Bu koşullara uygun 
sıcaklık dağılımı, iletim ve taşınım denklemleri ile elde edildikten sonra bu sıcaklığa karşılık gelen Elastisite 
Modülü değerleri Eurocode 3’te verilen bağıntılar uyarınca elde edilmiştir. Böylece çubuk boyunca sıcaklık 
etkisiyle değişen bir Elastisite Modülü tanımlanmış ve buna bağlı orta noktanın sehiminin nasıl değiştiği 
gözlemlenmiştir. 

AMAÇ  

Yüksek sıcaklıklarda mekanik özellikleri değişen çelik malzemeden yapılmış kiriş elemanların, sıcaklık 
etkisi altında, kiriş boyunca Elastisite Modülü değerleri ve buna bağlı olarak orta nokta sehim miktarlarında 
oluşan farklar vurgulanmak istenmiştir. 

KAPSAM 

Isı, sıcaklık farkı sonucu bir sistemden diğerine transfer edilebilen bir enerji türüdür. Enerji transferinin 
hızını bulmakla ilgilenen alt bilim dalı ise ısı transferidir. Enerjinin ısı olarak transferi, her zaman yüksek 
sıcaklıktaki bir ortamdan düşük sıcaklıktaki bir ortama doğrudur ve iki ortam aynı sıcaklığa eriştiğinde ısı 
transferi durur (Çengel,2011: 17). 

Isı, üç farklı yolla aktarılabilir: iletim (kondüksiyon), taşınım (konveksiyon) ve ışınım (radyasyon). İletim, 
parçacıklar arası etkileşme sonucu enerjinin, bir maddenin daha yüksek enerjili parçacıklarından 
bitişiklerinde daha düşük enerjili olanlara aktarılmasıdır. Taşınım, bir katı yüzey ve bitişiğindeki hareket 
halinde olan sıvı veya gaz akışkan arasındaki ısı aktarımı biçimidir ve iletim ile akışkan hareketinin birleşik 
etkilerini içerir. Işınım, atom veya moleküllerin elektron düzenlerindeki değişmelerin bir sonucu olarak, 
maddeden elektromanyetik dalga (veya fotonlar) şeklinde yayılan enerjidir (Çengel,2011: 1). 

Çalışmada model olarak, bir ucu basit diğer ucu haraketli mesnet ile mesnetlenmiş bir kiriş eleman seçilmiş 
ve iletim ve taşınım mekanizmaları ile eleman uzunluğunca ve kesit boyunca sıcaklık değişimi incelenmiştir. 

Eurocode 3’te bulunan, sıcaklık değişiminin Elastisite Modülüne olan etkilerine yönelik bağıntılar, çalışma 
konusu çelik kirişe uygulanmıştır. Bu rijitlik değerlerine karşılık gelen orta nokta sehim değerleri 
hesaplanmış ve oda sıcaklığında elde edilen sehim değeriyle kıyaslanmıştır. 

YÖNTEM 

Kartezyen koordinatlarda genel ısı iletim denklemi, üç boyutlu, zamana bağlı ve ısı üretimi olmayan 
(yayınım denklemi olarak adlandırılan) şekilde düzenlenerek kullanılmıştır. Başlangıçta, üniform sıcaklıkta 
olan (Ti=20ᵒC) ve sıcaklığı sabit geniş bir ortama yerleştirilen bir kirişe ısı transferi, üniform ve sabit ısı 
transfer katsayısı kullanılarak taşınım yoluyla uygulanmıştır. Işıma ısı transferi ihmal edilmiştir. Kiriş orta 
düzlemler etrafında ısıl simetriye sahiptir. 

Problem, yukarıda belirtilen kabuller yapılarak kısmi diferansiyel denklem çözümü için uygun hale 
getirilmiştir. Çözüm kolaylığı açısından ısı iletim denklemi, başlangıç ve sınır koşulları 
boyutsuzlaştırılmıştır. Değişkenlerine ayırma yöntemi kullanılarak çözüm yapılmış, problem sonsuz sayıda 
çözümü olan seri cinsinden ifade edilmiştir. Çözümde yer alan sabit değer, Fourier serisi ile elde edilmiştir. 
Böylece bir kiriş elemanın üzerindeki herhangi bir noktanın sıcaklığının, değişen ortam sıcaklığı ile nasıl 
etkilendiği sayısal olarak belirlenebilir hale gelmiştir. 

Çalışmada seçilmiş olan 4 metre uzunluğundaki çelik kiriş boyunca, işlem kolaylığı için 10 nokta 
belirlenmiştir. Isıl simetri sebebiyle sadece 5 nokta için işlem yapılmıştır. Belirlenen noktalar için ortam 
sıcaklığına göre, kirişin ilgili andaki sıcaklık değerine karşılık gelen Elastisite Modülü değerleri elde 
edilmiştir. Ardışık iki nokta için aritmetik ortalama alınarak sınırlanan bölgenin ortalama Elastisite Modülü 
hesaplanmıştır. Düzgün yayılı yük olarak tanımlanmış olan kendi ağırlığı altında kirişin orta noktasının 
sehimi, Castigliano yöntemi kullanılarak integrasyon ile her bir bölgeye ait Elastisite Modülü esas alınarak 
elde edilmiştir. 

Bu hesaplar için bağımsız olarak ikinci bir yöntem daha kullanılmış olup, kirişin orta noktası ve uç noktası 
arasındaki rijitlik değerlerinin lineer değiştiği varsayılıp bir bağıntı oluşturulmuş ve yine kendi ağırlığı 
altında orta nokta sehim değerine ulaşılmıştır. Bu iki yöntem ile elde edilen sehim değerleri kıyaslanmıştır. 

Bu hesaplamalarda davranışın lineer değiştiği varsayılmıştır. Ayrıca, atalet momentinin sıcaklık ile değişimi 
ve mesnet şartları göz önüne alınarak sıcaklık artışından dolayı meydana gelen uzamaların sehime olan etkisi 
ihmal edilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmada kullanılan çelik kiriş 4 m uzunluğunda, 5 cm x 5 cm boyutlu kare kesit olarak seçilmiştir (Şekil 1). 
Kesit boyutlarının sıcaklıkla değişmediği kabul edilmiştir.10 saniyede bir belirlenen ortam sıcaklığına göre 
kiriş üzerindeki 5 nokta için sıcaklık değerleri hesaplanmıştır (Tablo 1). Çelik ısıl iletkenlik katsayısı k=45 
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W/mᵒC, öz ısı c=600 J/kgᵒC ve özgül kütle ρ=7850 kg/m3 olarak hesaplara katılmıştır ve bu değerlerin 
sıcaklık artışıyla değişmediği varsayılmıştır. 

Yangın durumundaki ortam sıcaklığı, ISO 834 standardına göre “standart sıcaklık-zaman eğrisi” olarak ifade 
edilmiştir. Bu eğriye göre taşınım katsayısı h=25 W/m2ᵒC değerinde sabit olduğu kabul edilmektedir 
(Franssen ve Vila Real, 2015 : 18-19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Numune Gösterimi 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi başlangıçta ortam sıcaklığı ile aynı üniform sıcaklığa sahip kirişin, başlangıçtaki 
sıcaklık artışı ortam sıcaklığına göre daha yavaş olmakla birlikte, 30. dk. itibariyle kiriş sıcaklığı yangın 
sıcaklık değerleri ile birebir aynı noktaya erişmiştir. Ayrıca kiriş içinde yer alan dört noktanın aksine, 
ortamla temas halinde olan x=L noktasındaki (kiriş ucu) sıcaklık artışı daha hızlı gerçekleşmiştir. Ortam 
sıcaklığı ve kirişin belirlenen ve verileri elde edilen noktalarına ilişkin sıcaklık-zaman eğrileri grafikte 
gösterilmiştir (Şekil 2). 
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W/mᵒC, öz ısı c=600 J/kgᵒC ve özgül kütle ρ=7850 kg/m3 olarak hesaplara katılmıştır ve bu değerlerin 
sıcaklık artışıyla değişmediği varsayılmıştır. 

Yangın durumundaki ortam sıcaklığı, ISO 834 standardına göre “standart sıcaklık-zaman eğrisi” olarak ifade 
edilmiştir. Bu eğriye göre taşınım katsayısı h=25 W/m2ᵒC değerinde sabit olduğu kabul edilmektedir 
(Franssen ve Vila Real, 2015 : 18-19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Numune Gösterimi 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi başlangıçta ortam sıcaklığı ile aynı üniform sıcaklığa sahip kirişin, başlangıçtaki 
sıcaklık artışı ortam sıcaklığına göre daha yavaş olmakla birlikte, 30. dk. itibariyle kiriş sıcaklığı yangın 
sıcaklık değerleri ile birebir aynı noktaya erişmiştir. Ayrıca kiriş içinde yer alan dört noktanın aksine, 
ortamla temas halinde olan x=L noktasındaki (kiriş ucu) sıcaklık artışı daha hızlı gerçekleşmiştir. Ortam 
sıcaklığı ve kirişin belirlenen ve verileri elde edilen noktalarına ilişkin sıcaklık-zaman eğrileri grafikte 
gösterilmiştir (Şekil 2). 

  

Tablo 1. Ortam Sıcaklığı ve Belirlenen Konumlardaki Eleman Sıcaklığı 

Zaman 
t (dk) 

Ortam 
Sıcaklığı 

T (ᵒC) 

Eleman Sıcaklığı, T (ᵒC) 

x=0 x=L/4 x=L/2 x=3L/4 x=L 

0 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

1 349,21 38,16 38,14 38,15 38,34 61,21 

2 444,50 111,21 111,16 111,19 111,56 164,19 

3 502,29 225,35 225,28 225,31 225,72 293,49 

4 543,89 348,51 348,44 348,47 348,80 411,85 

5 576,41 454,50 454,45 454,46 454,68 501,06 

10 678,43 667,64 667,64 667,64 667,64 670,16 

20 781,35 779,38 779,38 779,38 779,38 779,68 

30 841,80 841,05 841,05 841,05 841,05 841,15 

60 945,34 945,22 945,22 945,22 945,22 945,24 

120 1.049,04 1.049,03 1.049,03 1.049,03 1.049,03 1.049,03 
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Şekil 2: Sıcaklık – Zaman Grafiği 

Normal sıcaklıklarda çeliğin Elastisite Modülü E=210 GPa olduğu bilinmektedir. Sıcaklığı belirlenen her 
konum ve an için Eurocode 3’te verilen Elastisite Modülü bağıntıları kullanılarak yeni değerler elde 
edilmiştir (Tablo 2).  

Elastisite Modülü değerlerinin ilk iki dakika boyunca değişiklik göstermediği, 3. dk itibariyle etkileşimin 
görüldüğü ve 10.dk itibariyle başlangıç durumuna göre %80 civarında azaldığı görülmüştür. Kiriş üzerinde 
veri alınan noktalara bağlı önemli farkların olmadığı, bununla birlikte uç noktada sıcaklığın daha hızlı 
artması sebebiyle daha düşük değerlerin ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Hesaplanan Elastisite Modülü 
değerlerinin sıcaklıkla değişim grafiği oluşturulmuştur (Şekil 3). Ayrıca Elastisite Modülünün zamana bağlı 
grafiği de gösterilmiştir (Şekil 4). 
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Şekil 2: Sıcaklık – Zaman Grafiği 

Normal sıcaklıklarda çeliğin Elastisite Modülü E=210 GPa olduğu bilinmektedir. Sıcaklığı belirlenen her 
konum ve an için Eurocode 3’te verilen Elastisite Modülü bağıntıları kullanılarak yeni değerler elde 
edilmiştir (Tablo 2).  

Elastisite Modülü değerlerinin ilk iki dakika boyunca değişiklik göstermediği, 3. dk itibariyle etkileşimin 
görüldüğü ve 10.dk itibariyle başlangıç durumuna göre %80 civarında azaldığı görülmüştür. Kiriş üzerinde 
veri alınan noktalara bağlı önemli farkların olmadığı, bununla birlikte uç noktada sıcaklığın daha hızlı 
artması sebebiyle daha düşük değerlerin ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Hesaplanan Elastisite Modülü 
değerlerinin sıcaklıkla değişim grafiği oluşturulmuştur (Şekil 3). Ayrıca Elastisite Modülünün zamana bağlı 
grafiği de gösterilmiştir (Şekil 4). 

  

Tablo 2. Belirlenen Konumlardaki Sıcaklık Değişimine Bağlı Elastisite Modülleri 

Zaman 
t (dk) 

Elastisite Modülü, E (GPa) 

x=0 x=L/4 x=L/2 x=3L/4 x=L 

0 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 

1 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 

2 210,00 210,00 210,00 210,00 200,75 

3 187,99 188,00 188,00 187,91 173,90 

4 161,98 162,00 161,99 161,92 148,28 

5 138,88 138,89 138,89 138,84 128,44 

10 40,68 40,68 40,68 40,68 39,65 

20 20,74 20,74 20,74 20,74 20,71 

30 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 

60 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 

120 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3 : Elastisite Modülü – Sıcaklık grafiği Şekil 4 : Elastisite Modülü – Zaman grafiği 
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Sehim hesabı için ardışık iki noktanın aritmetik ortalaması alınarak her L/4 uzunluğundaki bölgenin ortalama 
Elastisite Modülü hesaplanmıştır. Castigliano yöntemi kullanılarak integre edilip orta noktanın sehim 
değerini veren 

𝑦𝑦01 =
𝑤𝑤𝐿𝐿4
6144𝐼𝐼 (

29
𝐸𝐸1
+ 179

𝐸𝐸2
+ 413

𝐸𝐸3
+ 659

𝐸𝐸4
)                                                                                                        (1) 

bağıntısı elde edilmiştir. Burada, kirişin kendi ağırlığını temsil eden düzgün yayılı yük w=192,5 N/m, atalet 
momenti I=0,5208e-6 m4, L=2,00 m olarak hesaplara katılmıştır. E1, E2, E3 ve E4 değerleri, kirişin belirlenen 
dört bölgesi için ortalama rijitlik değerleridir. 

Sehim değerini hesaplamak için ikinci bir yöntem olarak, kirişin orta noktası ve uç noktası arasındaki rijitlik 
değerlerinin lineer değiştiği varsayılıp bir bağıntı oluşturulmuştur. 

𝑦𝑦02 =
𝑤𝑤𝐿𝐿4
𝐸𝐸′𝐼𝐼

1
2∝4 (

2
3 ∝

3− 3
2 ∝

2 −∝ +(2 ∝ +1)ln(1+∝))                                                                        (2) 

Burada, E’ kirişin uç noktasındaki Elastisite Modülü; α ise uç nokta ile sehimi aranan orta nokta arasındaki 
rijitlik oranıdır. 

Sıcaklığı ve akabinde Elastisite Modülü belirlenen her an için orta nokta sehim değerleri elde edilmiştir. Bu 
değerlerin oda sıcaklığında meydana gelen sehim değerine göre artış yüzde oranları gösterilmiştir (Tablo 3). 

Tablodan anlaşılacağı gibi oda sıcaklığında kirişin yer değiştirmesi, kendi yükü altında yaklaşık 6 mm iken; 
tanımlanmış yangın durumu altında, 1 saat sonra bu değerin yaklaşık 10 cm olacağı belirlenmiştir. Rijitliğin 
lineer değiştiği prensibi ile elde edilen bağıntıda (2) ilk 1 saat için benzer değerler görülmesine karşın, 
yangının son bulduğu 2.saatte ilk yönteme (1) oranla %28 daha fazla sonuç verdiği görülmüştür. 

Hesaplanan sehim değerlerinin sıcaklık ile değişimini gösteren grafik oluşturulmuştur (Şekil 5). Ayrıca 
sehimin zamana bağlı grafiği de gösterilmiştir (Şekil 6). 
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İSTANBUL ŞEHİR İÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞI HİZMETİNİ KULLANAN ENGELLİ 
BİREYLERİN YOLCULUK ENGELLERİ ARAŞTIRMASI

Adnan VARER1, Güzin AKYILDIZ ALÇURA2

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ulaştırma Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

2Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Kentlerde ve ulaştırma sistemlerinde sadece engelliler için değil, herkes için tasarım ve uygulama detay-
larından kaynaklanan engeller bulunmaktadır ve bu engeller kişilerin serbest dolaşımını engellemekle beraber, 
şehrin kullanım alanlarına ve ulaştırma sistemlerini kullanım düzeylerine etki etmektedir. Ulaştırma sisteminin 
varlığı, erişilebilirliği ve hareketliliğin mevcudiyeti kadar, kişilerin bu sistemden ne kadar faydalanabiliyor 
olduğu da önemlidir. Erişilebilirliği kısıtlayan her bir etken kişilerin yolculuk tercihleriyle birlikte, sosyal 
refah algısına da etki etmektedir. Bu engellerin tanımlanması ve ortadan kaldırılması, sistemi kullanan tüm 
yolcuların sistemden faydalanmasını arttıracaktır. Bu araştırma İstanbul şehir içi otobüs taşımacılığı hizmet 
sağlayıcısı İETT’de geçerli olan Engelli Yolcu İndirim Kartına sahip olan engelli yolcuların, otobüs yolculuk-
larının her bir aşamasında – yolculuk başlangıcı, yolculuk süresi ve yolculuk sonrasında – karşılaştıkları tüm 
engelleri tanımlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu araştırmanın alanını, İstanbul şehir içi otobüs 
durakları ve transfer noktaları oluşturmaktadır. Engelli bireyleri tanımlarken işlevsel kısıtlılıklara bağlı olarak 
belli duyusal eylemleri gerçekleştirmede zorluk yaşayan tüm yolculara odaklanılırken, sonuçlar kendi içerisin-
de kategorilendirilmiştir. Araştırma 16 engelli birey ile yapılan görüşmelerde genel olarak konuşma tonunda, 
kişilerin kendilerini ifade etme özgürlüğüne sahip olarak, katılımcılar yönlendirilmeyerek, yarı-yapılandırıl-
mış görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme katılımcılarından gelen verilerle yolculuklarına dair engeller ortaya 
çıkartılmıştır. Başlıca engeller, toplu taşıma durağına erişene kadar ve toplu taşıma hizmeti esnasında olarak 
iki ana gruba ayrılmıştır. Katılımcılar engellerin her biri ile ilgili olarak birden fazla unsur belirtmiştir ve bu 
unsurlar araca bağlı, duraklara bağlı, İETT’ye bağlı ve erişilebilirliğe bağlı engeller olarak dört ana kategoride 
sınıflandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Engellilik, Ulaşım Engelleri, Erişilebilirlik

GİRİŞ

Hizmet sektörü ekonomiye sadece hizmetin üretimi ile katkı sağlamaz, aynı zamanda ürettiği hizmetle yaşam-
sal refah düzeyinin gelişmesini sağlar. Kamusal ulaştırma hizmeti, bir hizmetten öteye yaşamsal faaliyetlerin 
devamı için çok önem taşımaktadır ve sunduğu hizmetten yararlananların hizmete dair algıları da sosyal re-
fahlarına etki etmektedir. Tıpkı diğer kamusal hizmetlerde olduğu gibi, ulaştırma hizmetlerinden yararlanan 
engelli bireyler, hizmet süresince desteğe ihtiyaç duyabilecek olan, hassas bir kitleyi oluşturur. Araştırmanın 

Sehim hesabı için ardışık iki noktanın aritmetik ortalaması alınarak her L/4 uzunluğundaki bölgenin ortalama 
Elastisite Modülü hesaplanmıştır. Castigliano yöntemi kullanılarak integre edilip orta noktanın sehim 
değerini veren 

𝑦𝑦01 =
𝑤𝑤𝐿𝐿4
6144𝐼𝐼 (

29
𝐸𝐸1
+ 179

𝐸𝐸2
+ 413

𝐸𝐸3
+ 659

𝐸𝐸4
)                                                                                                        (1) 

bağıntısı elde edilmiştir. Burada, kirişin kendi ağırlığını temsil eden düzgün yayılı yük w=192,5 N/m, atalet 
momenti I=0,5208e-6 m4, L=2,00 m olarak hesaplara katılmıştır. E1, E2, E3 ve E4 değerleri, kirişin belirlenen 
dört bölgesi için ortalama rijitlik değerleridir. 

Sehim değerini hesaplamak için ikinci bir yöntem olarak, kirişin orta noktası ve uç noktası arasındaki rijitlik 
değerlerinin lineer değiştiği varsayılıp bir bağıntı oluşturulmuştur. 

𝑦𝑦02 =
𝑤𝑤𝐿𝐿4
𝐸𝐸′𝐼𝐼

1
2∝4 (

2
3 ∝

3− 3
2 ∝

2 −∝ +(2 ∝ +1)ln(1+∝))                                                                        (2) 

Burada, E’ kirişin uç noktasındaki Elastisite Modülü; α ise uç nokta ile sehimi aranan orta nokta arasındaki 
rijitlik oranıdır. 

Sıcaklığı ve akabinde Elastisite Modülü belirlenen her an için orta nokta sehim değerleri elde edilmiştir. Bu 
değerlerin oda sıcaklığında meydana gelen sehim değerine göre artış yüzde oranları gösterilmiştir (Tablo 3). 

Tablodan anlaşılacağı gibi oda sıcaklığında kirişin yer değiştirmesi, kendi yükü altında yaklaşık 6 mm iken; 
tanımlanmış yangın durumu altında, 1 saat sonra bu değerin yaklaşık 10 cm olacağı belirlenmiştir. Rijitliğin 
lineer değiştiği prensibi ile elde edilen bağıntıda (2) ilk 1 saat için benzer değerler görülmesine karşın, 
yangının son bulduğu 2.saatte ilk yönteme (1) oranla %28 daha fazla sonuç verdiği görülmüştür. 

Hesaplanan sehim değerlerinin sıcaklık ile değişimini gösteren grafik oluşturulmuştur (Şekil 5). Ayrıca 
sehimin zamana bağlı grafiği de gösterilmiştir (Şekil 6). 
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genel amacı, bu hassas kitleyi oluşturan engelli bireylerin şehir içi otobüs taşımacılığı hizmetine dair yaşadık-
ları engelleri tanımlarken, engelli yolcular için sistemi tamamen kullanılabilir hâle getirmek için gerekenleri 
ortaya çıkartmaktır. Ulaştırma hizmetinin sürdürülebilirliği, o sistemden faydalanan yolcuların memnuniyetine 
paralel olarak sadakatine bağlıdır. Tercih yapma olanağı olan – ya da olmayan – yolcu sunulan hizmetten mem-
nun değilse bu durumda aynı doğrultudaki başka bir ulaşım tercihine yönelecektir. Bu bilimsel araştırma so-
nucunda sistemin hizmet sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, hizmet sağlayıcıya (İETT) engelli yolcuların 
hizmete dair engellerinin tanımlanması sonucunda engelli yolculularıyla iletişime girmesine teşvik edilmesi 
hedeflenmektedir. Engelli yolcular, ulaştırma sistemlerini kullanan en hassas ve dezavantajlı grubu oluştur-
maktadır. En genel ifadesiyle dezavantajlı konum, bazı temel özelliklerinden dolayı yetersiz ya da kısıtlı yaşam 
koşullarının deneyimlendiği, farklı unsurlara bağlı engellerle bağımsızlıkları işgal edilen bir durumu tanımlar. 
Bu grup içinde yer alanlar toplumun temel kaynaklarına ve hizmetlerine erişemeyen ya da eşit oranda fayda-
lanamayanlardır. Bu nedenle engelli yolcuları dezavantajlı konuma getirecek olan bu engelleri tanımlamak ve 
ortadan kaldırmak birinci önceliği oluşturmaktadır. 

Bu noktada engellilerin dezavantajlı konumunu belirleyen etken, çevresel etmenleri yüzde yüz verimle kulla-
namamalarıyla bağlantı olmaktadır. Çevresel etmenlerin niye ve ne derece kolaylaştırıcı ya da engel olabilece-
ğine dair pek çok sebep olabilir. Kolaylaştırıcı etmenleri kaynağın ulaşılabilirliği, güvenilebilir veya değişken 
oluşu, iyi veya kötü kalitede oluşu belirlerken, engelleri ise ne sıklıkla kişiyi engellediği, engelin büyük ya da 
küçük mü olduğu veya kaçınılabilir olup olmadığı gibi etkenlerle tanımlanabilmektedir. Ayrıca unutulmamalı-
dır ki, bir çevresel etmen ya varlığı (örneğin, yetiyitimi olan bir kişiye karşı olumsuz tutumlar) veya yokluğu 
(örneğin, ihtiyaç duyulan hizmetlerin olmaması) nedeniyle engel oluşturabilmektedir. Sağlık koşullarına göre 
çevresel etmenlerin insan yaşamı üzerindeki etkileri değişken ve karmaşıktır. Gelecekte yapılacak araştırmala-
rın bu etkileşime açıklık getireceği ümit edilmektedir. Çevresel etmenler, ortamı tanımlanan kişi açısından her 
engellilik ve işlevsellik kısıtlılığı deneyimine bağlı olarak tanımlanmaktadır. Örneğin kaldırım kenarlarında 
yer döşemesinin olmaması tekerlekli sandalye kullanıcısı için kolaylaştırıcı olabilirken, görme engelliler için 
ise engel oluşturur. Birinci niteleyici, etmenin ne derece kolaylaştırıcı veya engel olduğunu belirtir. Çevresel 
etmenin niye ve ne derece kolaylaştırıcı ya da engel olabileceğine dair pek çok neden vardır. Kolaylaştırıcılar 
için, kaynağın ulaşılabilirliği, güvenilebilir veya değişken oluşu, iyi veya kötü kalitede oluşu gibi konular 
akılda tutulmalıdır. Engeller için ise, bir etmenin ne sıklıkla kişiyi engellediği, engelin büyük ya da küçük mü 
olduğu veya kaçınılabilir olup olmadığı gibi sorular daha anlamlı olmaktadır. (WHO, 2001)  Ayrıca unutul-
mamalıdır ki, bir çevresel etmen ya varlığı (örneğin, yetiyitimi olan bir kişiye karsı olumsuz tutumlar) veya 
yokluğu (örneğin, ihtiyaç duyulan hizmetlerin olmaması) nedeniyle engel oluşturmaktadır. Sağlık koşullarına 
göre çevresel etmenlerin insan yasamı üzerindeki etkileri değişken ve karmaşıktır. Gelecekte yapılacak araş-
tırmaların bu etkileşime açıklık getireceği ümit edilmektedir.  Bazı durumlarda, değişik çevresel etmenlerin 
toplamı tek bir terim ile özetlenir, örneğin yoksulluk, gelişme, kırsal veya kentsel yerleşim ya da sosyal ser-
maye gibi. Bu özetleyici terimlerin kendileri sınıflandırmada yer almazlar. Bu özet terimleri oluşturan net ve 
tutarlı çevresel etmen kümelerinin olup olmadığını belirlemek için gelecekte yapılacak araştırmalara ihtiyaç 
duyulduğunu bir kez daha hatırlatmak gerekir.
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AMAÇ

Daha önce İETT’nin gerçekleştirdiği Müşteri Memnuniyet Anket Çalışması 2013’te gerçekleştirilen anket 
çalışmasına katılanların %3’ünün engelli, %4,3’ünün de 65 yaş ve üstü kişilerden oluşmaktadır. Bu durumda 
hizmet sağlayıcının hizmet kalitesini arttırmak için elde ettiği veriler de göz önünde bulundurulduğunda, söz 
konusu çalışma genel olarak ulaştırma sistemini erişilebilirlik sıkıntısı yaşamadan kullanabilecek olan yolcu-
lara göre oluşturulmuştur. Öncelikle belirtmek gerekir ki TÜİK’in 2011 yılında gerçekleştirilen Hane Halkı 
Anket çalışmasına göre İstanbul’da 670.000 engelli birey yaşamaktadır ve bu engelli popülasyonun toplam 
nüfusa oranı ise %5.2’idir.  Bu anket çalışması sonucunda da anket verilerinden genel memnuniyete etki eden 
etkenler ortaya çıkartılmış ve servis sağlayıcı memnuniyetsizlik algısı oluşturan sebeplerin en kısa sürede 
gidermeyi hedefleyerek genel memnuniyet düzeyine ulaşmak amaçlanmıştır. Ancak bu çalışmada işlevsellik 
kısıtlılığı yaşayan yolculara özel olarak odaklanılmamış, genel anket katılımcıları içerisine dâhil olmaları he-
deflenmiştir. Bu tezin ve araştırmanın sonucunda İETT’nin kurumsal hizmet kalitesi çalışmalarına katılanlar 
arasındaki engelli ve/veya yaşlı bireylere yönelik bu demografik boşluğun doldurulması hedeflenirken, gerek 
İETT gerekse tüm Türkiye’deki yerel ulaştırma hizmeti servis sağlayıcılarına hizmetten faydalanan engelli ve/
veya yaşlı bireylerin beklentilerini ve memnuniyet algısına olan etkenleri ortaya çıkarmaktır. Tez çalışmasının 
ana hipotezini engelli ve yaşlı bireylerin ulaştırma hizmetinden memnuniyetle yararlanabiliyor olmaları duru-
munda, kişilerin sosyal refah algılarına da olumlu etki edecektir düşüncesi oluşturmaktadır.   

Öte yandan ulaştırma sistemlerinin sosyal refah algısıyla arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmak amacıyla 
yapılan diğer çalışmalarda, hareket kısıtlılığı yaşayan bireylerin yaşam kalitesi algılarının, toplu taşıma sistem-
lerine erişilebilirliği ile doğru orantılı olarak arttığı sonucuna varılmıştır. Yaşlı bireylerle yapılan araştırmada, 
ayda 3’den fazla sosyal aktiviteye katılanların yaşam kalitesi algısının, daha az sosyalleşen kişilere göre daha 
yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Bu noktada kamusal ya da özel ulaştırma hizmeti, hareket kısıtlaması 
yaşayan kişilerin sosyal aktivitelere katılımlarını sağladığı için kişilerin hayat kalitesine dolaylı olarak etki 
etmektedir (David Banister, Ann Bowling, 2004).

Sokaklarında engellilerin ve yaşlıların görülebildiği bir ülke için, o ülkede yaşayan engelli ve yaşlıların erişile-
bilirlik imkânlarının daha fazla olduğu, engelli ve yaşlı vatandaşlarına değer veren bir ülke olduğunu söylemek 
mümkündür. Çevre ve ulaştırma koşullarına bağlı olarak erişilebilirlik sorunları yaşayan yaşlı ve engelli bi-
reylerin hareketlilik isteği azalmakta ve bu nedenle ulaşım sorunları yaşayan engelli ve yaşlılar, daha az sosyal 
aktivitelere katılım sağlamaktadırlar (Shumway-Cook Anne, 2003). Tüm bu araştırmaların da işaret ettiği gibi, 
sosyal aktivitelere katılım ve hareketliliğin devamı, kişinin ruhsal ve bedensel sağlığına olumlu şekilde etki 
etmektedir.

Genel olarak bu çalışmanın amaçlarından biri de var olan altyapı sistemlerinin, hizmetten yararlanan topluluk 
içerisinde engelli yolcuların sistemden maksimum yararı elde etmesini sağlamaktır. Engelli yolcuların ulaştır-
ma sistemine dair engellerin tanımlanması çalışmasının sonucunda, temel sorun yaşadıkları alanlar saptanacak 
ve böylece sistemin maksimize edilen yararından faydalanabilmeleri için servis sağlayıcı tarafından alınması 
tavsiye edilen aksiyonları ortaya çıkartabilmektir.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

384

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

KAPSAM

TÜİK 2011 Nüfus ve Konut Araştırmasına göre Türkiye’de yaşayan toplam 4 milyon 882 bin 841 engelli bi-
reyin toplam nüfusa oranı %6.6 olarak belirlenmiştir (TÜİK, 2013). Aynı çalışmada engelli bireylerin konut 
- alışveriş merkezi – kamu binalarına erişimi, yol ve yaya kaldırımlarını kullanmakta yaşadıkları erişilebilirlik 
sorunları yaşadıkları sonucuna varılmıştır. Ancak ne yazık ki çalışma kapsamında engelli bireylerin toplu ta-
şıma sistemlerini kullanırken yaşadıkları sorunlara odaklanılmamıştır. Yine aynı çalışmanın verilerine göre, 
en az bir engeli (görme; duyma; konuşma; yürüme, merdiven inme-çıkma; bir şeyler taşıma-tutma; yaşıtlarına 
göre öğrenme-hatırlama zorluğu) yaşayanlar nüfusun (3 ve daha yukarı yaş) oranı %6,9’dur. Söz konusu ça-
lışmada İstanbul’da yaşayan ve en az bir engeli bulunan nüfusun oranı 670.000 (%5.2) olarak belirtilmiştir. 
Çalışmaya katılan engelli yolcuların İETT’de geçerli olan Engelli Ücretsiz Yolcu Taşımacılığı Kartına sahip 
olması esas alınmıştır. Ayrıca tüm katılımcıların 30 gün içerisinde şehir içi otobüs taşımacılığı hizmetini en az 
bir kez deneyimlemesi gerekmektedir.

Yarı yapılandırılmış görüşme katılımcılarının engellilik düzeyleri TÜİK 2011 Nüfus ve Konut araştırmasında 
esas alındığı üzere aşağıdaki kategorilerde sınıflandırılmıştır;

1. Görmede Zorluk Yaşayanlar: Gözlük veya lens kullanıyor olsalar dahi görmede çok zorlanan veya hiç 
göremeyen yolcuları tanımlar. 

2. Duymada Zorluk Yaşayanlar: İşitme cihazı/implant kullanıyor olsalar dahi duymada çok zorlanan veya 
hiç duyamayan yolcuları tanımlar.

3. Konuşma Zorluğu Yaşayanlar: Konuşma bozukluğu, tutukluk, kekemelik gibi nedenlerden dolayı konuş-
ma güçlüğü taşıyan yolcuları tanımlar.

4. Yürümede Zorluk Yaşayanlar: Yürümede, merdiven çıkmada veya inmede zorluk yaşayan yolcuları ta-
nımlar. Bu eylemleri yapamayan ya da yaparken çok zorlandığını belirten kişiler bu gruptadır.

5. Tutmada Zorluk Yaşayanlar: Bir şeyler taşımada veya tutmada çok zorlandığını veya hiç yapamadığını 
beyan eden yolcuları tanımlar.

6. Öğrenmede – Hatırlamada Zorluk Yaşayanlar: Akranları ile kıyaslandığında, yeni bilgi ve becerileri öğ-
renmede ( okuma ve yazma, hesaplama, basit problemleri çözme vs.) yakın zamanlarda yaşanan olayları 
veya bunlara ilişkin zamanları hatırlamada, dikkatini toplamada çok zorlandığını veya hiç yapamadığını 
belirten yolcuları tanımlar.

7. Kronik Hastalıklara Bağlı Zorluk Yaşayanlar: Kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellen-
mesine neden olan, sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklardan ötürü işlevsellik kısıtlılığı yaşayan 
yolcuları tanımlar. Kronik hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, endokrin veya 
metabolik hastalıklar, ruhsal davranış bozuklukları ve HIV taşıyıcılığı vd. olarak tanımlanır.
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İstanbul şehir içi otobüs taşımacılığı sistemine dair engelleri tanımlayan yarı yapılandırılmış görüşme katılım-
cılarının sayıları ise aşağıda özetlenmiştir;

Tablo 1. Görüşme Katılımcılarının cinsiyete göre dağılımı

K
at

ılı
m

cı
la

r

Görmede 
Zorluk
Yaşayalar

Duymada 
Zorluk
Yaşayanlar

Konuşmada 
Zorluk
Yaşayanlar

Yürümede 
Zorluk
Yaşayanlar

Tutmada 
Zorluk
Yaşayanlar

Öğrenmede 
Zorluk
Yaşayanlar

Kronik H. 
Zorluk
Yaşayanlar

Erkek 2 1 1 2 1 - 1

Kadın 2 1 - 2 2 1 -

Çalışma sırasında; Duymada zorluk yaşayan 2 kişi, Görmede zorluk yaşayan 4 kişi, Merdiven İnme-Çıkmada 
zorluk yaşayanlar 4 kişi, Öğrenmede zorluk yaşayan 3 kişi, Tutmada zorluk yaşayan 2 kişi ve Kronik Hastalık-
lara bağlı olarak zorluklar yaşayan 8’i kadın 8’i erkek 16 kişi ile görüşülmüştür.

Bu çalışmada 18-25 yaş arası 2 kişi, 26-35 yaş arası 4 kişi, 36-45 yaş arası 4 kişi, 46-55 yaş arası 1 kişi ile 56-
65 yaş arası 5 kişi ile görüşülmüştür.

Tablo 2. Katılımcıların Yaşlara Göre Dağılımı
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YÖNTEM

Yarı yapılandırılmış görüşme olarak literatüre geçen anket çalışmasında, esas amaç bir konuya ilişkin görüş-
lerin, katılımcılar veya son kullanıcılar tarafından belirlenmesidir. Yarı yapılandırılmış anket çalışmasında 
görüşmeler odaklı, nitel metinsel verileri toplamak için yapılır. Bu yöntem açık uçlu bir görüşmenin esnekliği 
ile yapılandırılmış bir etnografik araştırmanın arasında bir denge sunar. Bu yöntem, araştırma alanının her 
aşamasında kullanılabilmektedir. Genel olarak engelli yolcuların İstanbul şehir içi otobüs taşımacılığına dair 
engelleri ortaya çıkarabilmek amacıyla, ilk olarak engelli yolcuların gerçekleştirdikleri bir otobüs yolculuğunu 
anlatmaları istenmektedir. Burada katılımcılardan yolculuk öncesi – yolculuk süresi ve yolculuk sonrasındaki 
detaylara odaklanılması istenmektedir. Bu sürede katılımcıyla sohbet edasıyla görüşme yapılması planlanmak-
tadır. Katılımcıya açıklayıcı cevaplar almak için açık uçlu sorular yöneltilmektedir. Önyargılardan ve öncü 
sorulardan kaçınılarak, katılımcıların kendi bilgileri, dil becerileri, kültürel geçmişlerine göre anlayabileceği 
sorular yöneltilmekle birlikte, bu sorular daha çok konuyu anlamaya yöneliktir. Sorular mümkün oldukça kısa 
ve karşılaştırmalı yargılardan kaçınılarak oluşturulmaktadır. Sorular olumsuz yargı içermemekle birlikte özel 
hayata dair detaylar içermemektedir. Katılımcının kendisine dair verdiği özel bilgilerle ( engellilik türü, en-
gellilik geçmişi, engellilik yüzdesi gibi ) yetinilmekte ve ekstra bilgi almaya çalışılmamaktadır. Görüşmenin 
sonunda yöneltilen demografik özellikleri belirleyici sorular bu kapsamın dışında ele alınmıştır. Tamamen 
engelli yolcunun yolculuk yapmaya karar verdiği andan itibaren, gideceğini varsaydığı yere ulaşmasına kadar 
geçen süreçlerle ilgili olarak toplanan verilerle, engelli yolcuların İstanbul şehir içi otobüs taşımacılığında 
yaşadıkları engellerin ortaya çıkartılması sağlanmıştır. 

Nitel literatürde ( ve uygulama topluluğunda), “doygunluk” kavramı – anket çalışmalarından gelen verilerin 
çok az yeni bilgi ürettiği veya hiç üretmediği bir nokta olarak tanımlanır ve niteliksel sorgulama için örneklem 
büyüklüklerinin belirlendiği bir standarttır. Yakın zamanda literatürde, araştırmacılar, bir çalışma için kaç nitel 
veri toplama etkinliğine ihtiyaç duyduklarını tahmin etmek için bazı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Morgan 
ve diğ., dört veri kümesinde art arda yapılan görüşmelerde tanımlanan yeni kavramların sayısını belirleme-
ye karar verdiler. 20 görüşmeden sonra neredeyse hiçbir yeni kavram bulunamadığını buldular. Verilerinden 
ekstrapolasyon yaparak, ilk beş ila altı derinlemesine görüşmenin yeni verilerin çoğunu ürettiğini ve ilk 10 
görüşmede kavramların %80 ile %92’sinin tespit edildiğini belirtmiştir (Morgan M, Fischloff B, Bostrom A, 
2002). Ayrıca yapılan bir başka çalışmada ise toplam üç farklı görüşmede en yaygın temaları belirleyebilirken, 
16 ya da daha az kişiyle gerçekleştirilecek yarı yapılandırılmış görüşmelerin homojen gruplarda verilerin elde 
edilmesi açısından başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Ashley K. Hagaman, Amber Wutich, 2016).

Bu bilgiler ışığında İstanbul şehir içi otobüs taşımacılığı hizmetini kullanan engelli yolcuların seyahat engelli 
araştırması 16 katılımcı ile yapılarak, yolculuk engellerine dair veri toplanması gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR ve SONUÇ

16 engelli yolcuyla yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda engelli yolcuların karşılaştığı engeller 
dört ana kategoride açıklamalarıyla ve kaç kişi tarafından dile getirildiğine göre aşağıda gruplandırılmıştır. 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

387

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Aşağıda detaylı olarak tanımlanan engel bulguları arasındaki en çok bahsedilen üç engel, 16 katılımcı arasın-
dan, 13 kişinin Sürücünün tavrına bağlı olarak; Engelli yolcuların gereksinimlerinin göz ardı edilmesi, Engelli 
yolcuları afişe etme, Hızlı hareket etmeye zorlama ve Ücretsiz yolculara hoşnutsuzluk olarak tanımlanmıştır. 
Aynı zamanda katılımcıların 10’u otobüslerin kalabalık olmasının engel teşkil ettiğini belirtmektedir. Son ola-
rak duraklarda bekletme / oturma yerinin olmaması ve durakların tabeladan oluşması, otobüsün durağa yana-
şamaması, duraktan yola rampa olmaması, durak yakınında trafik ışığı – yaya geçidi bulunmamasını ise 8 kişi 
tarafından otobüs yolculuklarına dair engel olduğunu belirtmiştir. 

Tablo 3. Yolculuk Engelleri, Tanımı ve Katılımcıların Görüşmede Bahsetme Sayıları

Engel Türü Engel Tanımı Bahsedilme 
Sayısı

Araca Bağlı 
Engeller

Aracın Hızlı Olması, Sık Sık Fren Yapıyor Olması 2

Araçların gürültülü olması 1

Araçların kalabalık olması 10

Kapıların hızlıca açılıp/kapanması – Çift kanatlı kapıların sadece tekinin 
açılması

8

Engellilere ayrılan koltukların dolu olması 8

Klima/Havalandırma çalışmaması 4

Tekerlekli sandalye bağlantı ekipmanlarının çalışmaması 1

Durağa Bağlı 
Engeller

Duraklarda gelen araç bilgisinin verilmemesi ve Duraklarda zaman 
çizelgelerine erişememek

5

Durağın tabeladan oluşması, otobüsün durağa yanaşamaması, Duraktan yola 
rampa olmaması, Durak yakınında trafik ışığı - yaya geçidi bulunmaması

8

Durakta bekleme / oturma yerinin olmaması 8

İETT’ye Bağlı 
Engeller

Araçların rota - zaman planlamalarında engellilerin göz ardı edilmesi 2

Şikâyetlerin sonuca ulaşmaması, ALO 153’e yapılan şikâyetlerde kapı 
numarasının isteniyor olması, Personellerin işaret dili bilmiyor olması

6

Sürücünün tavrı, Engelli yolcuların gereksinimlerini göz ardı edilmesi, 
Engelli yolcuları afişe etme, Hızlı hareket etmeye zorlama,
Ücretsiz yolculara hoşnutsuzluk

13

Erişilebilirliğe 
Bağlı Engeller

DUR düğmesine erişememe 3

Araç içi sesli anons sistemlerinin kapalı olması 5

Ulaştırma türleri arasında aktarma yapmanın zorluğu 2
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Sonuç olarak üstte detaylı şekilde betimlenen engeller giderildiğinde, engelli yolcuların daha erişilebilir bir 
otobüs sisteminde yolculuk yapabilmesini sağlamak, tüm yolcuların yolculuk deneyimlerini kolaylaştıracaktır. 
Öte yandan çalışma ile hizmet sağlayıcının hareketlilik ihtiyaçlarını anlamak için engelli yolcularıyla iletişime 
girmesinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. 

Araştırmanın sonucunda her farklı engellilik deneyimine dair ortak engeller tanımlanmakla birlikte, bazı en-
gellerin her engellilik deneyiminde ortak olduğu görülmüştür. Üstte detaylı tanımlanan ve görüşmelerde birçok 
kez bahsedilen bu engellerin giderilmesinde öncelikle sürücülere verilecek ekstra eğitimler önem taşımaktadır 
çünkü genelde araç içi ve İETT’ye bağlı olarak tanımlanan engeller, sürücünün davranışlarıyla ve tutumuyla 
bağlantılıdır. Öte yandan çevresel etkenlere – durağa bağlı engellerin ortadan kaldırılması için diğer karar ve-
rici mercilerle birlikte çalışarak engellerin ortadan kaldırılmasında hızlıca aksiyon alınabilmektedir.
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ÇEKME TEST CİHAZI İÇİN SICAK-SOĞUK TEST KABİNİ TASARIMI VE DENEYSEL 
UYGULAMASI

Özkan ÖZ1, Fatih Huzeyfe ÖZTÜRK2

1-2Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Karabük / Türkiye

Öz: Çekme testi, genellikle oda sıcaklığında, malzemelerin yük altında şekil değiştirme davranışlarını, akma, 
çekme ve kopma gerilmeleri ile elastisite modülü, poisson oranı gibi sabitlerinin belirlenmesi amacıyla kulla-
nılmaktadır. Bununla birlikte, bazı uygulama ve malzeme grupları için oda sıcaklığından farklı ortam sıcak-
lıklarının, malzemenin yük-şekil değiştirme davranışına olan etkisinin belirlenmesi önem kazanmaktadır. Test 
sırasında, istenen ortam sıcaklıklarının sağlanması amacıyla, çekme test cihazı ile entegreli test kabinlerine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, çekme test cihazında kullanıma uygun, kolay taşınabilir, sıcak ve soğuk 
iki farklı çekme test kabin tasarımı yapılmış ve imal edilmiştir. Test kabinlerinde oda sıcaklığının üstünde ve 
altında sıcaklık değerlerinin elde edilmesi amacıyla, yolluk rezistans ve peltier kullanılmıştır. Tasarımı ve ima-
latı yapılan sıcak ve soğuk çekme test kabinlerinin denenmesi amacıyla, termoplastik test numuneleri hazırlan-
mıştır. Termoplastik test numunelerin hazırlanmasında Eriyik Yığma Modelleme (EYM) tipi üç boyutlu yazıcı 
ve Akrilonitril Bütadien Stiren (ABS) termoplastik malzeme tercih edilmiştir. Çekme testi süresince, ABS test 
numunesine, yolluk rezistansa sahip sıcak çekme test kabini ile 60 oC sıcaklıkta, peltierli soğuk çekme test ka-
bini ile -8 oC sıcaklıkta hasara uğrayana kadar çekme yükü uygulanmıştır. Sıcak ve soğuk çekme test kabinleri 
ile yapılan çekme test sonuçları ile oda sıcaklığında yapılan çekme test sonucu karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma 
sonucunda, oda sıcaklığının üzerinde ve altında, numunelerin yük altındaki davranışlarının önemli oranda 
değiştiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çekme Testi, Sıcak-Soğuk Çekme Test Kabini, Termoplastik

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Çekme testi, standartlara uygun hazırlanmış test numunesinin, uygun hızda ve belirlenen sıcaklıkta hasara 
uğrayana kadar çekilmesidir. Test süresince numuneye cihaz çenelerinin yer değiştirmesine bağlı olarak çek-
me kuvveti uygulanır ve numune için kuvvet-yer değiştirme diyagramı çizdirilir. Çekme testi ile malzemenin 
akma, çekme ve kopma gerilmeleri ile Elastisite modülü, poisson oranı gibi malzeme sabitleri belirlenir. Çek-
me testleri oda sıcaklığında yapılabileceği gibi oda sıcaklığının üstünde ve altındaki sıcaklık değerlerinde de 
yapılarak malzemenin farklı ortam koşullarındaki davranışı belirlenir. Farklı sıcaklık aralılarında testler, test 
kabinleri kullanılarak yapılır. Test kabinleri mevcut test cihazının bir parçası şeklinde olabileceği gibi belirle-
nen amaca uygun şekillerde de tasarlanarak kullanılabilir.  Kullanılan test kabinlerinde cihaz çenesi kabin içe-
risinde kalmakta, yük hücresine olan bağlantısı çeneye bağlı çubuklar aracılığı ile sağlanmaktadır. Çubukların 
kabin içerisine girdiği kısımlar yalıtılarak ısı kaybı engellenmektedir. Sıcak çekme test kabinleri fırın şeklinde 
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tasarlanmakta ve numuneler ısıtılmaktadır (Tiernan vd, 2018:672-679, Banea vd, 2011:2461–2474). Soğuk 
çekme test kabinlerinde soğutucu gazlar veya soğutma sistemleri kullanılmaktadır (Yan vd, 2014:150-159, 
Go´mez-del Rı´o vd, 2005:41-50).  

Bu çalışmada, çekme test cihazında kullanıma uygun, kolay taşınabilir, sıcak ve soğuk çekme test kabin tasa-
rımı yapılarak imal edilecektir. Test kabinlerinin denenmesi amacıyla, standartlara uygun termoplastik çekme 
test numuneleri EYM tipi üç boyutlu yazıcı kullanılarak yazdırılacaktır. 

AMAÇ 

Çalışmamızın amacı, çekme test cihazlarında kullanıma uygun, taşınabilir sıcak-soğuk çekme test kabini ta-
sarlamak ve imal etmektir. 

KAPSAM

Çalışma kapsamında, çekme test cihazında sıcak-soğuk test kabinlerinin denenmesi için EYM yöntemi ile 
yazdırılan termoplastik numuneler kullanılmıştır. Belirtilen iki kabin ile elde edilen çekme test sonuçları, oda 
sıcaklığında yapılan çekme test sonuçları ile karşılaştırılarak incelenmiştir. 

YÖNTEM

Sıcak ve soğuk çekme test kabinlerinin hazırlanmasında izlenen yöntem, öncelikle çekme test cihazına uygun 
şekilde katı modelin tasarlanması ve sonrasında gerekli malzemeler kullanılarak imal edilmesi ve son olarak 
deneme aşamalarından oluşmaktadır.

Sıcak çekme test kabini Zwick Roell çekme test cihazına uygun olacak şekilde Solidworks programında tasar-
lanmıştır. Yapılan tasarımın genel boyutları 176x127x65 mm’dir. Şekil 1’de tasarımı yapılan sıcak çekme test 
kabini genel ölçüleri görülmektedir.

Şekil 1. Sıcak Çekme Test Kabini Genel Ölçüleri
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Kabin hacminin oluşturulmasında 2 adet 176x125 mm, 2 adet 176x65 mm, 2 adet 125x65 mm pleksi malzeme 
kullanılmıştır (Şekil 2). 

Şekil 2. Kabin Hacmi

Kabin içerisine sabitlenmiş, 220 V ile çalışan yolluk rezistans bulunmaktadır. Numunenin ısıtılmasında kulla-
nılacak yolluk rezistansın kabin içinde sabit bir şekilde durması için Şekil 3’de gösterilen 2 adet M5x210 mm 
saplama kullanılmıştır. Kullanılan yolluk rezistansın çap ve boyu sırasıyla, 30mm ve 50mm’dir. 

Şekil 3. Saplama ile sabitlenmiş yolluk rezistans

Test kabininde sıcaklık kontrolü için TC serisi PID kontrollü ve 100 ms örnekleme hızına sahip sıcaklık kont-
rol termostatı kullanılmıştır. Şekil 4’de, kullanılan TC4S-24R termostat gösterilmektedir. 
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Şekil 4. TC4S-24R Termostat

Soğuk çekme test kabini çalışma prensibi Şekil 5’de gösterilmektedir. Kabin içine yerleştirilen peltier, mikro 
denetleyici termostata bağlıdır. Kabinin içerisinde olan termokupl vasıtası ile ölçülen sıcaklık belirlenen düze-
ye geldiğinde numune çekme testi başlatılmaktadır. 

Şekil 5. Soğuk Çekme Test Kabini Çalışma Prensibi

Şekil 6’da Solidworks programında tasarımı yapılan yukarıda belirtilen çalışma prensibine sahip soğuk çekme 
test kabini gösterilmektedir. Test kabini içerisine sabitlenmiş 12 Volt, 10 Amper ile çalışan iki adet ve 12 Volt, 
15 Amper ile çalışan iki adet olmak üzere toplamda dört adet peltier bulunmaktadır. Kullanılan peltier ölçüle-
ri 40x40x3,4mm’dir. Peltierlerin ısınan yüzeyleri alüminyum petekler ve fanlar yardımıyla soğutulmaktadır. 
Peltierlerin soğutulan yüzeylerinden daha fazla verim almak amacıyla test numunesini çevreleyecek şekilde 
alüminyum malzemeden imal edilmiş ısı yayıcı kullanılmıştır. Ayrıca, alüminyum ısı yayıcı ile sıcaklığı düşü-
rülen hacmin pleksiler yardımı ile dış ortamdan yalıtılması sağlanmıştır.
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Şekil 6. Soğuk Çekme Test Kabini Tasarımı

Test kabininde sıcaklık kontrolü için ET serisi PID kontrollü ve 100 ms örnekleme hızına sahip termostat kul-
lanılmıştır. Şekil 7’de, kullanılan ET2411-230 termostat gösterilmektedir.

Şekil 7. ET2411-230 Termostat

DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Sıcak ve soğuk çekme test kabinlerinin denenmesi amacıyla kartezyen tipi üç boyutlu yazıcıda, %100 doluluk 
oranında, deney numuneleri yazdırılmıştır. Şekil 8’de ASTM D638-10 standardına göre ABS malzemeden 
yazdırılan numunelerin geometrik ölçüleri gösterilmektedir.
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Şekil 8. Yazdırılan Numune Geometrik Ölçüleri

Şekil 9’da tasarımı ve imalatı yapılan test kabinlerinin çekme test cihazı üzerinde bağlantıları gösterilmektedir. 
Yazdırılan numuneler, ölçüm bölgeleri (gage length) kabinlerin içinde olacak şekilde çekme test cihazı çene-
lerine bağlanmıştır. Numunelere 1mm/dk çekme hızında yük uygulanmış ve numuneler hasara uğrayana kadar 
testler devam ettirilmiştir.  

Şekil 9. Test Kabinleri; a) Sıcak Çekme, b) Soğuk Çekme

BULGULAR

Şekil 10 ve 11’de sırasıyla, farklı sıcaklıklarda yapılan çekme testi yük-uzama diyagramları ve numune hasar 
yüzeyleri gösterilmektedir. En yüksek hasar yükü ve en düşük uzama değeri -8 oC’de yapılan çekme testinden 
elde edilmiştir. Sıcaklığın oda sıcaklığına ve 60 oC ye arttırılması durumunda hasar yükleri düşmeye başlamış 
ve uzama miktarları önemli oranda artmıştır. Numune, oda sıcaklığının altında sert ve gevrek, oda sıcaklığının 
üstünde sünek davranış göstermiştir. Sıcak ve soğuk çekme test kabinleri kullanılarak, farklı sıcaklıklarda test 
edilen numunelerin yük altındaki davranışları, polimerik malzemeler için literatürde belirtildiği şekilde ger-
çekleşmiştir (Arıcıoğlu vd, 2000:51-58, Van der Wal vd, 1998: 5467–5475). Elde edilen sonuçlar, tasarlanan 
her iki kabinin çekme test cihazı ile entegreli kullanılabileceğini göstermiştir.
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Şekil10. Oda Sıcaklığı, -8 Oc Ve 60 Oc’de Yapılan Çekme Testi Yük-Uzama Diyagramları

Şekil 11. Test Numuneleri Hasar Yüzeyleri

SONUÇ

Bu çalışmada, çekme test cihazında kullanıma uygun, kolay taşınabilir, sıcak ve soğuk iki farklı çekme test 
kabin tasarımı yapılmış ve imal edilmiştir. Tasarımı ve imalatı yapılan sıcak ve soğuk çekme test kabinlerinin 
denenmesi amacıyla, termoplastik test numuneleri hazırlanmıştır. Termoplastik test numunelerin hazırlanma-
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sında EYM tipi üç boyutlu yazıcı ve ABS termoplastik malzeme tercih edilmiştir. Çekme testi süresince, ABS 
test numunesine, yolluk rezistansa sahip sıcak çekme test kabini ile 60 oC sıcaklıkta, peltierli soğuk çekme test 
kabini ile -8 oC sıcaklıkta hasara uğrayana kadar çekme yükü uygulanmıştır. Sıcak ve soğuk çekme test kabin-
leri ile yapılan çekme test sonuçları ile oda sıcaklığında yapılan çekme test sonucu karşılaştırılmıştır. Karşılaş-
tırma sonucunda, oda sıcaklığının üzerinde ve altında, numunelerin yük altındaki davranışlarının, literatürle 
uyumlu olarak, önemli oranda değiştiği görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, tasarlanan her iki kabinin çekme 
test cihazı ile entegreli kullanılabileceğini göstermiştir. 
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DESIGN OF A 1500- TON/HOUR CAPACITY BULK LOADING SHIPLOADER

Kemalettin KÖK1, Serkan KARAKAYA2,  Anıl YAVUZ3, Selver Tuğçe GÜVENÇ4, Ender CİĞEROĞLU5

1-2-3-4 BVS Bülbüloğlu Vinç A.Ş, Ankara / Türkiye
5 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara / Türkiye

Öz : Denizyolu taşımacılığı, uluslararası ticarette kullanılan en yaygın ve en güvenilir taşımacılık sistemidir. 
Tahıl, kömür, soda külü, demir cevheri, gübre gibi kuru dökme yüklerin taşınması da genellikle denizyolu 
taşımacılığı ile gerçekleşmektedir. Dökme yüklerin gemilere yüklenmesi esnasında farklı kapasitelere ve özel-
liklere sahip dökme yük gemi vinç sistemleri kullanılmaktadır. Dökme yük gemi yükleme vinçleri boyut ve 
kapasitelerine göre küçük-orta ve büyük olarak kategorize edilmektedirler. Bu çalışmada, Türkiye’de tasarla-
nan ilk dökme yük gemi yükleme vincinin detayları sunulmuştur. Dökme yük gemi yükleme vinci saatte 1500 
ton yükleme kapasitesine ve 15 m / dak hızla limanın bir tarafından diğer tarafına hareket etme kapasitesine 
sahiptir. Yapının toplam ağırlığı 440.000 ton olup, 12.000 kg’dan fazla ağırlık imalat aşamasında kaynak iş-
lemleri ile oluşmuştur. Bilgisayar destekli tasarım, bileşenlerin simülasyonunda ve vinç parçalarının montajın-
da kullanılmıştır. Sayısal modelleme için sonlu elemanlar modelleme aracı olan ticari sonlu elemanlar yazılımı 
ANSYS R17.2 kullanılmıştır. İlk olarak, yapı beş alt gruba bölünmüştür: Üst kısım, Alt kısım, 12 tekerli bogi 
sistemi, 20 tekerli bogi sistemi, Alt kısım + Üst kısım.  Ayrıca, yapı farklı kol açısı yönelimleri için dört farklı 
çalışma koşulunda analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kritik yükleme koşullarına dayanarak, dökme 
yük gemi yükleme vincinin bileşenleri tasarlanmıştır ve yapının bozulmasını ve devrilmesini önlemek için 
gerekli tasarım değişiklikleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Shiploader, Vinç, Dökme yük, Taşıma sistemi, Yükleme

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇEVRE

Günümüzde gelişmekte olan ticaret, denizyolu taşımacılığını da önemli derecede etkilemektedir. Denizyolu ta-
şımacılığı, uluslararası ticaretlerde en yaygın, en uygun ve en güvenilir olarak kullanılan taşımacılık türüdür ve 
bu alanda meydana gelen pozitif gelişmeler, mevcut liman ve gemi sayılarıyla, yük hacimlerin de artışa neden 
olmaktadır. Dolayısıyla oluşan ihtiyaçları karşılayabilmek için dünya çapında bir rekabet ortamı oluşmaktadır 
(Bayraktutan, 2013, 26: 11 – 41). Rekabet ortamında ise katma değerli ürünlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. 
Yapılan bu çalışma, oluşan rekabet ortamının sonuçlarındandır. Dökme yük gemi yükleme vinçleri yükleme ve 
boşaltma işlemleri için önem arz eden donanımlardır. Taşıdıkları yüklerin kapasitesine, türüne ve işlevlerine 
göre değişiklik göstermektedirler (Hadianfart, 2007).Türler açısından kategorize edilen yükler genel ve dökme 
yükler olarak iki grupta sınıflandırılmaktadır. Genel yükler içerisinde levha-paket ve rulo saclar, rulo yükler, 
makaralı yükler, kolili / kutulu yükler, suntalar, mermerler, çuvallı, torbalı, balyalı, paletli, sapanlı, kafesli, san-
dıklı, varilli yükler bulunmaktadır. Dökme yükler ise yem, hububat, bakliyat, çimento, kömür, petrokok, alçı, 
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gübre, kum, kil, soda külü, tahıl, demir cevheri vb.  gibi yükleri kapsamaktadır.  Dökme yüklerin birim olarak 
maliyetleri düşük olduğu için denizyolu taşımacılığında kullanılması için yüksek kapasiteli taşıma gerekmek-
tedir. Taşıma için de dökme yük gemi yükleme vinçleri kullanılmaktadır (Erol, 2014).

Dökme yük gemi yükleme vinçlerini iki ana grupta inceleyecek olursak;    

Sabit dökme yük gemi yükleme vinçleri;kemer konveyörler ile beslenmektedir. Sabit yükleyicinin uygulanma-
sı için hiçbir karmaşık tripper, raylar, rıhtım taşıyıcıları, rıhtım yapısı, kablo makaraları, hareket tahrikleri veya 
ilgili elektriksel gereklilikler zorunlu değildir. Hareketli dökme yük gemi yükleme vinç sistemlerine göre daha 
az yer kaplamaktadırlar. Ancak malzeme dökme noktası sadece belirli bir alanı kapsamaktadır.

Hareketli dökme yük gemi yükleme vinçleri; Eğer gemi hareketinin minimum seviyede olması gerekiyorsa ge-
nellikle hareketli  vinç sistemleri tercih edilmektedir. Ray üzerinde ileri-geri harekete sahiptirler. Sabit dökme 
yük gemi yükleme vinç sistemlerine göre daha gelişmişlerdir ve daha fazla ekipman bulundururlar.1 

Çalışma kapsamında, hareketli dökme yük gemi yükleme vinci için geliştirme çalışmaları yapılmıştır. 1500 
ton/saat kapasiteli dökme yük gemi yükleme vincinin hareketleri mevcut rıhtım üzerinde bulunan raylarda 
ileri-geri hareketlerle, yükleme kolunda (bom) -180˚,+180˚ dönebilme kapasitesine sahip hareketlerle ve te-
leskopik döküş şutu ile sağlanmaktadır. Çalışma prensibi ise; vinç dikey silolardan lastik bant konveyörler ile 
taşınan dökme haldeki malzemeler, rıhtıma kadar gelen bant konveyör ile tripper bant konveyörüne aktarılır. 
Tripper araba bu malzemeleri vinç üzerindeki elevatöre aktarır. Malzemeleri dikey yönde taşıyan kayışlı-ko-
valı elevatör ile istenilen kata çıkılır ve ara banta aktarır, ara bant bu malzemeleri dikey/yatay yönde hareket 
edebilen bom üzerindeki banta aktarır. Yukarı-aşağı hareket edebilen teleskopik döküş şutu malzemeleri gemi 
ambarlarına yığınlar halinde yüklemiş olur. Şekil 1’de çalışma kapsamında yapılmış olan dökme yük gemi 
yükeme vincini görebilirsiniz. 

Şekil 1. Dökme Yük Gemi Yükleme Vinci
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Tablo  1. Dökme Yük Gemi Yükleme Vinci Teknik Özellikleri

DÖKME YÜK GEMİ 
YÜKLEME VİNCİ

Kapasite:1500 ton/saat Ray açıklığı:10,3m

Ray uzunluğu:215m Hız:0-15 m/dk

Yürüyüş mesaf. 180m Teker adedi:20+12

Tablo 2. Elevatör Teknik Özellikleri

ELEVATÖR Kapasite:1500 ton/saat Hız:1,4 m/sn

Kova uzunluğu:1600 mm

Yükseklik: 23m

Tablo 3. Bom Teknik Özellikleri

BOM Uzunluk : 28m Bant kapasitesi :1500 ton/saat

Dönüş hızı:1 rpm Bant hızı:1,7 m/sn

Kalkma hızı: 0-5 m/dk Bant genişliği/ boyu: 1600 mm/26m

Tablo 4. Teleskopik Döküş Şutu Teknik Özellikleri

TELESKOPİK DÖKÜŞ 
ŞUTU 

Boşaltma kapasitesi:1800 m3/h

Açık Boy: 20.500 mm

Kapalı Boy:8.500 mm

Tablo 5. Ara Bant Teknik Özellikleri

ARA BANT Uzunluk :6m

Genişlik:1600 mm

Hız: 1,7 m/sn

Table 6. Tripper Araba ve Vinç Yürütme Teknik Özellikleri

TRIPPER ARABA Tekerlek adedi:4 VİNÇ YÜRÜTME Tekerlek adedi:32

Tripper Boyu : 20 m
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AMAÇ

Bu çalışmanın amacı liman sahalarında yüksek kapasiteli kuru dökme yüklerin taşınması için daha güvenilir, 
hızlı,kolay, sistematik ve pratik bir çözüm üretmektir. 

KAPSAM

Araştırma ve geliştirmeler, ulusal ve uluslar arası limanlar da kuru dökme yük ticareti alanında faaliyet göste-
ren tüm çalışanlar için gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan ürün hali hazırda Kocaeli iline bağlı Derince ilçesinde 
bulunan Derince limanında soda külü yüklemek amacıyla aktif olarak kullanılmaktadır.

YÖNTEM

-Tasarım Aşaması 

Tasarım öncesinde kavram çalışmaları ve standartlara göre hesaplamalar yapılmıştır. Vin için 3D tasarım, 
AUTODESK INVENTOR programı ile yapılmıştır. 3D tasarım görseli Şekil 2’de gösterilmiştir. Tasarımların 
imalat, montaj ve detay teknik çizimleri Bogi Yürütme Grubu, Bom Grubu, Kule Grubu, Denge Ağırlık Grubu, 
Kaldırma ve Döndürme Grupları ve Portal Grubu olarak 6 grupta tamamlanmıştır. Teknik  imalat çizimler AU-
TODESK AUTOCAD programı ile yapılmıştır. Özel olarak sistem tasarımında açısal hareket yapan bom ile 
sabit gövde arasında yer alan kırılımlı konveyör tasarımı ve yüksek ağırlıklar taşıyabilmesi için bogi tasarımı 
geliştirilmiştir. 

 

 

Şekil 2. 3D Dökme Yük Gemi Yükleme Vinç Tasarımı 

Bu çalışmada; 64-bit Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayar kullanılmıştır ve analizler ANSYS R17.2 
yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Tasarım modelinin üst kısım (bomun olduğu taraf), alt kısım (ayakların oldu-
ğu taraf) olarak iki geometrinin bağlandığı çember dişliden bölünerek ayrı ayrı analizleri yapılmıştır. Bunların 
dışında alt tarafta bulunan bogiler (12’lik ve 20’lik) ayrı olarak analize alınmıştır. Buna ek olarak tüm model 
yani üst ve alt kısım birlikte çözüm de alınmıştır, analiz modelleri Şekil 3’de verilmiştir. Bu analizler farklı 
bom açılarında -(10°, 0°, 15° ve 55°) ve bu açıların her birisi için bomun farklı konumlarında (0°, 45° ve 90°) 
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yapılmıştır. Üst kısım ve tüm modelin olduğu analizler iki adımda çözülürken sadece alt kısım ve bogiler tek 
adımda çözülmüştür. Bunlara ek olarak üst kısmın 0° bom açısında burkulma (buckling) analizi de yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu çalışmada; 64-bit Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayar kullanılmıştır ve analizler 
ANSYS R17.2 yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Tasarım modelinin üst kısım (bomun olduğu 
taraf), alt kısım (ayakların olduğu taraf) olarak iki geometrinin bağlandığı çember dişliden 
bölünerek ayrı ayrı analizleri yapılmıştır. Bunların dışında alt tarafta bulunan bogiler (12’lik 
ve 20’lik) ayrı olarak analize alınmıştır. Buna ek olarak tüm model yani üst ve alt kısım 
birlikte çözüm de alınmıştır, analiz modelleri Şekil 3’de verilmiştir. Bu analizler farklı bom 
açılarında -(10°, 0°, 15° ve 55°) ve bu açıların her birisi için bomun farklı konumlarında (0°, 
45° ve 90°) yapılmıştır. Üst kısım ve tüm modelin olduğu analizler iki adımda çözülürken 
sadece alt kısım ve bogiler tek adımda çözülmüştür. Bunlara ek olarak üst kısmın 0° bom 
açısında burkulma (buckling) analizi de yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. 3D Dökme Yük Gemi Yükleme Vinç Tasarımı 

 

 

 

 
 

 12 Tekerli Bogi 
Sistemi 

 20 Tekerli Bogi 
Sistemi 

Tüm Model 

Şekil 3. Analiz Modelleri

Modellere “Hex Dominant” ağ yapısı oluşturulmuştur. Tablo 7’de oluşturulan ağların eleman ve düğüm sayı-
larını görebilirsiniz. Modeller birden fazla parçadan oluşmaktadır. Modeller birden fazla parçadan oluşmak-
tadır. Bu nedenle modeller ve modelin kendi içerisindeki parçaların birbirleriyle konuşabilmesi için gerekli 
yerlere yapışık (bonded) kontak tanımlanmıştır. Cıvataların olduğu kısımlar da yine benzer tip bir kontak ile 
bağlanmış, ayrıca bir cıvata modellemesi yapılmamıştır. Üst kısımda yer alan bom ile vincin (kulenin) bağlantı 
yaptığı noktalara, dönüş hareketine izin veren döner mafsal (revolute joint) tanımlanmıştır. Halatları temsil 
eden kiriş elemanlar ise bağlandıkları noktalara sabitlenmiştir (fixed joint) ve ön gerilme değerleri verilmiştir. 
Ayrıca ayakların alt tarafından bogilere bağlandığı yerler ise yere sabitlenmiştir (fixed to ground joint). Bogiler 
de ise yine benzer şekilde kontaklar verilmiştir. Ayrıca pimlerin bağlandığı noktalara yine döner mafsal (revo-
lute joint) tanımlanmıştır. Raylar ise yere sabitlenmiştir (fixed joint).
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Tablo 7. Ağ eleman ve Düğüm Sayıları

Üst, alt ve bogi taraflarının ayrı ayrı çözümlemesi yapılırken modelleri sabitlemek için sınır şartları kullanıl-
mıştır. Yapılan tüm analizlerde yer çekimi ivmesi (9.806 m/s2) dahil edilmiştir. Tam model çözümünde ise yine 
aynı sınır şartları kullanılmıştır, tek fark ayrılan kısım tam modelde zaten bağlı olduğu için orada fazladan bir 
tanımlama yapılmamıştır.

Üretim Aşaması 

Mekanik malzemelerin üretiminde, işlenmesinde talaşlı ve talaşsız olmak üzere iki çeşit imalat yöntemi bu-
lunmaktadır (Groover, 4th Edition). Geleneksel talaşlı yöntemler ve talaşsız imalat yöntemlerinden kaynaklı 
imalat ile dökme yük gemi yükleme vinci üretimi sağlanmıştır. S355 çelik malzeme kullanılan vinç imalatı, 
Bogie Yürütme Grubu ile başlamış, ardından Bom Grubu, Kule Grubu, Denge Ağırlık Grubu, Kaldırma ve 
Döndürme Grupları ve Portal Grubu olacak şekilde sırasıyla imalatları gerçekleşmiştir.

Test Aşaması

Sistemin tasarım verilerini ve çalışma prensibini doğrulama amacıyla vinç testleri yapılmıştır.

1-Sistemin Ana Besleyici Sistemle Entegrasyon Testlerinin Yapılması

Dökme yük gemi yükleme vincinin otomasyon sistemi, yeni yapılan ve vinci besleyen arka ünite ile senkron 
çalışmaktadır. Vinci kullanan personel tüm tesisin otomasyonunu takip edebilmekte ve oluşabilecek bir acil 
durumda sistemi kontrol edip durdurabilmektedir.

2-Elektrik Otomasyon Sıcak Testlerinin Yapılması 

Vinç yüklü ve yüksüz bir şekilde test edilmiştir. 

3-Akredite Kuruluş Testleri ve Devreye Alma 

Testler bir mühendislik komisyonu gözetiminde gerçekleşmiştir.

BULGULAR

Dökme yük gemi yükleme vinci için gerekli tüm mekanik hesaplar standartlar doğrultusunda hazırlanan hesap-
lar ile yapılmıştır. Analiz aşamasında ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda;
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 Tüm statik analizler sonucunda alt kısmın ayaklarına yani bogi bağlantı noktalarına gelen en yüksek yük, 
en kritik durum olarak kabul edilmiş ve bogiler (12’lik ve 20’lik) sadece bu durumdaki değer için analize 
alınmıştır.

Tablo 8. Alt Kısmın Bogi Bağlantı Noktasına Gelen Y-Eksenindeki Yükler

 Gerilme tekilliği (singularity) çıkan yerlerde oluşan gerçek olmayan yüksek gerilmeler değerlendirme dışı 
bırakılmıştır. Bunun dışında bogilere/ayaklara gelen en yüksek yük değeri ise 15° bom açısında ve 45° 
kule konumunda olduğu belirlenmiştir ve bogi analizleri bu değere göre koşulmuştur. Bu pozisyonda en 
yüksek ayak kuvveti çıkmasının sebebi ise, kulenin 45 derece açı yaptığı durumda alt ayaklardan bir tane-
sinin tam olarak üzerinden geçmesi ve bu ayak üzerinde maksimum yük kombinasyonunu oluşturmasıdır. 
15 derece durumda bu pozisyonun oluşması ise, bomu 15 derece açı ile yukarı kaldıracak halat kuvveti-
nin 0 dereceye göre bir miktar artmış olmasıdır. Bu değerde koşan bogi analizinde ise oluşan gerilmeler 
malzemenin akma gerilmesi değerinden bir miktar daha yüksektir, bu durum uzun vadede (malzemenin 
yorulma ömrünün azalması) problem oluşturabileceğinden revize çalışmaları yapılmıştır. Buna bağlı ola-
rak çalışma kapsamında yapılan revizyon ise bomun arka kısmına ek bir kütle (50 ton) konularak ayaklara 
gelen yüklerin daha homojen dağılmasını sağlamaktır. Yapılan iyileştirme ile beklendiği üzere ek bir kütle 
gelmesinden dolayı statik dengenin sağlanabilmesi için ayaklara gelen yükler önceki duruma göre artmış-
tır. Bunun dışında yükler önceki duruma göre bir miktar daha homojen dağılmıştır.

 Sistemin tamamı çözüldükten sonra, yük dengesinin bom tarafına doğru fazla olması ve sistemi hafiflet-
mek amacı ile vinç bom grubu çelik konstrüksiyon tasarımında kutu kiriş , kafes kiriş olacak şekilde revize 
edilmiştir.

Şekil 4. Çelik Konstrüksiyon Kafes Kiriş
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 Denge ağırlık grubu tasarımında arka kiriş uzatılarak öne doğru olan denge momentinin dengelenmesi için 
çalışma yapılmış ve denge beton yükü ile teker yükleri istenilen optimum seviyeye çekilmiştir.

SONUÇ

Çalışma sonucunda;1500 ton/saat kapasiteli, 15 m/dk hızla çalışan, ray üzerinde ileri-geri hareket edebilen, 
kol  grubunun dikey ve yatay olarak hareket edebildiği dökme yük gemi yükleme vinci geliştirilmiştir. Analiz 
aşamasında kuvvet değerlerinden en yüksek değerin ayak kuvveti çıkması, bogi analizinde ki gerilmelerin 
akma gerilmesi değerinden bir miktar daha yüksek olması ve yapıyı hafifletmek isteme gibi sebeplerden dolayı 
iyileştirmeler yapılmıştır. Böylece yapının sağlamlığı ve güvenilirliği artırılmıştır. Dökme yük gemi yükleme 
vinci dünya’da yaygın olarak bulunmamaktadır fakat bu konuda yapılan çalışmalar vardır. Ülkemizde ise bu 
konuda yapılan ilk çalışma, bu çalışmadır ve ekonomimiz açısından dökme yük gemi yükleme vinci ile ilgili 
çalışmaların devam ettirilmesi ve geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bu tip sistemlerin yaygınlaşması ile liman-
larda ticaret hacmi büyük olan kuru dökme yüklerin taşınmasında fayda sağlanacak ve taşıma esnasında oluşan 
zorlukların giderilmesi için çözüm olacaktır. Dolayısıyla dökme yük gemi yükleme vinçleri ile ilgili Ar-Ge 
çalışmaları yapmak ve teknoloji üretme devamlılığı sağlamak önemlidir.
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SEYHAN NEHRİ HAVZASINDA BULUNAN ÇOK BARAJLI BİR SU KAYNAKLARI 
SİSTEMİNDE OPTİMAL ENERJİ ÜRETİMİ

Mehmet Fatih AKIN1, Mücahit OPAN1

1Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Su kaynaklarının optimal olarak planlanması ve işletilmesi, ülke ekonomileri ve hayat standartları gibi un-
surları içerisinde bulunduran karmaşık bir yapıya ve sürece dayanmaktadır. Su kaynakları planlaması, istenilen 
amaçlar doğrultusunda ve öngörülen kriterler çerçevesinde su kaynaklarının en verimli kullanımını sağlayacak 
faaliyetlerin tamamını kapsamalıdır. Bu kapsamda çok barajlı havzalarda birçok amaç için su kaynaklarının 
planlaması ve yönetimi  önem kazanmaktadır. Son yıllarda optimizasyon tekniklerinin, simulasyon modelle-
rinin ve veriye dayalı modellerin kullanımı giderek arttığı görülmektedir. Bu teknikler ve modeller geleneksel 
kontrol tekniklerine de alternatif bir yaklaşım oluşturmaktadır. Bu çalışmada, çok amaçlı ve çok barajlı bir 
su kaynakları sistemi tanımlanmıştır. Bu sistem üzerine uzun süreli planlama işletme optimizasyon modeli 
kurulmuştur. Uzun süreli planlama için geliştirilen optimizasyon  modelinde ardışık yaklaştırmalı dinamik 
programlama optimizasyon tekniği kullanılmıştır. Kurulan model, Seyhan Havzası’nda Seyhan Nehri ana kolu 
üzerinde ardışık olarak bulunan çok amaçlı ve çok barajlı bir su kaynakları sistemine uygulanmıştır. Modelde 
amaç fonksiyonu iki aşamaya sahiptir. Bu sistemde ilk olarak kurak dönem akımlarıyla güvenilir güç enbü-
yüklenmeye çalışılmıştır. Elde edilen güvenilir güç sistemde kısıt olarak tanımlandıktan sonra, toplam enerji 
enbüyüklenmiştir. Sonuç olarak, elde edilen sonuç enerji üretimi bakımından karşılaştırıldığında, optimizas-
yon modelinin daha iyi sonuç ürettiği görülmüştür. Modelden elde edilen güvenilir ve ortalama güç değerleri 
diğer yaklaşımlardan çok daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Seyhan Havzası, Çok Barajlı Sistem, Enerji, Optimizasyon

GİRİŞ

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfusun devamlı artmasına rağmen su potansiyelinin sabit kalmasıyla; 
yaşamsal ve ekonomik ehemmiyeti çok fazla olan su kaynakları için mevcut su kaynaklarının geliştirilmesi-
ni ve kullanımının planlı olarak yürütülmesini mecburi kılmaktadır. Su kaynaklarının planlaması, öngörülen 
gayenin gerçekleştirilmesi için kaynakların en uygun alternatife yöneltilmesi ve böylece en uygun çözümün 
bulunması için yapılan sistematik bir çalışmadır. Yapılacak olan planlardan en yüksek başarının sağlanabilmesi 
için planlamanın havza bazında yapılması gerekmektedir.

Ülkemizde yapımı planlanan veya hali hazırda işletmede bulunan biriktirmeli hidroelektrik projelerinin teknik 
ve ekonomik olarak eniyi işletilmesi ve bununla birlikte enerji üretimlerinin en büyük değerlere çıkarılmasın-
da hazne işletme çalışmalarının önemi dikkat çekicidir. Uygulamalarda, sistemin mevcut durumu üzerindeki 
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şartlara bağlı kalarak işletme eğrileri takip edilmelidir. ‘‘Bir hazne sistemi işletilmesinde; değerlendirmeler, 
sistem performansının zamanla değişen mevcut su talebini karşılaması üzerine yapılır. Bir hazne sisteminde 
işletmenin maksadı, kütle denge denklemleri ve diğer kısıtlar altında faydaları maksimize etmek, masrafları 
minimize etmek, değişken su taleplerini karşılamaktır’’ (Rani ve Moreira, 2009).

Dinamik programlama, ilk olarak BELLMAN (1957) tarafından geliştirilmiştir. Dinamik programlama (DP), 
barajlardan oluşan bir su kaynakları sisteminde optimizasyon problemlerinin ardışık karar yapısını etkili bir 
şekilde ele alabilmektedir. Bellman ve Dreyfus (1962), çok boyutlu sistemlerin dinamik programlama ile opti-
mizasyonu için lagranj çarpanları ve ardışık yaklaşım tekniğini önermişlerdir. 

Deterministik dinamik programlamada ilk çalışma Young (1967) tarafından yalnız bir baraj işletmesinde kul-
lanıldığı görülmektedir (Yakowitz, 1982). Young (1967) baraj hacmini durum parametresi olarak kullanmıştır. 
Larson (1968) hafıza kullanımı ve işlem sayısını düşürmek için IDP modelini önermiş ve dört barajlı bir sis-
teme Bellman ve Dreyfus (1962) ‘un ardışık yaklaştırmayı kullanarak tatbik etmiştir. Heidari ve diğ. (1971) 
ise dört barajlı bir sistemde işlem sayısını düşürmeye yönelik DDDP modelini geliştirmiştir. Esasında DDDP 
yöntemi IDP yönteminin genelleştirilmiş şeklidir. IDP yönteminde her evrede (zaman periyodunda) sabit olan 
durum artımları, DDDP yönteminde her evrede farklı olarak alınmıştır. Larson (1968) tarafından geliştirilen 
IDPSA daha sonra Trott ve Yeh (1971), Yeh ve Trott (1972), ve Giles ve Wunderlick (1981) tarafından çok 
barajlı sistemlere tatbik edilmiştir. Yakowitz (1982), Yeh (1985) su kaynaklarında kullanılan optimizasyon 
yöntemlerini karşılaştırarak IDPSA yönteminin çok barajlı havza sistemlerinde kullanılabilecek en iyi yöntem-
lerden biri olduğunu belirtmişlerdir. Sert (1982) bir akarsu üzerindeki bir seri hidroelektrik tesisin optimal bo-
yutlandırma ve işletmesi çalışmasında ve Sert ve diğr. (1983) Sakarya Havzası’ nın enerji üretimini maksimize 
etmek için DPSA tekniğini benzetim yöntemleriyle beraber kullanmıştır. Sert (1986) havza planlamasında 
genel amaçlı sistem yaklaşımı tanımlamıştır. Sert (Eylül 1987 ve Haziran 1987) su kaynakları planlamasında 
sistem optimizasyonunun gerekliliğini önemle belirtmiştir. Yurtal (1993, 1995) çok barajlı sistemlerinin enerji 
optimizasyonu için IDPSA tekniğini, Türkiye’de, Seyhan Havzası’ndaki çok barajlı sisteme başarıyla uygula-
mıştır.

Bu çalışmada, çok amaçlı ve çok barajlı bir su kaynakları sistemi tanımlanmıştır. Sistem uzun süreli planla-
ma işletme optimizasyon modeli üzerine kurulmuştur. Modelde ardışık yaklaştırmalı dinamik programlama 
optimizasyon tekniği kullanılmıştır. Optimizasyon modelindeki amaç fonksiyonu güvenilir gücün ve toplam 
enerjinin enbüyüklenmesi olarak iki aşamalıdır. Kurulan model, Seyhan Nehri Havzası’nda Seyhan Nehri ana 
kolu üzerinde ardışık olarak bulunan çok amaçlı ve çok barajlı bir su kaynakları sistemine uygulanmıştır. 

SİSTEMİN MATEMATİKSEL MODELİ

Bir akarsu üzerinde bulunan birçok sayıda baraj ve hidroelektrik santralden (HES) oluşan bir su kaynakları 
sistemi çok barajlı ve çok amaçlı olarak tanımlanabilir. Şekil 1’ de çok barajlı bir su kaynakları sisteminde 
herhangi bir i -barajının t -zamanına ait işletme ile ilgili değişkenler gösterilmiştir. Burada,

 
Mi ,...3,2,1= : Baraj 

sayısını ve KMt ,...3,2,1= : Ay olarak zamanı göstermektedir. Bu sisteme ait herhangi bir i -barajı için t -za-
mandaki su dengesi ilişkisi;
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ti,ti,ti,t1,-it1,-iti,ti,+ti, L-R-Q-R+Q+F+ S=S 1                                                                  (1)

şeklinde ifade edilebilir. Burada, tiS , : Barajda depolanan su miktarını, i,tF : Barajın havzasından gelen akım 
miktarını, tiQ , : Barajdan enerji üretimi için bırakılan akım miktarını, tiR , : Barajdaki dolu savaktan bırakılan 
akım miktarını, tiL ,  : Baraja ait buharlaşma ve diğer kayıpları göstermektedir.

Şekil 1. Herhangi Bir i-Barajında t-Zamanına Ait İşletilmesi ile İlgili Değişkenleri

t-zamanda i-barajında elde edilen ortalama güç;

                                 .. ti,ti,iti, hQk=P                                                                               (2)

tiftiti hhh ,
*
,, )(−=                                                                              (3)

itiititi lQdkhh .. 2
,

*
,, −=                                                                          (4)

Burada, 
ikP , i-barajı için kurulu güç, ik  enerji üretim katsayısı ve  tih , i-barajında t-zamandaki ortalama net 

düşü, *
,tih : Tüneldeki sürtünme kaybı düşünülmeden önce i-barajında t-zamandaki ortalama su yüksekliği; 

tifh ,)( : i-barajında t-zamandaki sürtünmeden dolayı yük kaybı; idk : i-barajında tünel çapına ve sürtünme 

özelliklerine bağlı bir katsayı; il : i-barajında taşıma tüneli uzunluğu olarak tanımlanmaktadır. Barajlardaki 
ortalama su yüksekliği, 
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 +
= +

2
1,,*

,
titi

ti
SS

hh                                                                         (5)

şeklinde (ortalama depolanmış su miktarının bir fonksiyonu olarak) elde edilmektedir. Sistemin t zamanındaki 
toplam enerji üretimi,

∑∑
N

=i
ti,ti,i

N

=i
ti, hQk=P

11
..                                                                  (6)

şeklindedir.

 

Uzun Süreli Planlama için İşletme Optimizasyonu Modeli

Çok amaçlı çok barajlı bir su kaynakları sisteminde her bir baraj için depolanan su miktarları, baraj maksimum 
ve minimum hacimleri ile sınırlanmış olmaktadır. Buna göre her bir barajda depolanmış su miktarı

Max
iti,

Min
i SSS ≤≤                                                                        (7)               

arasında olmakta ve Min
iS : i-barajında depolanan minimum su miktarını; Maks

iS   :i-barajında depolanan 
maksimum su miktarını göstermektedir. 

Her bir barajda enerji üretimi için bırakılan akımdan elde edilen güç hidroelektrik santral kurulu gücünü aş-
maması gerekmektedir.

                                                    
ikti, PP ≤≤0                                                                                    (8)

Burada, 
ikP , i-barajı için kurulu güçtür.

Barajdan bırakılacak akımlar enerji üretim kapasitesine ve dolu savak kapasitesine bağlı olarak sınırlanabilir. 
Buna göre, barajdan bırakılan akımlar
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                                              Maks
iti QQ ≤≤ ,0                                                                             (9)

Maks
iti RR ≤≤ ,0                                                                            (10)

olmaktadır. Burada, Maks
iQ : i-barajında enerji üretimi için bırakılabilecek maksimum su miktarını; Maks

iR : 
i-barajında dolu savaktan bırakılabilecek maksimum su miktarını göstermektedir.

Diğer taraftan, barajlardan bırakılan akımların toplamına alt ve üst sınırlar tanımlanabilir. O zaman,

 

Maks
itititi WRQW ≤+≤ )( ,,,                                                       (11)

arasında olup, burada tiW , : i-barajında t-zamanda akarsu yatağına bırakılması gereken minimum su miktarı 

(sulama, kirlilik kontrolü gibi amaçlar gözetilerek); Maks
iW : i-barajında akarsu yatağına bırakılacak maksi-

mum su miktarı (taşkın kontrolü için emniyetli akım) olarak tanımlanmaktadır.

Uzun süreli optimal işletmede, amaç fonksiyonu iki aşamalı olup, birinci aşamasında, aylık kuraklık akımları 
kullanılarak güvenilir güç maksimize edilmekte ve aylık minimum işletme seviyeleri elde edilmektedir. Amaç 
fonksiyonu,








 ∑
N

=i
ti,F P=P

1
minmaxmax                                                                  (12)

şeklindedir. Buradan sistemin t -zamanı için elde edilen toplam güç değerleri arasında minimum olanı, mak-
simize edilen güvenilir güç değeri olarak atanmaktadır. Amaç fonksiyonun ikinci aşamasında ise, maksimize 
edilen güvenilir güç, aynı modelde kısıt olarak kullanılıp, aylık ortalama akımlar ile toplam enerji maksimize 
edilmekte ve aylık normal işletme seviyeleri belirlenmektedir. Amaç fonksiyonu olarak,

max
1

F

N

=i
ti, PP ≥∑                                                                        (13)








∑∑
M

=t

N

=i
ti,P

1 1
max                                                                         (14)



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

410

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

kullanılmaktadır. 
maxFP : sistemin maksimize edilen güvenilir gücünü göstermektedir.

OPTİMİZASYON YÖNTEMİ

Çok barajlı su kaynakları sisteminde, aşama olarak zaman, durum değeri olarak baraj, durum değişkeni ola-
rak barajdaki işletme seviyesi, karar değişkeni olarak barajdan enerji üretimi için bırakılan su miktarı tanım-
lanmaktadır. Herhangi bir barajdaki durum değişkeni o barajın maksimum ve minimum işletme seviyeleri 
arasında değerler almaktadır. Karar değişkeni ise, barajdan enerji üretimi için bırakılacak su miktarı ile sınır-
lanmaktadır. Her aşamada her durum değişkenine ait en iyi karar, hedeflenen amaç fonksiyonuna göre belirle-
nebilmektedir. Çoklu baraj sisteminin ardışık yaklaştırmalı dinamik programlama (DPSA) ile işletilmesine ait 
şematik gösterimi Şekil 2’ de gösterilmektedir [Opan (2007)]. 

Şekil 2. Ardışık Yaklaştırmalı Dinamik Programlama (DPSA)’da Herhangi Bir Aşamasındaki Durum 
Değeri ve Durum-Karar Değişkeninin Şematik Gösterimi

Bu işletme modeline ait bilgisayar programının yapısında, ardışık yaklaştırmalı dinamik programlama opti-
mizasyon tekniği kullanılmaktadır. Modelde öngörülen amaca uygun olarak program, MATLAB ortamında 
hazırlanmıştır. Bilgisayar programı, bir ana program ve dört alt programdan oluşmaktadır. Programın yapısı ve 
ana programla alt programların birbiri ile ilişkileri Şekil 3’ te verilmiştir. DYNAU, her bir aşamaya ait durum 
ve karar değişkeni değerlerinin sırayla ele alınarak amaç fonksiyonunda değerlendirildiği bir alt programdır. 
FEASU, her durum değişkeni için durum-karar değişkenlerinin ikisinin olurlu olup olmadığına karar veren 
bir alt programdır. MFIRMU, her aşamalı durum-karar değişkeni için optimal çözümler arasından en uygun 
çözümün belirlenmesine yardımcı olan bir alt programdır. HDATU, maksimum ve minimum depolanan su 
miktarlarını, seviye-hacim arasındaki ilişkisi gösteren denklemler içerisinde kullanarak, bütün barajlara ait 
yükseklik matrisini hesaplayan bir alt programdır.
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Şekil 3. Uzun Dönemli İşletme Modeli İçin Bilgisayar Programının Yapısı

UYGULAMA

Veriler: Seyhan Havzasında Seyhan Nehri ana kolu üzerinde bulunan çok barajlı bir su kaynakları sistemi uy-
gulama amaçlı olarak seçilmiştir. Seyhan Nehri ana kolu üzerinde birbirine seri bağlı olarak bulunan barajlar, 
sırasıyla, Yedigöze, Çatalan, Seyhan barajlarıdır. Tablo 1’ de bu barajlara ait karakteristik özellikler verilmiştir 
[DSI]. Tablo 2’ de, barajlardaki hacim yükseklik ilişkileri verilmiştir. Burada, h: Su yüksekliğini ve S: Depo-
lanan su hacmini göstermektedir. Burada, Çatalan Barajı maksimum depolama hacmine, Yedigöze Barajı mi-
nimum hacime, Seyhan Barajı minimum kurulu güce, Yedigöze Barajı maksimum kurulu güce sahiptir. Şekil 
4’ te barajların aksına havzasından gelen aylık ortalama akımlar, Şekil 5’ da barajların aksına kritik dönemde 
(2014) havzasından gelen aylık kuraklık akımlar gösterilmektedir. Sistem uzun süreli planlama işletme opti-
mizasyon modeli üzerine kurulmuştur. Modelde dinamik programlama optimizasyon tekniği kullanılmıştır.

Model: Bu çalışmada, Seyhan Havzası’nda Seyhan Nehri ana kolu üzerinde ardışık olarak bulunan çok amaçlı 
ve çok barajlı bir su kaynakları sistemine uygulanmıştır. Akım miktarları 107 m3 ve 106 m3,zaman boyutu ise 
saniye olarak alınmıştır. Kurak dönem akımları kullanılarak sistemin işletme eğrisi (minimum su seviyeleri) 
güvenilir gücü en büyükleyecek şekilde belirlenecektir. Ortalama akımlar kullanılarak üretilen toplam enerjiyi 
en büyükleyecek (aynı zamanda en iyilenmiş güvenilir gücü sağlayacak) şekilde sistemin normal su seviyeleri 
belirlenecektir. Böylece, sistem için güvenilir enerji ve toplam enerji optimizasyonları yapılmakta ve işletme 
politikaları belirlenmektedir.
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Tablo 1. Barajların Karakteristik Özellikleri

Barajlar Yedigöze Çatalan Seyhan

Yağış Alanı (km 2) 588,7 15387 18976

Amaç Sul.+En. En.+Sul+Taş. En.+Sul+Taş.

Kurulu Güç (MW) 310,66 168,90 60

Baraj Yüksekliği (m) 130 82 54

Maksimum İşletme Seviyesi (m) 235 130 70,90

Minimum İşletme Seviyesi (m) 210 115 49

Maksimum Hacim (10 6 m 3) 642 2555 1090

Minimum Hacim (10 6 m 3) 342 1600 165

Kuyruk Suyu Kotu (m) 139 70,90 23

Dolu Savak Kapasitesi (m 3/ sn) 9999 9999 2560

Enerji Üretimi Kapasitesi (m 3/ sn) 380 360 231

Aylık Maksimum Akım (m 3/sn) 324,98 333,09 372,39

Aylık Minimum Akım ( m 3/sn ) 2,26 36,61 12,84

Aylık Ortalama Akım (m 3/sn ) 105,74 116,55 134,78

Tablo 2. Barajlarda Hacim Yükseklik İlişkisi (h=a.V2+b.V+c, h(m), V (107 m3))

Barajlar A b C R2

Yedigöze -0.0171 2.3693 12.141 0.9836

Çatalan -0.0008 0.4071 4.8182 0.9875

Seyhan -0.0027 0.5529 17.747 0.9933
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Şekil 4. Barajların Aksına Havzasından Gelen Aylık Ortalama Akımlar

        

 Şekil 5. Kritik Dönemde Barajların Aksına Havzasından Gelen Aylık Akımlar

Sonuçlar ve analiz: Enerji optimizasyon sonuçları, model için iki adımda elde edilmiştir. İlk olarak, kurak dö-
nemin aylık akımları ile yapılan uzun süreli planlama için işletme optimizasyonunda, güvenilir güç enbüyük-
lenecek şekilde aylık minimum işletme seviyeleri elde edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen güvenilir güç değeri 

GP =148,300 MW’ tır. Kurak dönemde yapılan işletme sonucunda elde edilen güvenilir güç, modelde kısıt ola-
rak kullanılmakta ve aylık ortalama akımlar kullanılarak toplam enerjinin enbüyüklenmesine çalışılmaktadır. 
Buradan, aylık normal işletme seviyeleri elde edilmiştir. Ortalama toplam güç ortP =241,03 MW olarak elde 
edilmiştir. DSİ formülüyle de güvenilir güç değeri ve ortalama güç değerleri hesaplanmıştır. Buradan bulunan 
güvenilir güç değeri  GP =51,17 MW , ortalama güç değeri ise ortP =190,07 MW’ tır. Sonuç olarak, uzun süreli 
işletme modeli ile elde edilen güvenilir güç, ampirik denklemlerle elde edilen değerden %190 daha büyük ve 
ortalama güç ise, % 27 kadar daha iyi olarak bulunmuştur. Modelden elde edilen aylık minimum ve normal 
işletme seviyeleri Şekil 6 ve Şekil 7’de gösterilmektedir. Elde edilen aylık minimum işletme seviyelerine ba-
kıldığı zaman, en büyük faydalı hacme sahip olan barajlardaki işletme seviyelerindeki değişim güvenilir gücün 
enbüyüklenmesinde etkili olmaktadır. Aylık akımlar kullanılarak güvenilir gücün ve toplam enerjinin enbü-
yüklenmesinde elde edilen optimal işletme seviyelerine bakıldığında, Çatalan Barajı’na ait işletme seviyesi, 
işletmeyi yöneten ve yönlendiren bir durumdadır. 

Şekil 6: Barajlardaki Aylık Minimum İşletme Seviyeleri
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Şekil 7. Barajlardaki Aylık Normal İşletme Seviyeleri

SONUÇ

Bu çalışmada, çok barajlı sistemlerde çok amaçlı optimal işletme için, Seyhan  Havza’sında, birbirine seri bağ-
lanmış barajlardan oluşan bir su kaynakları sistemi bütün değişkenleriyle matematiksel olarak tanımlanmış ve 
uzun süreli işletme için ardışık yaklaştırmalı dinamik programlama modeli kurulmuştur. Elde edilen güvenilir 
güç ve ortalama toplam güç değerleri ampirik denklemden edilen güç değerleri ile karşılaştırılmıştır.  Modelin, 
ampirik denklemlerden % 190 daha fazla güvenilir güç ve % 27 daha fazla ortalama toplam enerji ürettiği 
bulunmuştur. En büyük depolama hacmine sahip barajların optimizasyon sürecini kontrol ettiği ve yönettiği 
görülmüştür.
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BİNEK ARAÇLARDAKİ ROT BAŞLARINDA YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

Duygu ZERKİN1, Emine ÇINAR YENİ1

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İzmir / Türkiye

Öz: Rotlar direksiyon sisteminin statik, dinamik ve yatak yüklerine maruz kalan en önemli bağlantı parça-
larından biridir. Bu yükler rotlara eksenel ve radyal yönlerden etki etmektedir. Bu tip yüklemeler, belirli bir 
çevrim sayısında veya ani darbelerde rotlarda hasarlar meydana getirmektedir ve sürüş güvenliği açısından 
ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Rotun hasar görmesi direksiyon sisteminde kontrolün kaybedilmesi anlamına 
gelir. Rotlar direksiyon sistemindeki güvenlik elemanı olduklarından dolayı yorulma dayanımlarının yüksek 
olması gerekmektedir. Tasarım aşamasında, rotların ana sanayiden gelen yük gereksinimlerini karşılayamadığı 
tespit edilmesi durumunda geometrik kısıtlar ile yorulma ömrünün tamamlanabilmesi adına rot başı mafsal 
miline sertleştirme işlemi uygulanmaktadır. Günümüzde birçok sertleştirme işlemi yöntemi bulunmaktadır. Bu 
yöntemler arasından yüzey kalitesini iyileştirici özelliğe sahip olan yöntemin seçilmesi yorulma dayanımının 
arttırılması açısından önemli bir husustur. Çalışma, mafsal millerine uygulanan sertleştirme işleminin derin 
haddeleme ile yapılarak mafsalın yorulmaya karşı dayanımını arttırmayı ve yüzey özelliklerinin iyileştirilme-
sini amaçlamaktadır. Bu çalışmada, dinamik yüklemelere maruz kalan binek bir araca ait rot başının yorulma 
davranışı incelenmiştir. Rot başı mafsal milinin tekerlek aksonu ile bağlantıyı sağlayan konik bölgesine si-
lindirik makaralar yardımıyla derin haddeleme ile sertleştirme işlemi uygulanmıştır. Derin haddeleme işlemi 
uygulanmış ve derin haddeleme işlemi uygulanmamış mafsal mili numunelerine yorulma testi uygulanarak 
derin haddeleme işleminin yorulma ömrü üzerindeki etkileri incelenmiştir. Daha sonra her iki tip mafsal mili 
numunesi için farklı kuvvet ve çevrim sayısında Wöhler eğrisi oluşturularak karşılaştırma yapılmıştır. Bunun 
yanında derin haddeleme işleminin mafsal mili üzerindeki diğer etkilerini gözlemlemek için derin haddeleme 
uygulanmış ve uygulanmamış numuneler üzerinde eğilme testi, darbe testi, yüzey sertliği ve yüzey pürüzlülü-
ğü ölçümleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yorulma, Rot Başı, Derin Haddeleme, Sertleştirme

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

 Direksiyon sistemi otomotivde en önemli alt sistemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun ana ne-
denleri olarak direkt olarak müşterinin etkileşimde olduğu bir sistem olması, araç üzerindeki işlevi nedeni ile 
aktif ve pasif güvenlik unsurlarının önemli bir bileşeni olması ve yapı itibari ile değişik tasarım ve geliştirme 
alternatiflerine açık bir sistem olması sayılabilir (ERSOLMAZ vd., 2012). Rotlar, direksiyon sisteminin gü-
venlik açısından en önemli elemanlarıdır. Direksiyon sistemi ile tekerlekler arasında bağlantıyı sağlarlar ve 
direksiyon sisteminden gelen doğrusal hareketi aksona iletirler. Rotlar, rot başı ve rot kolu olmak üzere iki ana 
parçanın bir somun yardımıyla birbirine bağlanmasından oluşmaktadır. Böylece ayarlanabilir bir rot uzunluğu 
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elde edilebilmektedir. Rotlar çalışma esnasında birçok şekilde hasara uğrayabilirler ve genellikle hasar oluşana 
kadar bir işaret vermezler. Bunlardan biri de yorulma hasarı ya da kırılmasıdır. Yorulma; otomotiv süspansiyon 
ve direksiyon sistemi bileşenleri için en önemli konular arasında yer almaktadır. Bu yüzden, bileşenler tasar-
lanırken yorulma kriterleri dikkate alınmak zorundadır (Kağnıcı vd., 2014). Yorulma kırılması genellikle rot 
başı mafsal milinin boyun kısmında veya mafsal milinin konik kısmında tekerlek aksonunun oturduğu çapta 
gerçekleşir. Günümüzde ana sanayi otomobil firmaları tarafından rotlar için yük gereksinimleri her geçen gün 
arttırılmaktadır. Rot başlarının yorulma gereksinimlerini karşılaması için ana sanayi tarafından şart koşulan 
yük ve çevrim sayısını tamamlamaları gerekmektedir. Otomotiv bileşenleri ile ilgili OEM kabul kriterlerinde 
yorulma ömrü özel bir konuma sahiptir (GÜVENÇ vd., 2015). Verilen yük ve çevrim sayısını göz önünde 
bulundurarak tasarım aşamasında yorulma dayanımı tahlil edilmelidir. Yorulma dayanımı değerlendirilirken 
sonlu elemanlar analizleri ve mühendislik hesapları kullanılabilir.  Tasarım evresinde yapılan değerlendirmeler 
sonucu, rot başı mafsal milinin yorulma ömrünü tamamlamadan kırıldığı tespit edilebilir. Bu durumda mafsal 
millerinin yorulma ömrünü tamamlayabilmeleri için sertleştirme işlemi uygulanması öngörülmektedir. Mev-
cut olarak uygulanan birçok sertleştirme işlemi vardır. Giderek artan ana sanayi gereksinimleri ve maliyetler 
düşünüldüğünde seçilecek olan sertleştirme yönteminin diğer yöntemlere göre daha avantajlı ve mümkünse 
daha az maliyetli olması tercih edilmelidir. 

AMAÇ

Bu çalışmada yorulma ömrünü tamamlamadan kırılacağı saptanan rot başı mafsal millerine derin haddeleme 
yöntemi ile sertleştirme işlemi uygulanmıştır. Derin haddeleme işlemi mafsal milinin konik bölgesinin iki adet 
silindirik makara arasına alınarak sertleştirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Sertleştirme işlemi uygulanan numu-
nelere yorulma testi uygulanarak derin haddelemenin yorulma üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sertleştirme 
işlemi uygulanmamış numunelere de yorulma testi uygulanarak aradaki farklar incelenmiştir. Bunun yanında 
derin haddeleme işleminden yüzey özelliklerini iyileştirici bir performans beklenmektedir. Bu nedenle sert-
leştirme uygulanmadan önce numunelerin yüzey pürüzlülüğü, sertlik ve geometrik ölçümleri yapılmıştır. Aynı 
numunelere sertleştirme uygulandıktan sonra yüzey pürüzlülüğü, sertlik ve geometrik ölçümler yapıldıktan 
sonra derin haddeleme işleminin yüzey özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir.

KAPSAM

Direksiyon Sistemi

Direksiyon sistemi sürücü ile araç arasında bir ara yüz görevi görmektedir. Bu nedenle direksiyon aktarım 
davranışı ve geribildirimi, sürücünün sürüş kontrolünü ve konforunu etkileyen faktörlerdir. Direksiyon sis-
temlerinin sürücüye direksiyon simidinin döndürülmesinde sağlanan destek momentinin tipine göre, elektrik 
destekli ve hidrolik destekli olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Bunlar, tekerleklerin dönmesine yardımcı 
olmak için fazladan enerji verilmesini sağlar ve park etme, manevra gibi hareketlerde daha fazla enerji gerek-
sinimini azaltır. Direksiyon çeşitleri araç segmenti baz alınarak seçilmektedir. Direksiyon çeşidini (hidrolik ya 
da elektrikli) tayin ederken direksiyon dönme momentinin ve kremayer/pinyon dişli rasyosunun göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir.
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Şekil 1. Direksiyon Sistemi9

Direksiyon sistemleri direksiyon simidi, direksiyon mili, direksiyon dişli kutusu, pinyon-kremayer dişlileri, 
körük ve rotlardan meydana gelmektedir. Direksiyon sisteminde, direksiyon simidinin dönme hareketi dişli 
kutusuna aktarılarak lineer harekete çevrilir ve kuvveti arttırılmış bir biçimde tekerleklere iletilir. Böylelikle 
direksiyon simidinin dönüşü ile tekerlekler döndürülmüş ve aracı yönlendiren doğrusal harekete dönüşmüş 
olur. Direksiyon hareketi, döner bağlantı sisteminden tekerleklere aktarılmaktadır. Bunlar direksiyonun açısını 
değiştirmeden tekerleklerin süspansiyonla aşağı ve yukarı hareket etmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Sis-
tem, sürücünün ağır bir aracı yönlendirmek için yalnızca hafif bir güç kullanmasını sağlamaktadır. Direksiyon 
sisteminde bağlantılar çok hassas bir şekilde ayarlanmalıdır, en ufak bir çözünme durumunda tehlikeli sürüş 
şartları oluşabilmektedir. 

Direksiyon Sistemi Rotu

Direksiyon sistemi, motorlu taşıt mekanik sisteminin hayati parçalarından biridir. Direksiyon mekanizması ve 
tekerlekler arasında bağlantıyı sağlamanın yanı sıra, tekerlek dönüşünün doğru kinematiğini sağlamak için de 
önemli bir göreve sahiptir. Fren sistemi ve lastiklerle birlikte, motorlu taşıtların ve trafikteki insanların güven-
liği açısından çok önemli bir yere sahiptir. Binek araç direksiyon sisteminde kullanılan rotların, güvenlik açı-
sından en kritik unsurlar olduğu tespit edilmiştir. Rotların en önemli fonksiyonu, direksiyon sisteminden gelen 
doğrusal hareketi aksona iletmeleridir. Rot, rot başı ve rot kolu olarak iki ana parçadan meydana gelmektedir. 

9  https://otomobilteknoloji.blogspot.com/2017/03/direksiyon-sisteminin-parcalari-nelerdir.html
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*

Şekil 2. Rot Başı 

Aracın yönlendirilmesinin sağlanabilmesi için, ilk olarak rot kolu direksiyon dişlisinden gelen eksenel kuv-
vetle etkilenir ve bu kuvveti rot başına iletir. Rot başı ise direksiyon sisteminden gelen kuvveti aksona ileterek 
aracın tekerleğinin sağa ve sola dönmesini sağlamakta ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Rot kolu ve rot 
başı birbirlerine dişli sistem yardımıyla montaj edilmektedir ve montaj boyu ayarlanabilir özelliktedir.

Şekil 3. Rot Kolu
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Rotlar çalışma koşullarında statik, dinamik ve yatak yüklerine maruz kalmaktadırlar. Rotlarda en yaygın görü-
len hasarlar yorulma etkisi, darbe kırılmaları, burkulma ve aşınmadır. Bunların içerisinden en önemli dinamik 
yükleme yorulmadır.

Şekil 4. Rotların Maruz Kaldığı Yükler

YÖNTEM

Rotlar çalışma koşullarında dinamik yüklemelere maruz kaldıklarından dolayı belli bir çevrim sayısından son-
ra yorulma kırılması oluşmaktadır. Bu kırılmalar OEM tarafından verilen yorulma ömründen önce olmamalı-
dır, aksi takdirde ani kırılma ve kopma gibi arızalar oluşabilir. Bu arızalar çoğunlukla uygun olmayan malze-
me seçimi, tasarım yetersizliği ve üretim kusurları sonucu gözlemlenmektedir. Yorulma kırılmaları genellikle 
dinamik ve geometrik açıdan kritik bir bölge olan rot başı mafsal mili boyun bölgesinde oluşmaktadır. Diğer 
bir kritik bölge ise mafsalın konik bölgesinde bulunan tekerlek aksonunun oturduğu çaptır. Fakat genellikle 
tasarımın, kırılma boyun bölgesinde olacak şekilde yapılması istenilen bir durum değildir.

Şekil 5. Rot Başı Küresel Mafsal Mili

Tasarım aşamasında yorulma ömründen önce kırılma tespit edildiği durumlarda küresel mafsala sertleştirme 
işlemi uygulanması planlanır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan sertleştirme işlemleri indüksiyonla sert-
leştirme, nitrasyon ve derin haddeleme ile sertleştirmedir. İndüksiyonla sertleştirme ve nitrasyon pahalı işlem-
lerdir, bu nedenle bunların arasında derin haddeleme daha ucuz bir yöntem olmakla birlikte yüzey iyileştirici 
özelliklere de sahiptir.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

421

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Derin Haddeleme 

Derin haddeleme, özellikle yüzeye yakın derin bası artık gerilmeleri ve nispeten pürüzsüz bir yüzey sağlarken 
sertleştirilmiş bir tabaka oluşturması mümkün olduğu için cazip bir sertleştirme yöntemidir. Bu yöntem, meta-
lik iş parçalarının yüzeye yakın katmanlarının, kontrollü bir kuvvet veya basınç altında küresel ya da silindirik 
biçimdeki dönme hareketi yapan bir eleman tarafından plastik deformasyonunu kapsar. Her ne kadar derin 
haddeleme işlemi belli bir parça geometrisi ile kısıtlanmış olsa da işlem nispeten ucuzdur ve elde edilen düşük 
yüzey pürüzlülüğü yorulma çatlağı başlatma olasılığını düşürürken bası artık gerilmeleri de ilerideki çatlak 
ilerlemelerini geciktirme avantajına sahiptir (NALLA vd., 2003). Derin haddeleme dinamik olarak yüklenmiş 
rotlarda yorulma ömrünü verimli bir şekilde arttıran bir sertleştirme yöntemidir. Derin haddeleme işlemi sıra-
sında küresel mafsal konik bölgesi boyunca, dairesel hareket yapan silindirik röleler arasında basınç uygula-
narak bu bölgede plastik deformasyon oluşması sağlanır. Böylece dinamik yükler altında konik bölgesinden 
kırılan mafsalın yüzeydeki derin bası gerilmeleriyle yorulma dayanımı artar ve pürüzlülüğü azaltılmış yüzey 
sayesinde de çatlak ilerlemesi geciktirilmiş olur.

  

Şekil 6. Derin Haddeleme İşlemi 

BULGULAR

Yorulma Testi

Rot başı, montaj boyuna uygun olacak şekilde rot kolu ile bir somun yardımıyla montaj edilerek yorulma testi 
cihazına aparatlar ile bağlanmıştır. Test cihazının hidrolik sistemden gelen çeki ve bası kuvvetini çevrimsel 
olarak rota uygulanmıştır. Uygulanan kuvvetler ve parçanın kaç çevrim dayandığı yorulma test düzeneğinin 
bilgisayarı yardımıyla kayıt altına alınmıştır. Daha sonra elde edilen veriler kullanılarak Wöhler eğrisi hesap-
lanmıştır.
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Şekil 7. Wöhler Eğrisi

Tablo 1. Yorulma Testi Sonuçları

Küresel Mafsal Eğilme Darbe Testi

Mafsal darbe testi, mafsalın darbeye dayanımını incelemek amacıyla yapılır. Bu çalışmada sertleştirilmiş ve 
sertleştirilmemiş numunelerin küresel mafsalı orijinal aksonu simüle eden bir test fikstürüne somun ile bağla-
narak sıkma momenti ile sıkılır. Darbe bir pandül ile mafsalın küresine radyal yönden uygulanır. Testin sonun-
da deformasyon miktarı ve bu deformasyon için gereken enerji miktarı elde edilir.
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Tablo 2. Eğilme Darbe Testi Sonuçları

Küresel Mafsal Statik Eğilme Testi

Mafsal eğilme testi, mafsalın statik eğilme karakteristiğini incelemek amacıyla yapılır. Bu çalışmada sertleş-
tirilmiş ve sertleştirilmemiş numunelerin küresel mafsalı orijinal aksonu simüle eden bir test fiktürüne somun 
ile bağlanarak sıkma torku ile sıkılır. Piston küre merkezine doğru olacak şekilde, mafsal eksenine radyal 
yönde maksimum radyal yüke ulaşılana kadar kuvvet uygulanır. Testin sonunda akma limiti ve maksimum yük 
ölçülmüş olur.

Tablo 3. Statik Eğilme Testi Sonuçları

Küresel Mafsal Sertlik ve Pürüzlülük Ölçümü

Derin haddeleme işlemi uygulandıktan sonra o bölgede sertleşme ve yüzey pürüzlülüğünün azalması beklen-
mektedir. Bu çalışma kapsamında sertleştirme uygulanmış ve uygulanmamış numunelerin sertlik ve yüzey 
pürüzlülüğü ölçümleri yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Tablo 3. Sertlik ve Pürüzlülük Ölçüm Sonuçları
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SONUÇ

Bu çalışmada silindirik röleler ile uygulanmış derin haddeleme işleminin rotların yorulma performansı üzerin-
deki etkisi incelenmiştir. Bununla birlikte aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.

1. Yorulma performansı düşük çevrim bölgesinde kıyaslanabilir ölçüde fakat yüksek çevrim bölgesine bakıl-
dığında derin haddelenmiş parçaların daha iyi bir performans sergilediği görülmüştür.

2. Yüzey pürüzlülüğü derin haddelenmiş parçalarda büyük oranda azalmıştır.

3. Derin haddeleme işleminin küresel mafsal darbe testi ve statik eğilme testi üzerinde negatif bir etkisi göz-
lemlenmemiştir.

4. Küresel mafsal konik bölgesindeki sertlik değeri artmıştır.
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IMPROVEMENT OF THE SURFACE QUALITY OF CARBON FIBER REINFORCED POLYMER 
BY BURNISHING PROCESS IN DIFFERENT CONDITIONS

Suleyman Cinar CAGAN1, Berat Baris BULDUM1

1Mersin University, Engineering Faculty, Department of Mechanical Engineering, Mersin / Turkey

Abstract: In recent years, CFRP (carbon fiber reinforced polymer) is widely used in the industry due to its 
durability, lightweight, corrosion and fatigue properties. Machining processes are often a critical part of the 
production and ball burnishing of CFRP parts in a wide variety of applications, such as aerospace, automotive, 
transport and biomedical devices. The burnishing process is a method applied to bring the part to the desired 
surface quality after being machined and it is a practical, low cost and fast finishing method with a ball bur-
nishing tool pressed against the workpiece. In this study, the ball burnishing operation was applied to improve 
the surface quality of CFRP material and the effect of ball burnishing parameters on surface quality was inves-
tigated. The experimental design was determined using Taguchi L18 mixed design. Taguchi method was used 
to save cost and time by decreasing the number of experiments. Ball burnishing operations were carried out by 
determining three different forces and three different feed rates in six different conditions. In addition, variance 
analysis (ANOVA) was performed to determine the effect of parameters on surface quality. In this way, the 
most appropriate test parameters which affect the surface quality of the CFRP material were determined.

Key Words: Ball Burnishing, Carbon Fiber Reinforced Polymer, Surface Quality, Taguchi Method

INTRODUCTION 

CFRP is widely used in a wide range of applications such as aerospace, automotive, transportation and biome-
dical devices due to its high strength/weight ratio, good durability, lightweight, corrosion resistance and high 
fatigue resistance(Azmi, Lin, & Bhattacharyya, 2013; Y. He, Qing, Zhang, Wang, & Zhu, 2017; Henerichs, 
Voss, Kuster, & Wegener, 2015; Wang, Sun, Li, Lu, & Li, 2016; Zimmermann, Heberger, Schneider, Effgen, 
& Aurich, 2016).

Surface properties are one of the most important parameters of machine design and manufacturing (S. Zhang, 
To, Wang, & Zhu, 2015). During the machining of the workpiece, when the cutting tool moves from one end 
of the surface to the other, a large number of scratches and irregular structures are formed on the surface(C. He, 
Zong, & Zhang, 2018; S. Zhang et al., 2015). This high roughness value directly affects the performance of the 
part and the cost of production. To eliminate this problem, it is advantageous for manufacturers to use a quick, 
practical and cost-effective ball burnishing process(Randjelovic et al., 2015; T. Zhang, Bugtai, & Marinescu, 
2015). By using the ball burnishing apparatus, pressure is applied to the surface and it is expected to obtain a 
smooth surface by removing irregularities(Buldum & Cagan, 2018). 
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Parameters affecting surface roughness; burnishing force, speed, feed rate, passes, ball and workpiece pro-
perties, lubricants and conditions. Many researchers have investigated the effects of parameters such as ball 
size and type, different apparatus design, force, speed, feed rate and number of passes to enhance surface 
quality (Banh & Shiou, 2016; El-Axir, Othman, & Abodiena, 2008; Grzesik & Żak, 2014; Kovács, Viharos, 
& Kodácsy, 2018; Low & Wong, 2011; Revankar, Shetty, Rao, & Gaitonde, 2017). Despite these studies, no 
studies have been found in the literature under different burnishing conditions.

In this experimental study, Taguchi’s l18 mixed design was used and the effect of different condition, force, 
feed rate and number of pass parameters on the optimum surface roughness value of CFRP was investigated.

MATERIALS METHODS

Experimental Methodology

The Taguchi method is used to determine optimal, reliable and optimized parameter combinations by reducing 
the number of experiments (Gaitonde, Karnik, & Davim, 2016). Taguchi’s method comprises three approaches 
for interpret the relevance between qualification and variability (Carou, Rubio, Lauro, & Davim, 2014; Kumar, 
Sachdeva, Singh, & Tripathi, 2016). There are three commonly used approaches. These approaches are ‘No-
minal is better’, ‘Smaller is better’ and ‘Larger is better’ (Pedersen, Christensen, & Howard, 2016). The S/N 
ratio is defined as a measure of the sensitivity of system performance to design parameters to the sensitivity of 
system performance to noise factors. “Smaller is better” was preferred for calculating the S/N ratio to achieve 
the best performance result of the factors in this study, ‘Smaller is better’ was computed by the undermentioned 
equation (1).  
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Yi is the surface roughness value, n is the number of tests and N is the total number of data points for equation 
(1). Experiments were carried out as per Taguchi’s L18 (6

1 33) mixed design (Table 1) to optimize of ball bur-
nishing with performance characteristics of the results of surface roughness. Four control factors and different 
levels were chosen in this study. The considered factors and their values are shown in Table 2.  In this study, the 
effect of four important parameters for surface roughness of specimens were selected: burnishing conditions, 
force, feed rate and number of passes. For the analysis of the experimental results, the interactions between the 
main factors were not taken into consideration and the S / N ratio was calculated for each experiment.
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Table 1. Taguchi L18 mixed design

Experiment 
Number

Burnishing 
condition

Force Feed rate Number of 
Passes

1 1 1 1 1

2 1 2 2 2

3 1 3 3 3

4 2 1 1 2

5 2 2 2 3

6 2 3 3 1

7 3 1 2 1

8 3 2 3 2

9 3 3 1 3

10 4 1 3 3

11 4 2 1 1

12 4 3 2 2

13 5 1 2 3

14 5 2 3 1

15 5 3 1 2

16 6 1 3 2

17 6 2 1 3

18 6 3 2 1

Table 2. Process Parameters and Their Limits

Code Factors Levels

1 2 3 4 5 6

A Burnishing condition 0 % 1 % 3 % 5 % 7 % 10%

B Force (N) 50 100 200

C Feed rate (mm/rev) 0.1 0.2 0.4

D Number of passes 1 2 4
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Experimental Study

The mechanical properties of the CFRP materials used in the experiments: Tensile test 1150 MPa, Tensile mo-
dulus 125 GPa, flexural strength 1100-1400MPa, flexural modulus 115-130GPa and density 1.85g/cm3. In this 
study, the CFRP work piece’s dimensions are 500 mm length and 20 mm diameter. The sample was divided 
into 18 sections. Different experiments were carried out in each divided section. Different burnishing conditi-
ons were obtained by adding 1,3,5,7 and 10% by weight of graphite powder into the mineral oil.

The burnishing process was performed on a universal lathe with the designed ball burnishing apparatus. The 
experimental setup is shown as Fig 1. The force gauge is used to adjust the values of the force parameter in the 
burnishing process. The ball cleaning procedure was applied to prevent anything from getting between the tool 
and the contact surface of the specimen. The surface roughness values of the samples were measured after the 
end of the experimental runs. Then, S/N ratios were calculated and variance analysis was performed.

Fig. 1. Experimental Setup

Experimental Tests and Analysis

Surface roughness is used as a measure for material surface texture. Surface roughness is generally calculated 
by taking arithmetic mean values of absolute values (Ra). According to Fig. 2, the Ra value can be expressed 
by the following equation(S. Zhang et al., 2015):

     (2)

Fig 2. Profile of Surface Texture(S. Zhang et al., 2015) 
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The surface roughness values of the samples are taken from three different parts of the workpiece (CFRP). 

RESULTS AND DISCUSSION

In this study, the effect of the burnishing conditions, force, feed rate, number of passes and have been studied 
on surface roughness. The surface roughness values and the calculated S/N ratios obtained by applying the 
burnishing process are shown in Table 3. 

Table 3. Experimental Results After Burnishing Process

Experiments Parameters Results

Burnishing 
conditions

Force Feed rate Number of 
Passes

Ra (µm) S/N Ra (µm)

1 0% 50 0.1 1 2.580 -8.23239

2 0% 100 0.2 2 1.790 -5.05706

3 0% 200 0.4 4 1.270 -2.07607

4 1% 50 0.1 2 1.950 -5.80069

5 1% 100 0.2 4 2.170 -6.72919

6 1% 200 0.4 1 2.500 -7.95880

7 3% 50 0.2 1 2.100 -6.44439

8 3% 100 0.4 2 1.880 -5.48316

9 3% 200 0.1 4 1.890 -5.52924

10 5% 50 0.4 4 2.464 -7.83281

11 5% 100 0.1 1 3.029 -9.62599

12 5% 200 0.2 2 2.891 -9.22096

13 7% 50 0.2 4 2.381 -7.53519

14 7% 100 0.4 1 1.996 -6.00321

15 7% 200 0.1 2 1.856 -5.37156

16 10% 50 0.4 2 0.992 0.06977

17 10% 100 0.1 4 1.319 -2.40490

18 10% 200 0.2 1 1.546 -3.78419
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Fig. 3. Main Effects Graph for S/N Ratios of Surface Roughness Value

When the graphs were examined (Fig. 3)., it was observed that the best surface quality was the mineral oil 
environment with 10% graphite added. It is seen that there is no linear relationship between the increase in the 
contribution ratio and the increase in surface quality. Although the graph between 1% and 5% additive ratio 
fluctuated, it was observed that the surface quality increased linearly after 5%. It was observed that the force 
parameter had no significant effect on surface quality. The surface quality is reduced from 0.1 to 0.2 in the feed 
rate, while the surface quality increases from 0.2 to 0.4 when the surface quality decreases. It is seen that the 
surface quality of the tests carried out in 2 and 4 passes is better than that in single pass.

ANOVA based on the surface roughness values are carried out to know the relative importance of each of the 
parameters. According to ANOVA, it is observed that burnishing condition (69.1 %), force (1 %), feed rate 
(11.3 %), number of passes (11.3 %) and play significant roles in minimizing the surface roughness (Table 4). 
It is determined that the burnishing condition has the greatest effect on the surface roughness. 
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Table 4. ANOVA Results for Surface Roughness Based on S/N Ratio

Parameters Degrees of 
freedom

Sum of 
squares

Mean 
squares

F-Value % 
Contribution

Burnishing medium 5 3.60010 0.72002 7.21 69.1

Force 2 0.02209 0.01105 0.11 1

Feed rate 2 0.30751 0.15375 1.54 11.3

Number of passes 2 0.60189 0.30094 3.01 11.3

Error 6 0.59932 0.09989

Total 17

CONCLUSION

The effect of the burnishing condition, force, feed rate and number of passes were studied on surface roughness 
in this study. The results obtained from this study are given below.

•	 Taking into account the S / N ratios calculated from the obtained surface roughness values, the levels of 
the parameters with the best surface quality were found as A6B3C3D2.

•	 According to the results of ANOVA, burnishing medium is the most effective parameter on the surface ro-
ughness, with a contribution ratio of 69.1 %. It is observed that force (1 %), feed rate (11.3%) and number 
of passes (11.3%) play roles in minimizing the surface roughness.

•	 It is seen that the best surface quality is obtained in 10% graphite added mineral oil condition. After 5% 
graphite added mineral oil condition, the surface quality increases as the graphite content increases.

•	 In general, the surface roughness of the workpiece made of CFRP increases with increasing graphite con-
tent. It was observed that the force parameter had no significant effect on the surface quality. The surface 
quality improves as the feed rate and the number of passes increases.
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BİLYALI EZME İŞLEMİNE TABİ TUTULAN Al 7075-T6 ALAŞIMININ YÜZEY KALİTESİNİN 
ARAŞTIRILMASI

Süleyman Çınar ÇAĞAN1, Berat Barış BULDUM1

1Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Mersin / Türkiye

Öz: Yüzey pürüzlülüğü, mekanik parçaların üretim maliyetini ve performansını etkilediği için elde edilecek 
ürünün kalitesini belirlemede oldukça önemli bir faktördür. Yüzey kalitesi, parçanın korozyon direnci, yo-
rulma dayanımı gibi fonksiyonel özelliklerin belirlenmesi için tasarım parametresi olması açısında öncelikli 
olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, bu çalışma, genel olarak havacılık, uzay ve savunma endüstrisinde 
kullanılan Al 7075-T6 malzemesinin yüzey pürüzlülüğünün geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, Al 7075-T6 
alaşımı askeri ve uçak sanayinde yüksek mukavemet gerektiren parçalarda, otomotiv sanayinde ve nükleer 
uygulamalarda da kullanım alanına sahip bir alüminyum alaşımıdır. Parçaların yüzey kalitesini arttırmak için, 
bilyalı ezme aparatı tasarlanarak dört farklı kuvvet parametresi belirlenerek deneyler gerçekleştirilmiştir. Aynı 
zamanda kuvvetler gres yağının içerisine farklı oranlarda (ağırlıkça %0, 1, 3, 5 ve 10) nano-Al tozları eklenmiş 
ortamlar içerisinde tamamlanmıştır. Bu tozlar sayesinde bilyalı ezme Al 7075-T6 alaşımın yüzeyinin kalitesini 
arttırması hedeflenmiştir. Bilyalı ezme işlemi malzemelerin işlendikten sonra yüzeylerindeki düzensizlikleri 
gidermek için kullanılan basit, hızlı ve ucuz bir yüzey iyileştirme işlemidir. Bu yöntem, iş parçasına belirli 
fiziksel, mekanik ve tribolojik özellikleri kazandırmak için bilinen bir mekanik yüzey işleme yöntemidir. Bu 
işlem, iş parçasının yüzeyindeki plastik deformasyonla yüzeydeki düzensizlikleri gidermek için bir aparat ile 
sıkıştırılması prensibine dayanmaktadır. Bu sayede parçanın yüzeyindeki pürüzlerin giderilmesi amaçlanmış-
tır. Deney sonucunda, her parametrenin Al-7075-T6 alaşımının yüzey kalitesine olan etkisi incelenmiştir. Bu 
sayede Al-7075-T6 alaşımının yüzey kalitesini etkileyen en uygun deney parametreleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilyalı Ezme, Yüzey Kalitesi, Al-7075-T6, Nano Parçacık

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Alüminyum ve alaşımları, hafiflikleri, mukavemeti ve kolay şekillendirme kabiliyetleri nedeniyle sanayide 
kullanımı fazla olan bir metaldir (BAŞAR & Kahraman, 2018; Jackson, Machado, Barrozo, Santos, & Ezug-
wu, 2015; Sateesh, Satyanarayana, & Karthikeyan, 2018). Alüminyum alaşımları, mekanik özelliklerinin yanı 
sıra hafif olmaları nedeniyle (yoğunluğu 2,81 g / cm3) havacılık, uzay, otomotiv, silah ve savunma sanayinin 
gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır (Sateesh et al., 2018). Bu alaşımlar içerisinde 7075-T6 kalite alü-
minyum alaşımlarının önemi ve uygulama alanları özellikle savunma ve havacılık endüstrisinde artmaktadır 
(Maximov, Anchev, Duncheva, Ganev, & Selimov, 2017; Rao & Allamraju, 2017).
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Yüzey pürüzlülüğü, mekanik parçaların mekanik özelliklerini, performansını ve üretim maliyetini etkilediği 
için elde edilecek ürünün kalitesini belirlemede önemlidir (Hemanth, Harish, Bharadwaj, Bhat, & Sriharsha, 
2018; Zhang, To, Wang, & Zhu, 2015). Birçok işleme işleminden sonra iş parçasının yüzeyinde karakteristik 
düzensizlikler meydana gelir (Zhang et al., 2015). Bilyalı ezme işlemi bu düzensizlikleri gidermek için kul-
lanılan basit, hızlı ve ucuz bir işlemdir (B. B. Buldum & Cagan, 2017; Revankar, Shetty, Rao, & Gaitonde, 
2017). Bu işlemi iş parçasına belirli fiziksel, mekanik ve tribolojik özellikler kazandırmak için tanınmış bir 
mekanik yüzey işleme yöntemidir (Revankar et al., 2017). Bu işlem, plastik deformasyonla yüzeydeki dü-
zensizlikleri gidererek pürüzsüz bir yüzey elde etmek için bir aparat uygulanarak sıkıştırılması prensibine 
dayanmaktadır (B. Buldum & Cagan, 2018). Sonuç olarak, bu işlem tornalama, frezeleme, honlama, taşlama 
vb. diğer geleneksel yüzey işleme tekniklerinin yerine kullanılabilir.

İş parçasına bilyalı ezme işlemi uygulanırken yüzey kalitesini etkileyen parametreler iş parçası malzemeleri, 
bilya malzemeleri, bilya tipleri, parlatma kuvvetleri, geçiş sayısı, bilyanın fiziksel özellikleri (sertlik, bilya 
büyüklüğü vb.), yağlayıcılar, ilerleme oranları ve parlatma hızıdır. Literatür araştırıldığında araştırmacıların 
farklı malzeme ve parlatma işlem parametreleri (kuvvet, hız vb.) çalışıldığı görülmektedir (Bourebia, Laouar, 
Hamadache, & Dominiak, 2017; Dzionk, Scibiorski, & Przybylski, 2019; Gomez-Gras et al., 2015; Janczews-
ki et al., 2016; Maximov et al., 2017). Literatürde bilyalı ezmenin farklı ortam koşulları altında uygulanması 
ile ilgili çalışmalar sınırlı sayıda olmakta olup halen geliştirilmesi gereken bir konudur.

AMAÇ 

Bu deneysel çalışmanın amacı, sanayide kullanımının önemli bir yere sahip olduğu alüminyum alaşımının 
(Al7075-T6) farklı parlatma kuvvetleri ve farklı parlatma ortamlarında en uygun yüzey pürüzlülüğü değerle-
rinin elde edilmesidir. 

YÖNTEM

Deneyler, Al 7075-T6 alüminyum dolu çubuk kullanılarak yapılmıştır. İş parçası olarak kullanılan Al 
7075-T6’nın kimyasal içeriği Tablo 1’de gösterilmektedir. Bu iş parçası malzemesinin boyutları Ø50 x 280 
mm olup iki adet kullanılarak toplamda yirmi adet deney yapılmıştır. Her iş parçası on eşit parçaya bölünmüş-
tür. Her parçaya farklı parametreler uygulanmıştır.

Tablo 1. Al7075-T6 alüminyum alaşımının kimyasal içeriği (% ağ.)

İş parçası Al Cu Fe Mg Si Mn Ti Zn Cr

Al7075-T6 Kalan 1.94 0.45 2.71 0.37 0.25 0.19 5.63 0.21

Deneyler, Şekil 1’de gösterildiği gibi geleneksel bir torna üzerinde gerçekleştirilmiştir. Al 7075-T6 iş parçası, 
yüzeyi test için uygun hale getirmek için önce 400dev/dk’da tornalama işlemine tabi tutulmuştur ve ardından 
yüzey pürüzlülük değeri ölçülmüştür. Hiçbir işlem yapılmadan elde edilen yüzey pürüzlülük değeri (Ra) 1.558 
mm’dir. Deneyler geleneksel bir torna ile yapılmıştır. Ek olarak, bir kuvvetölçer kullanarak, bilyalı ezme için 
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kullanılan kuvvet parametresi doğru bir şekilde belirlenmesi sağlanmıştır (Şekil 1). Kuvveti ölçer her üç ayda 
bir kere kalibre edilmektedir. Bilyalı ezme aparatı ile temas yüzeyi arasına parça girmesi engellenmiştir. Bu-
nun nedeni, aparat ile numune arasındaki ara yüz arasındaki herhangi bir şeyin girmesinin, yüzeyin kalitesini 
olumsuz yönde etkilemesidir. Deney tasarımı planlanırken, dört farklı parlatma (50, 100, 150, 200N) kuvveti 
ve beş farklı ortam (saf, %1, 3, 5 ve 10 Al katkılı gres yağı) kullanılarak yirmi deney yapılmıştır (Tablo 2). Gres 
yağının içine nano boyutlu ağırlıkça % 1, 3, 5 ve 10 Al tozları eklenmiş ve karıştırılmıştır (Şekil 2).

Şekil 1. Deney Düzeneği

Şekil 2. Farklı Oranlarda Al Katkı Oranlı Gres Yağı Ortamları

Yüzey pürüzlülüğü, malzemenin yüzey dokusunun belirlenmesinde bir ölçü olarak kullanılır [20]. İş parçasına 
uygulanan herhangi bir test prosedüründen sonra, malzemenin yüzey topografyasındaki değişiklikler mikron 
seviyede meydana gelmektedir. Bu değişikliklerin belirlenmesi parçanın mekanik özellikleri açısından olduk-
ça önemlidir [20]. Yüzey pürüzlülüğü, herhangi bir mekanik bileşenin performansının stratejik tanımlamaya 
sahip olarak belirlenmesine yardımcı olduğundan yüzeyde meydana gelebilecek düzensizliklerin (çatlakların 
oluşumu veya korozyonun başlamasına) önceden tahmin edilmesi imkânı sağlamaktadır. Yüzey pürüzlülüğü 
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değeri genellikle mutlak değerlerin (Ra) aritmetik ortalamaları dikkate alınarak hesaplanır. [21]. Şekil 3’e ba-
kıldığında, Ra değeri aşağıdaki denklemlerle ifade edilebilir:

( )a
0

1 1R
L

ui lj
Sy dx S S

L L L
= = + =∑ ∑∫

 
 

(1)

   

( )a t u lR R S S= + (2)

Şekil 3. Yüzey Pürüzlülük Grafiği

BULGULAR

Al 7075-T6 alüminyum alaşımının farklı parametrelerde (Kuvvet ve % Al katkı oranı) bilyalı ezme işlemine 
tabi tutulması sonrasında elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri Tablo 2’de belirtilmektedir. Bilyalı ezme iş-
leminin uygulanmadığı yüzey kalitesiyle uygulanan yüzeylerin kalitesi kıyaslandığında bilyalı ezme işleminin 
yüzey kalitesini iyileştirdiği görülmektedir.
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Tablo 2. Deneysel çalışma ve yüzey pürüzlülük değerleri

Deney numarası Kuvvet (N) Ortam (% Al katkı 
oranı)

Yüzey pürüzlülük değerleri  (mm)

Ra Rz

1 50 Saf 1,372 5,300

2 50 % 1 1,309 4,949

3 50 % 3 0,907 5,137

4 50 % 5 0,886 4,369

5 50 % 10 0,279 1,591

6 100 Saf 1,239 4,756

7 100 % 1 0,895 4,243

8 100 % 3 0,954 5,434

9 100 % 5 0,816 3,887

10 100 % 10 0,356 1,788

11 150 Saf 0,621 2,706

12 150 % 1 0,727 3,271

13 150 % 3 0,890 5,080

14 150 % 5 0,785 3,146

15 150 % 10 0,396 2,129

16 200 Saf 0,609 3,026

17 200 % 1 0,565 2,998

18 200 % 3 0,698 3,721

19 200 % 5 0,760 3,612

20 200 % 10 0,332 1,921

Farklı % Al katkı oranları ve kuvvet parametrelere göre yüzey pürüzlülüğünün değişim grafiği Şekil 4’te gös-
terilmektedir. Grafik yorumlandığında; gres yağına katılan % Al katkı oranı ve kuvvet değerleri arttıkça yüzey 
pürüzlülük değerinin azaldığı gözlemlenmesine karşın % Al katkı oranının yüzey pürüzlülüğüne olan etkisinin 
kuvvet değerlerine göre daha fazla olduğu görülmektedir. Çünkü 50 N kuvvet değeri ve  % 10 Al katkı oranın-
da yüzey pürüzlülük değeri en az çıkmıştır. 
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Şekil 4. Farklı % Al Katkı Oranları Ve Kuvvet Parametrelere Göre Yüzey Pürüzlülüğünün Değişimi

SONUÇ

Bu makalede, Al 7075-T6 iş parçası yüzeyinin mekanik yöntemlerle iyileştirilmesi üzerine bir çalışma yapıl-
mıştır. Deneyler, mekanik yüzey iyileştirme işlemlerinden biri olan bilyalı ezme işlemi kullanılarak yapılmış-
tır. Bu çalışmada farklı parametrelerin (kuvvet ve % Al katkı oranı) yüzey kalitesine olan etkisi incelendiğinde 
aşağıda sonuçlar elde edilmiştir:

•	 Ölçülen yüzey pürüzlülük değerleri içerisinde en iyi sonucun 50N ve %10 Al tozu katkılı gres yağı orta-
mında elde edildiği gözlemlenmiştir.

•	 Katkı oranının ve kuvvetin artmasının ayrı ayrı yüzey kalitesini arttırdığı sonucuna varılmıştır.
•	 Bilyalı ezme işlemine tabi tutulmayan Al 7075-T6 iş parçasının yüzey pürüzlülük değeri 1.558 µm oldu-

ğu, bilyalı ezme işlemi uygulandıktan sonra yüzey pürüzlülük değeri 0.279 µm seviyelerine kadar düşü-
rülmüştür.

KAYNAKÇA 

Başar, G.,  Kahraman, F., (2018). PREDICTION OF SURFACE HARDNESS IN A BURNISHING PRO-
CESS USING TAGUCHI METHOD, FUZZY LOGIC MODEL AND REGRESSION ANALYSIS. Sig-
ma, 36(4), 1281-1293. 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

440

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Bourebia, M., Laouar, L., Hamadache, H., Dominiak, S., (2017). Improvement of surface finish by ball bur-
nishing: approach by fractal dimension. Surface Engineering, 33(4), 255-262. 

Buldum, B., Cagan, S., (2018). Study of ball burnishing process on the surface roughness and microhardness 
of AZ91D alloy. Experimental Techniques, 42(2), 233-241. 

Buldum, B.B., Cagan, S.C., (2017). The optimization of surface roughness of AZ91D magnesium alloy using 
ANOVA in ball burnishing process. Turkish Journal of Engineering, 1(1), 25. 

Dzionk, S., Scibiorski, B.,  Przybylski, W., (2019). Surface Texture Analysis of Hardened Shafts after Ceramic 
Ball Burnishing. Materials, 12(2), 204. 

Gomez-Gras, G., Travieso-Rodríguez, J.A., González-Rojas, H.A., Nápoles-Alberro, A., Carrillo, F.J.,  Des-
sein, G., (2015). Study of a ball-burnishing vibration-assisted process. Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 229(1), 172-177. 

Hemanth, S., Harish, A., Bharadwaj, R.N., Bhat, A.B.,  Sriharsha, C., (2018). Design of Roller Burnishing 
Tool and Its Effect on the Surface Integrity of Al 6061. Materials Today: Proceedings, 5(5), 12848-12854. 

Jackson, M.J., Machado, A., Barrozo, M., Santos, M.,  Ezugwu, E., (2015). Multi-objective Optimization of 
Cutting Conditions When Turning Aluminum Alloys (1350-O and 7075-T6 Grades) Using a Genetic Al-
gorithm Machining with Nanomaterials (pp. 323-346): Springer.

Janczewski, Ł., Toboła, D., Brostow, W., Czechowski, K., Lobland, H.E.H., Kot, M.,  Zagorski, K., (2016). 
Effects of ball burnishing on surface properties of low density polyethylene. Tribology International, 93, 
36-42. 

Maximov, J., Anchev, A., Duncheva, G., Ganev, N.,  Selimov, K., (2017). Influence of the process parameters 
on the surface roughness, micro-hardness, and residual stresses in slide burnishing of high-strength alumi-
num alloys. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 39(8), 3067-3078. 

Rao, K.S.S.,  Allamraju, K.V., (2017). Effect on Micro-Hardness and Residual Stress in CNC Turning Of Alu-
minium 7075 Alloy. Materials Today: Proceedings, 4(2), 975-981. 

Revankar, G.D., Shetty, R., Rao, S.S.,  Gaitonde, V.N., (2017). Wear resistance enhancement of titanium alloy 
(Ti–6Al–4V) by ball burnishing process. Journal of Materials Research and Technology, 6(1), 13-32. 

Sateesh, N., Satyanarayana, K.,  Karthikeyan, R., (2018). Optimization of Machining Parameters in Turning of 
Al6063A-T6 using Taguchi-Grey Analysis. Materials Today: Proceedings, 5(9), 19374-19379. 

Zhang, S., To, S., Wang, S.,  Zhu, Z., (2015). A review of surface roughness generation in ultra-precision ma-
chining. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 91, 76-95. 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

441

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

RECYCLING OF HORNBEAM WOOD WASTE TO PRODUCE WOOD-POLYMER COMPOSITES 
FOR  AUTOMOTIVE INDUSTRY

Muhammet TÜRKMEN1, Hüsnügül YILMAZ ATAY1

1İzmir Katip Celebi University Materials Science and Engineering, Izmir / Turkey

Abstract: In recent years, automotive industry has focused on lightening of materials because of reducing 
fuel consumption. The wood-plastic polymers became very popular for interior design of automotive industry. 
Furthermore, use of natural cellulose materials such as wood fiber and wood flours as reinforcement or filler 
in thermoplastics has many advantages over the inorganic and synthetic fillers traditionally used in polymer 
composites. Natural fibers are light and inexpensive, they are abundant and they have high specific stiffness 
and strength. The environmental aspects are also important; natural fibers are renewable, recyclable and biode-
gradable materials. In this study, polypropylene (PP) based wood composites with waste hornbeam flour were 
produced by twin-screw extruder. Maleic anhydride grafted polypropylene (MAPP) is used as an coupling 
agent in the preparation process. Firstly, wood flours, MAPP and PP were mixed in the mixer in different ratio, 
and they processed in the extruder to form of granules. The test samples were prepared as plates to evaluate 
their physical and mechanical properties by a press machine. Scanning electron microscopy analysis were 
conducted to determine the structural and morphological properties of the composites. 

Key Words: Recycling, Hornbeam, Wood Waste, Wood-Polymer Composites, Mechanical Properties

INTRODUCTION and THEORITICAL FRAMEWORK

Wood-polymer composites (WPCs) are materials which combine the properties of as a natural fibre wood and 
matrix polymer. In general, wood-polymer composite materials can include different contents of wood (flour, 
fiber, or chips), plastics (polymers) and additives such as; pigments, light stabilizers and coupling agents. They 
are processed by the same techniques as neat thermoplastic polymers [1]. The usage areas of wood-polymer 
composites in different applications has been gradually growing since the 1990s. Currently, the main use of 
WPC is in building, construction and transportation to replace wood in outdoor applications such as decking, 
railings, and window and door frames. The uses areas of WPC in transportation is, e.g. automotive or train 
interior panels and interior materials such as flooring and furniture. Wood-polymer composites is very popular 
material for automotive industry because of abundant, cheap and light, they have high specific stiffness and 
strength [2]. In addition, they are environmentally friendly; they are renewable, recyclable and biodegradable 
materials. It is common to produce parts from wood-polymer composite material such as: front mask, side 
skirts, dashboard, door panels and interior panels in automotive [1].
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As a natural fiber wood-polymer composite help to reduce automotive weight. A total of 90,000t of NFC was 
produced for automotive and compression moulding applications in 2012, a figure that the study expects  to 
rise to 120,000 t by 2020. Given incentives, output could even reach 350,000 t nova-Institut said.

Fig.1. Natural Fibres: Use by Automotive Industry[3]. 

The polymers used are mostly low-cost commodity thermoplastics which flow easily when melted, polyethyl-
ene (PE), polypropylene (PP) and polyvinylchloride (PVC) are the most common and commercial polymers 
that using in wood-polymer composite production. In this study, (PP) polypropylene was used because of high 
yield strength and toughness [4]. Coupling agents are specifically important in wood-polymer composites. Nat-
ural fib res are generally hydrophilic and do not bond well with the hydrophobic matrix polymer. For this rea-
son; coupling agents are used to increase the interfacial adhesion link between the hydrophobic polymer matrix 
and the hydrophilic wood. In water-polymer composite, generally Maleic anhydride grafted polypropylene 
(MAPP) is used. MAPP is improve the interfacial adhesion link by two mechanisms: 1) anhydride forms an 
ester bond with a wood cell wall hydroxyl group, and 2) Polypropylene segment attached to the anhydride 
entangles with the PP network in the melt. [5]

Fig. 2. Mechanism of Reaction Between MAPP and a Lignocellulose Fiber [6].
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Wood waste can arise from a number of sources (municipal, commercial and industrial (C&I), construction 
and demolition (C&D)) and in many different forms. A number of the reviewed reports have tried to quantify 
the overall Turkey wood waste tonnages, and to the extent possible, identify the quantities arising from each 
source. The most common wood waste arising after used  MDF , Pines and hornbeam. There is an istatistic 
data in Balıkesir / Turkey. According to the Balıkesir Carpenters Chamber of Tradesmen and Craftsmen Report 
amount of waste total for 2018 is 390648kg [7].

Hornbeam, any of about 25 species of hardy, slow-growing ornamental and timber trees constituting the ge-
nus Carpinus of the birch family (Betulaceae), distributed throughout the Northern Hemisphere. The hop-horn-
beam (q.v.) is in a different genus of the birch family. A hornbeam has smooth, grayish bark, a short, fluted 
trunk, and horizontally spreading branches [8]. There are 19,962 thousand hectares of hornbeam trees in the 
forest of Turkey [9].

In this study, wood-polymer composite sample manufactured with as a polymer matrix Polypropylene, as a fill-
er waste hornbeam flour and as a coupling agent MAPP (Maleic anhydride grafted polypropylene) by parallel 
co-rotating twin-screw extruder [2].

PURPOSE

The objective of this work is to study the possibility to use waste hornbeam wood flour as raw material and 
polypropylene to manufacturing wood-polymer composite (WPC) by the method of extrusion compounding. 
In addition, the effect of hornbeam wood flour as raw material on the mechanical properties and morphological 
properties of wood- polypropylene composites will be investigated. 

SCOPE 

Carpentry is very important and popular work area in Turkey, wood products are produced and exported 
to neighbor countries. Hornbeam is the very common wood types which is used wood sector in Turkey, in 
this project waste hornbeam will be reuse as a filler, so it will be contribute to Turkish economy. In automo-
tive industry focusing two important subject, one of them is reducing cost of car, the other issue is reducing 
weight. Automotive industry is important sector in turkey, some companies has factories like Honda, Hyundai, 
Mercedes-Benz, Fiat, Renault and Toyota. Therefore lots of sub-industry companies working for these brands. 
These parts such as: dashboards, door panels, scuff plates, A-B-C pillars, glove boxes, seat plastics, luggage 
°trims, ashtrays, ceiling & boot lamps, window control unit cover, steering wheel covers, rear trays, airbag 
covers, etc. are produced in Turkey. Main benefit of the project is reducing cost of material because of waste 
wood of carpentry sector. Secondly, wood has low density, so low weight so it will help to reduce weight of 
parts. Also, it will be convenient for other applications like construction, decking, railings, window, and door 
frames. 
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METHODOLOGY

Materials

In this study, Polypropylene (Petoplen EH 251), density 0.905 g/cm³, melt flow index 24 g/10 min. (230°C/2.16 
kg), Tm=165 °C was used as composite matrix. Polypropylene was purchased from PETKİM Petrochemical 
Holding A.Ş. As a coupling agent Maleic Anhyride-Modified Polypropylene (Bondyram 1001), density 0.900 
g/cm³, melt flow index 100 g/10 min. (230°C/2.16 kg), Tm=160 °C was used. MAPP was purchased from 
RESINEX BMY A.S. 

As a filler of composite, Hornbeam (Carpinus betulus L.) sawdusts have been taken from the residues of fur-
niture workshop (OSABYA Design).

Preparation of wood-polymer composite and samples

LabTech Engineering Company LTD. Twin-Screw Extruder (screw diameter: 20mm, L/D ratio of 32:1) was 
used to produce wood-polypropylene (Wood/PP) composites. First of all, pure sawdust of hornbeam collec-
ting by Koparan KP2000 dust collector in workshop. Secondly, polypropylene, MAPP and hornbeam sawdust 
were put into LabTech Engineering Company LTD mixer for 5 minutes to make it homogeneous. Then,  the 
prepared mixture was placed to the hopper of extruder and feed with 20 rpm. Zone temperatures of extruder 
were selected between the temperatures 170°C and 185°C. Screw speed is adjusted as 190 rpm. Pressure was 
10bar. After the extruder die, composite was cooled with water in cooling bath and transferred to pelletizer to 
obtain pellet type composite materials.The amounts of compositions are shown in Table 1.

Table 1. Composition and amount of samples

Sample 
name

Composition 
of Hornbeam

Composition 
of MAPP

Hornbeam 
amount

MAPP  
amount

Polyproylene 
amount

Neat 0% 0% 0 0 500gr

H1M3 10% 3% 50gr 15gr 435gr

H2M3 20% 3% 100gr 15gr 385gr

H3M3 30% 3% 150gr 15gr 335gr

H3M6 30% 6% 150gr 30gr 320gr

Hot press was used to form the composite panels from compounded pellets. After heating the hot press until 
processing temperature (200°C), produced composite pellets were placed into the mold cavity (15 cm x 15 cm) 
between Teflon sheets which were used to avoid direct contact of PP composites with the hot press metal plat-
ens during heating and pressing. Plates were obtained from the mixture by using Hydraulic Laboratory Press 
[Labtech] via heating and cooling platens. Samples were pressed under 40 bar pressure with 200°C upper and 
lower temperature of heating platens for 20 seconds in hot part and 2 minutes in cold part of the press.
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Therefore, samples were ready for test and characterization.

Tests and Characterization
Tensile testing

Tensile testing samples were obtained by using a mold which cut the plate with blades according to ASTM 
D638 standard. SHIMADZU AGS-X 5kN tensile test machine was used for wood reinforced composites at 
room temperature with a crosshead speed of 50 mm/min. 3 specimens were tested for each composite formu-
lation to obtain a reliable average of tensile properties as well as their corresponding standard deviations. The 
flexural modulus and flexural strength of samples were tested according to DIN EN ISO 178 in SHIMADZU 
AGS-X 5kN, which involves a three-point bending test at a crosshead speed of 1 mm/min. The size of samples 
was 25 mm×40 mm. Three samples of each group were tested. 

Scanning electron microscopy (SEM) was used to observe the microstructure of Neat PP and polymer com-
posites. SEM images were taken from the fracture surfaces of the tensile specimens Carl Zeiss 300 VP. The 
samples were coated with gold and the images and accelerated voltage was adjusted as 30 kV and images were 
taken at different magnifications.

 RESULTS

 Mechanical Properties 

Tensile testing

Table 2. Tensile test result of Hornbeam /PP composite

 Max Stress (Mpa) Strain (%) Elastic Modulus (Mpa)

PP 38,16 3,28 1360,71

H1M3 36,74 1,67 1554,08

H2M3 38,69 1,71 1672,13

H3M3 36,86 1,29 1715,62

H3M6 39,65 1,30 1813,20
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Fig. 3. Tensile Stress /Strain graphic of Hornbeam/PP    Fig. 4. Elastic Modulus graphic of Hornbeam/PP

Tensile strength are very close to each other. Effect of hornbeam on the tensile properties  of WPC very few. 
Max tensile stregth at H3M6 becasuse MAPP improve interfacial adhesion  of Hornbeam /PP.  As a Elastic mo-
dulus (Stiffness) increase with respect to amount of wood.  When MAPP amount  increase Stiffness of material 
increase. Strain was decreased because of weak bounding between matrix and coupling agent. 

Flexural testing

Table 3. Flexural test result of Hornbeam /PP composite

 Max Stress (Mpa) Strain (%) Flexural Modulus (Mpa)

PP 52,23 8,20 1308,24

H1M3 59,26 7,10 1749,81

H2M3 57,33 5,76 1700,20

H3M3 55,55 4,63 1862,10

H3M6 58,81 5,35 2012,92
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Fig. 5. Flexural Stress /Strain graphic of Hornbeam/PP  Fig. 6 . Flexural Modulus graphic of Hornbeam/PP 

Tensile strength (Stress) PP with hornbeam higher than neat pp, then reduce with respect to amount of horn-
beam.  If we compare H3M3/H3M6  MAPP improve interfacial adhesion  of PP/Wood so Stress, Strain and 
Flexural modulus was increased. As a Flexural modulus (Stiffness) increase with respect to amount of wood 
except H2M3.When MAPP amount  increase Stiffness of material increase. Strain was decreased because of 
weak bounding between matrix and coupling agent. Another reason some gap badly affect to material. 

Scanning Electron Microscopy (SEM) analysis

    

Neat PP                                                  H10M3
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H30M3                                                     H30M6

SEM images show us for H1M3 it is good dispersion of Hornbeam in the PP matrix. The degree of agglome-
ration decreases as the hornbeam and PP matrix is compatibilized.

In the H3M3 and H3M6 have some air gaps, it causes to affect mechanical properties. It was fractured on gaps. 
H3M6 more compatible then  H3M3 because of  effect of coupling agent (MAPP) amount higher so interfacial 
adhesion bounding better than H3M6.

CONCLUSIONS

A series of wood-polymer composite were manufactured by extruder. It is producibility. According to the mec-
hanical test results, if we compare the neat PP tensile strength a little bit increased, strain decresed and elastic 
modulus increased. Flexural strength also increased, strain a little bit decresed and elastic modulus increased. 
It mean Hornbeam/ PP composite can be used instead of neat PP in many applications, in some applications 
composite can performed better than neat PP with high elastic and flexural modulus.  

As a result, prefering to use of hornbeam / PP over neat PP will reduce the cost and weight of material, there-
fore reduce the cost and weigth of car. For this reason it will be inovasion for car automotive industry. 
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II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ İTİBARIYLA KENTSEL MODERNLEŞME HAREKETLERİ VE 
DEĞİŞEN İSTANBUL

Sümeyye ŞURA YÜCEL1, Zafer SAĞDIÇ2

1-2 Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Osmanlı Devleti’nde batılılaşma ve değişimin izleri 18. yüzyılda etkisini göstermeye başlamıştır. Özellikle 
Lale Devri olarak adlandırılan dönemde başlayan batılılaşma etkileri yaşamın her alanında olmakla birlikte 
mimari alanda ve kentsel düzende de kendisini göstermeye başlamıştır. Tarihte önemli bir dönüm noktası olan 
Tanzimat Fermanı ise Türk modernleşmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda Osmanlı Devleti’nde 
19.yüzyılın sonu değişim ve dönüşümün başlangıcı olarak kabul edilir. Özellikle kentsel bağlamda yapılan 
birçok değişiklik ve imar projeleri bu dönemden sonra Cumhuriyet’e kadar ve sonrası için tetikleyici nitelikte 
olmuştur. Bu dönemde II. Abdülhamid’in gerçekleştirdiği projeler kadar hayalini kurduğu ve üzerinde bir çok 
çalışma yaptırdığı imar projeleri de büyük önem taşımaktadır. Abdülhamid’in kişilik ve politika bakımından 
ileriye dönük, çağdaş bakış açısı, hayalini kurduğu ütopik sayılabilecek projeler, değişimin geri dönülemez ni-
telikte olacağını da göstermektedir. Birçok makale ve kitapta özellikle 19. Yüzyıl değişen İstanbul ve Osmanlı 
kentleri üzerine ağırlık verilmiş olup dönemsel olarak inceleme yapılmıştır. Süreç genel anlamda kendi içinde 
değerlendirilmiş ve özellikle cumhuriyet sonrası değişim yıllara ve olaylara göre anlatılmıştır. Bu araştırmada 
bunlara ek olarak II. Abdülhamid’in dönemi itibariyle değişen düzen ve kentsel dönüşüm incelenmiştir. II. 
Abdülhamid döneminde yapılan imar faaliyetlerinden çok gerçekleştirilemeyen projeler irdelenerek, yapılmak 
istenen kentsel dönüşüm ve planlamaya dikkat çekilmiştir. Bu dönemden itibaren, cumhuriyetin ilanıyla birlik-
te kentsel planlamanın nasıl başladığı ve hangi olaylar neticesinde değişimin hızlandığı ya da yön değiştirdiği 
incelenmiştir. Son olarak değişen İstanbul’un kentsel planlamasının başlangıç noktasına vurgu yapılarak genel 
bir bakış açısı ile bugünkü duruma nasıl gelindiği incelenmiştir.      

Anahtar Kelimeler: II. Abdülhamid, Modernleşme, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Tanzimat

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Modernizm, kökleri Rönesans’a dayanan 18. yüzyıldan itibaren Batı’yı dünyanın merkezi durumuna get-
iren bir kavramdır ve modernlik (modernite) adını almıştır. Batı moderniteyi yaşarken, Batının dışında kalan 
toplumların geçirdiği tarihsel süreçte Avrupa’nın etkileyici ve belirleyici gücü olmuştur. Bu değişim sürecine 
de modernleşme denilmektedir (Ürkmez, 2006: 1-10).

II. Abdülhamid dönemi bugünkü Türkiye kentsel yapısını ve özellikle de günümüz modern İstanbul’unun 
hangi evrimlerden geçtiğini görmek açısından önemli bir başlangıç noktasıdır. Özellikle tanzimat ile birlikte 
başlayan ve devam eden değişimler sonraki dönemlere de ışık tutar niteliktedir. Bu bağlamda başlangıç noktası 
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olarak kabul ettiğimiz, 19. yüzyılın son çeyreğinde Sultan II. Abdülhamid ‘in gerçekleştirdiği projelerden 
ziyade, dönemin avrupalı mimarlarına yaptırdığı ütopik projeler de dikkat çekicidir. Elbetteki Avrupada’ki 
kentlerin değişim ve modernleşme çabaları Osmanlı kentleri ve özellikle başkentinde de etkilerini göstermiştir. 
Dönemin avrupalı mimarlarının cumhuriyet öncesi dönemde ve sonrasında İstanbul başta olmak üzere bir çok 
şehirde yaptığı kentsel planlar ve projeler bugünkü yapılaşmanın ve kent düzenlerinin de kilit taşı olmuştur. 
Bununla beraber modernleşmenin ve değişimin  İstanbul’da etkisini göstermesi sadece kent bağlamında değil, 
konut tipinde ve sosyal hayatta da paralel şekilde devam etmiştir. Ülkemizde, sosyolojik yapısı ve kentsel 
donanımı itibariyle dönüşümün ilk ve en hızlı sonuçlarının alındığı kent İstanbuldur. Bugünkü İstanbul kentin-
de devam etmekte olan kentsel dönüşümün başlangıç tarihinin çok eskilere dayandığını düşünmek de bu se-
beple yanlış olmayacaktır. 

AMAÇ 

Çalışmanın amacı II. Abdülhamid Dönemi mimari anlayışının ve dönemin getirdiği yeniliklerin günümüze 
kadar gelen etkilerinin araştırılması ve incelenmesidir. Abdülhamid döneminde gerçekleştirilen projelerin et-
kileriyle birlikte özellikle gerçekleşmeyen projelerin de katkısı üzerinde durulmuştur. 

KAPSAM

Araştırma, Osmanlı Devleti’nin modernleşme izlerinin başladığı Tanzimat Dönemi’nden itibaren II. Abdül-
hamid Dönemi yapılarının ve projelerinin modernleşmeye etkilerini ele almaktadır. Bu bağlamda özellikle 
Osmanlı’da modernleşmenin mimari bağlamda ve kentsel ölçekte en belirgin etkilerinin gözüktüğü II. Abdül-
hamid döneminin gerçekleşmeyen ütopik projeleri incelenmiştir.

Tanzimat Fermanı ve II. Meşrutiyet Dönemi arasında İstanbul’da yabancı mimarlara 3 adet önemli proje tasa-
rımı yaptırılmıştır. Bu projeler sırasıyla Helmut von Moltke, I. Arnodin ve Joseph Antonie Bouvard tarafından 
tasarlanmıştır. Arnodin ve Bouvard II. Abdülhamid döneminde çalışmıştır. Bütün bu projelerin genel amacı 
ulaşım ve kentsel planlama açısından batının kültür ve teknolojisini esas alan yeni bir kent dokusu ve imajı 
oluşturmaktı. Her ne kadar bu projelerle modernleşme çabaları gösterilse de Osmanlı kentinin sokak dokusu 
ve kültürüne ters düşmüştür10.

Araştırma’da Bouvard’a yaptırılan kent projeleri üzerinden izlenim yapılmıştır.

Bouvard’ın Kentsel Planlaması

II. Abdülhamid, 1902’de Paris baş mimarı Bouvard’a, İstanbul’un bir imar plânını tasarlaması için davette 
bulunmuştur. Bouvard, İstanbul’a gelmeden, fotoğraflar üzerinden çizimlerle projeler hazırlamıştı.

At Meydanı (Hipodrom) Projesi:  Osmanlı İmparatorluğu dönemi boyunca hipodrom, meydan olarak kul-
lanılmış, dönemin faaliyetlerine göre kimi zaman cirit ve at yarışları yapılmış, kimi zaman da düğünlerin ve 
şenliklerin yapıldığı bir alan olmuştur. Bu bakımdan Osmanlı kentinde her siyasi ve kültürel dönemde meydan 

10  http://www.arkitera.com/haber/4739/bouvardin-utopik-tarihi-yarimada-projeleri
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önemli bir yere sahiptir. Meydanı düzenlemek için ilk girişimler Sultan Abdulaziz döneminde yapılmış ve ilk 
olarak 1856 yılında Yılanlı Sütun ve Dikilitaş’ın temelleri atılmıştır. Daha sonra ilk ciddi girişim Sultan Ab-
dülhamid döneminde gerçekleştirilmiştir. At Meydanı ve çevresi için ilk imar faaliyetleri de Sultan II. Abdül-
hamid zamanında olmuştur. At Meydanı’nın yeni projesine göre batıdaki İbrahim Paşa Sarayı da yıkılıp yerine 
polis memurluğu yapılacak, bu devasa bina meydanın tamamını kaplayacak şekilde olacak bu haliyle ölçek ve 
olanı Bouvard’ın Paris’teki şaheseri olan Sanayi Sarayı’na benzeyecekti.  Binanın batı çehresinde de meydana 
paralel bahçeler planlanmıştı (Çelik, 1998: 92-94)

Beyazıt Meydanı Projesi: Bouvard’ın bu proje ile amacı kente gerçek bir şehir kimliği kazandırmaktır. Bo-
uvard, hâlihazırdaki meydanı genişleterek büyük bir dikdörtgen oluşturmayı ve Harbiye Nezareti’nin bulun-
duğu aks üzerine bir Belediye Sarayı binası yapmayı tasarlamıştır. Yeni meydan dörde bölünüp, batısındaki 
Sultan Beyazıt Medresesi yıkılacak, yerine avlulu ve kubbeli ikiz binalar inşa edilecektir. Bu ikiz binalar 
modernleşme ve terakkinin simgesi olan Sanayi ve Ziraat Müzesi ile eğitim ve kültürün simgesi olan devlet 
kütüphanesi olarak tasarlanmıştır (Çelik, 1998: 94-95)

  Şekil 1. Bouvard’ın Beyazıt Meydanı Projesi 11

Galata Köprüsü Projesi: Eski köprünün mimari açıdan iddialı olmayan tasarımına göre Bouvard’ın yeni 
projesi herhangi bir batılı seyyahın bile modern olarak nitelendirebileceği bir yapı öneriyordu. Bouvard’ın 
projesindeki Haliç gerçeğinden daha geniş olduğundan köprü de daha uzun görünüyordu. Sahildeki gezinti 

11 https://www.academia.edu/31056843/Sultan_II._Abd%C3%BClhamid_Devri_%C4%B0stanbul_unda_%C4%B0mar_ve_Resto-
rasyon_Faaliyetlerine_Genel_Bir_Bak%C4%B1%C5%9F
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yolları yapının büyüklüğünü vurgular nitelikteydi. Bouvard üzerindeki heykelleri, aydınlatma elemanları ve 
sonundaki iki büyük kule ile köprüyü ve meydan girişlerini abideleştirmişti (Çelik, 1998: 96-100)

Şekil 2. Bouvard’ın Galata Köprüsü Projesi 12

Yeni Cami Meydanı Projesi: Bu proje Bouvard’ın oluşturduğu Galata Köprüsü fikrinin tamamlayıcısydı. 
Köprünün güney ucu Bizans zamanından beri canlı bir rıhtım olmuştu ve yoğun bir deniz trafiğine sahipti. Bo-
uvard, sahilleri açmayı ve Yeni Cami’nin önünde geniş bir meydan oluşturmayı önerdi. Bu meydanın sınırları, 
camiyi çerçeveleyen iki çeyrek daireden oluşacaktı. Cami yanlarına da iki bina yapılacaktı. Bu projede Yeni 
Cami’nin kubbesi yeni Galata Köprüsüyle uyum içindeydi (Şahin, 2012: 20-21).

Şekil 3. Bouvard’ın Yeni Cami ve Galata Köprüsü Projesi13

Bouvard’ın avan projeleri İstanbul için yeni bir imaj öneriyordu. Bu imaj beaux-arts yaklaşımına uygun olarak 
düzen, simetri, anıtların ortaya çıkarılması yoluyla hayata geçirilecekti. Fakat plandaki eksik noktalardan bi-
risi de İstanbul’un karmaşık tomografik yapısının ve kentin kendine özgü yaşam dokusunun göz ardı edilerek 
planlama yapılmasıydı. Oldukça soyut kalmasına rağmen Osmanlıdaki elit tabaka tarafından hemen benimse-

12 https://www.academia.edu/31056843/Sultan_II._Abd%C3%BClhamid_Devri_%C4%B0stanbul_unda_%C4%B0mar_ve_Resto-
rasyon_Faaliyetlerine_Genel_Bir_Bak%C4%B1%C5%9F

13   http://www.arkitera.com/haber/4739/bouvardin-utopik-tarihi-yarimada-projeleri
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nen projeye bir irade-i seniyye çıkarılarak ödenek ayrıldı. Fakat benzeri birçok ütopik proje gibi Bouvard’ın 
projesi de rafa kaldırılıp uygulanamadı (Uluengin, Turan,  2005: 375-377). 

YÖNTEM

Araştırma, üniversite ve devlet kütüphaneleri ile özel kütüphanelerdeki kaynakların taranması, internet araş-
tırması ve taraması yapılarak konuyla ilgili yazılı ve görsel kaynakların irdelenmesi yoluyla gerçekleşmiştir.

BULGULAR

Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Kentsel Değişim Süreci

Türkiye’de kentsel gelişim incelendiğinde bunu Cumhuriyet öncesi ve sonrası olmak üzere beş döneme ayırıp 
incelemek gerekir. Cumhuriyet öncesi dönemde II. Abdulhamid döneminin katkıları elbette yadsınamaz. Bu 
dönem cumhuriyet sonrası için bir kırılma noktası niteliğindedir. Bu süreci kısaca inceleyecek olursak;

 Birinci dönem 19. yüzyılın ikinci yarısından Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen süreyi kapsayan “sıkılgan 
modernite dönemi” diye adlandırabilecek dönemdir. 

 İkinci dönem Cumhuriyet’in başlangıcından İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar uzanan süreyi kapsar. Tek 
partili dönemde, kentleşme yavaş olduğu bu dönemde, moderniteyi hayata geçirirken bunun için meşru 
bir alt yapı oluşturulmuştur.

 Üçüncü dönem İkinci Dünya Savaşı’ndan 1960’a kadar olan dönemdir. Bu dönemde popülist bir moder-
nite projesinin uygulanmakta olduğu söylenebilir. 

 Dördüncü dönem 1960’lardan 1980’lere kadar uzanan yıllarını kapsar ve hızlı kentleşme devam eder. bu 
hızlı kentleşme döneminde ilk kez kent planlama eğitimi kurumsallaşmış ve sistem döneme ve koşullara 
göre yeniden yapılandırılmıştır. 

 Beşinci dönemi ise 1980 sonrasında modernite projesinin aşınmaya başladığı yıllar oluşturacaktır. Bu 
dönemde kentleşmenin hızı bir ölçüde yavaşlamış ve Türkiye, dünyanın yaşadığı küreselleşme olgusunun 
etkileri altında kalmaya başlamıştır. Bundan dolayı kent planlamasından beklenen işlevlerde değişmeler 
olmuştur (Tekeli,  1998: 1-24).   

İstanbul’un Gelecek Vizyonu ve Kent Planlaması

II. Abdülhamit Dönemi’nde İstanbul’un imâr plânını yapan Bouvard 1920 sonrasında bu kez İstanbul’a davet 
edilerek getirtilmiştir. Bouvard, şehrin bilimsel tekniklerle haritasının çıkartılmadıkça imâr plânının yapılama-
yacağını belirtmiş, bu nedenle ilgili kişilere şehrin genel haritası yaptırılmıştır (Ergin, 1938: 49-50)

“Cumhuriyet Dönemi’ne gelindiğinde mimari alanda yapılan çalışmalar artarak devam etmiştir. 1923-1928 
yılları arasında imâr işleri Osmanlı Devleti’nin yasa ve düzenlemeleri ile devam ettirilmiş ve Ebniye Kanunu 
yürürlükte kalmıştır.1928 yılından sonra yurdumuzda ilk kez geniş kapsamlı şehir plânlama çalışmalarına 
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başlanmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra öncelik Ankara’ya verildiğinden başkent için yapılan çalışmalar 
İstanbul’a örnek oluşturmuştur. Devlet, İstanbul’un imâr plânlarını hazırlatmak için 1930 sonrasında yabancı 
uzmanlara başvurulmuştur. Bu alanda en büyük yankıyı ise 1936 yılında İstanbul’a gelen Henri Prost yapmış-
tır. 1937 yılında tamamlanan rapora göre şehirde istimlaklar başlamış, bu da varolan konut açığını daha da 
arttırmıştır.” (Özakbaş, 2007)

Şekil 4. Henri Prost’un 10 Yıllık İstanbul Mıntıka Planı (Ünsal,Y., 2008)

Henri Prost Dönemi: İstanbul’a gelişinden bir süre sonra Henri Prost, İstanbul Vali ve Belediye Başkanı 
Muhittin Üstündağ’dan, kendisine İstanbul planlamasını teklif eden ve ondan çalışma yöntemini belirlemesini 
talep eden bir mektup alır (Bilsel, 2010) 

1936’da Henri Prost şehrin geleceğini düzenlemek üzere görevlendirilir. İstanbul ve Beyoğlu için ayrı nazım 
planlar hazırlanır. Bu dönemin ilk büyük imar hareketi 1938’de Eminönü meydanının genişletilmesi ve Yeni 
Camii’in etrafının açılmasıdır. Bu dönemde Lütfi Kırdar vali ve belediye başkanı olarak göreve atanınca Henri 
Prost tarafından hazırlanan imar planını yürürlüğe koyar. Taksim Kışlası yıkılarak, bugünkü Taksim Meydanı 
yapılır. Şişhane, Taksim, Üsküdar, Beşiktaş gibi 18 meydan düzenlenir. Yıldız parkı, Emirgan parkı gibi bir 
şehir için olmazsa olmaz çalışmalar yapılır. Açıkhava Tiyatrosu, Sergi ve Spor Sarayı gibi tesisler inşa edilir, 
Opera Binası’nın (günümüz Taksim Atatürk Kültür merkezi) inşaatına başlanır. Bu arada bazı yapılar da yol 
açmak amacıyla yıktırılır (Genim, 2010: 233-297)  
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Şekil 5. Taksim Meydanı Projesi (Sinan,G., 2010)

1950 Sonrası Dönem: Planlamada ikinci dalga 1950’lerde yaşandı. Bu aşamada görüşlerine başvurulan uz-
manlar, Alman plancı Hans Högg ile İtalyan plancı Luigi Piccinato’dur. Yüzyılın ikinci yarısında Türk plancı 
ve mimarlar İstanbul’un planlamasıyla daha doğrudan meşgul oldular. Bu dönemdeki kentsel sorunlara ek 
olarak bir de kentin o zamana kadar görülmemiş şekilde büyümüş olmasıydı. Tanzimat’ın ilanından itibaren 
geçen sürede kentte ulaşım ağı geliştirildi, yeni yollar ve meydanlar açıldı, çıkmaz sokaklar neredeyse tümüyle 
ortadan kalktı. Sahillerin önemli bir kısmı düzenlendi, yeni teknoloji ulaşım kentin her noktasına götürüldü 
ve yapılaşma çoğunlukla kagire dönüştürüldü. Bugünün İstanbul’u oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Kent 
sınırları artık Surları aşmış, batıya doğru uzanmıştı (Çelik, 1998).  

SONUÇ

Tarihte her zaman değişim ve dönüşümler, küçük öncü grupların ya da olayların etkisiyle başlamıştır. Osmanlı 
Devletinde de reformlar Tanzimat ile başlayıp çok başarılı olamamış gibi gözükse de devamında gelen projeler 
ve olaylar gösterir ki aslında değişim başladığında geri dönüş pek mümkün olamamıştır.

Bu bağlamda yöneticilerin de ne kadar büyük önem taşıdığı, bir devletin ve milletin geleceğini nereye 
taşıyabileceğini, tarihten bu yana görmek mümkündür. Osmanlıda reformların temelinde modernleşme ve 
sivilleşme amacı vardı. Modern bir devlet olmak bağlamında atılan adımlar, küresel dünyanın ve dolayısıyla 
Avrupa Devletlerinin etkisinde ve paralelinde olmuştur. II. Abdulhamid Döneminde gerçekleştirilememiş 
projelere bakıldığında, modernleşme ve değişim adına yapılan yeniliklerin altında yatan büyük düşünceleri ve 
ütopik hayalleri görebiliriz. Dönemin yabancı mimarlarının avrupadaki modernleşme akımlarının etkisindeki 
kentsel planları Osmanlı başkentine uyarlaması her ne kadar dönemin toplumsal yapısıyla çelişse de değişime 
ayak uydurmak her zaman kaçınılmaz olmuştur. 

Bugünkü kentsel dönüşümün, ilk girişimleri tarihte cumhuriyet öncesi dönemde başlamış ve cumhuriyetle 
birlikte daha da geniş çapta yaşanmıştır. Değişim sadece yapısal anlamda değil, sosyolojik bağlamda da 
yaşanmaktadır. İnsanların zamanın getirdiklerine alışma çabaları, değişimin kendisi kadar hızlı olamamıştır. 
Fakat yeni uğruna eskiyi gözden çıkartmak da Türkler’in kentsel kültürüne yabancı olmayan bir kavramdır. 
İstanbul başta olmak üzere 21. Yüzyılın kentsel dönüşümleri, kentin tarihi ve sosyolojik birikimleri göz önünde 
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bulundurularak, modern ama aynı zamanda kendi kültürünü ve doğal yapısını koruyarak biliçli mimar ve kent 
plancılarının ortak kararlarıyla planlanıp gerçekleştirilmelidir.
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V/UHF FREQUENCY BAND CMOS LOGARITHMIC RF POWER DETECTOR DESIGN 14  

Cüneyt AYAN1, Burcu ERKMEN2, Hakan DOĞAN3

1 Yıldız Technical University, Graduate School of Science and Engineering, Istanbul / Turkey
2 Yıldız Technical University, Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Istanbul / Turkey

3 Istanbul Medipol University, School of Engineering and Natural Sciences, Istanbul / Turkey

Abstract: With the advent of the wireless systems, RF power detectors are being used in many RF / millimeter 
wave integrated circuits. They are critical components in RF transmitters for transmit power control and also 
have a key role on the RF receivers to measure received signal strength to adjust the amplifier gain. In these 
blocks, usually RF power amplifier or low noise amplifier’s output power signal is an input to the power detec-
tor. The input power of the RF power detector circuit is converted to an analog dc output voltage via logarith-
mic transfer function in order to achieve a linear-in-dB input-output characteristic and the dc output voltage 
value indicates the power level of the input signal. In this work, a logarithmic power detection circuit is de-
signed for V/UHF frequency band (30-512 MHz). The architecture of power detector is composed of cascaded 
limiting amplifiers, half-wave rectifiers, voltage summing circuits and output filtering stages, respectively. To 
achieve extended dynamic range, outputs of four separate detector stages are summed. The power detector is 
designed and simulated in UMC 65 nm CMOS technology and consumes 46.7mA from 1.2V supply. The low 
power circuit is designed using piecewise linear approximation method and has a dynamic range wider than 
50 dB. The designed circuit meets the requirements to be used on all the entire V/UHF frequency band radio 
transceiver applications for aerospace.

Key Words: Cmos, Power Detector, Successive Detection Logarithmic Amplifier, Limiting Amplifier, Rectifier

INTRODUCTION

RF power detectors are crucial components to control both the transmitted and received signal power level. 
RSSI stands for Received Signal Strength Indicator, is a measurement of received power level that is sent by 
an RF source. Automatic Gain Control abbreviated as AGC in RF systems, is a closed-loop feedback, the pur-
pose of which is to maintain a suitable signal amplitude at an amplifier output, despite variation of the signal 
amplitude at the input. Both AGC and RSSI applications mentioned above need to use a RF Power Detector.

However, power detectors have some constraints that may be limiting the expansion of its applications in state-
of-the-art RF/mmW SoCs. In particular, achieving a high dynamic range leads to a considerable circuit area 
and power consumption, and also limits the frequency bandwidth. [1,2]

14  Author’s Note:  This study has been reproduced from the Master’s Thesis of Cuneyt AYAN titled “LOGARITHMIC POWER DE-
TECTOR DESIGN” conducted in Yildiz Technical University, Graduate School of Science and Engineering with the counselling 
of Assoc. Prof. Dr. Burcu Erkmen and Assoc. Prof. Dr. Hakan Dogan.
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Since the design of higher dynamic range is a challenge for power detectors, different architectures have been 
widely investigated in the literature.

The power detector architectures based on log amplifier uses the operational amplifier with trans-conductance 
feedback [3], the automatic gain control-based detector [4] and the successive detection logarithmic amplifier 
[5] as an amplification stage.

All topologies utilize gain stages and rectifier stages, respectively. Cascaded gain stages improve the dynamic 
range. Successive detection logarithmic amplifier gives the highest dynamic range among the others. But this 
limits the frequency bandwidth due to the increased number of poles.

GOAL

In this work, it is aimed to enhance Minimum Detectable Signal level while extending the dynamic range using 
SDLA based piecewise linear approximation.

We have obtained more than 50 dB dynamic range while detecting the minimum input signal at the levels of 
-60 dBm, all the entire V/UHF frequency band, using 65 nm CMOS process.

SCOPE

Figure 1 shows the general diagram of the log amps. A portion of the PA output power is coupled to RFIN 
of the logarithmic amplifier controller/detector, and is applied to the logarithmic amplifier. Each detector cell 
outputs a rectified current and all cell currents are summed and form a logarithmic output. DC output voltage 
is applied to an ADC input typically found in a baseband IC which, in turn, controls the PA biasing with the 
output. DAC output is applied to the gain-control input of the PA to close the control loop.
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Figure 1

METHOD

As seen below, logarithmic amplifiers comprise amplifier/limiter stages each with a small-signal gain of 
around 10 dB. The output stage of each amplifier is applied to a full-wave rectifier. After rectification stage 
and low pass filtering, the output dc voltage is procured. 
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Figure 2

Figure 3 shows one of the SDLA topology, in which the main principle is to use piecewise linear approxima-
tion to get linear-in-dB function to let the gain (G) of amplifiers remain as constant as possible within the 
dynamic range (DR rectifier) of the rectifiers. It has gain stages connected cascaded and rectifiers separated 
every output of gain stage. This topology has N rectifier stages with N-1 gain stages. DC output voltage of 
the power detector is proportional to the input power.

Figure 3
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Figure 4

Figure 4 shows another SDLA based topology approximation. On that architecture, stages are connected par-
allelly. And every branch has a rectifier stage after single gain cell.

RF signal input apply to every branch and amplify at different levels. 

As an example, G2-G1 and G3-G2 levels should be same with respect to the total dynamic range. Moreover, 
there should not be overlapping between adjacent gain stages.

Figure 5 shows the general schematic view of the design. It contains all the limiting amplifier, rectification 
stage, filters and voltage summing circuit.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

464

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Figure 5

RESULTS

As seen below, nonlinear curve is obtained between RF IN and DC output. The circuit draws 46.7mA from 
1.2V supply. 

Figure 6
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CONCLUSION

This paper presents that SDLA based cascaded power detector circuit design. The simulations are obtained 
in V/UHF frequency band and 65nm CMOS technology. More than 50 dB dynamic range is procured all the 
entire 30-512 MHz frequency band. As seen from the Figure 6, RF input power level can be detected precisely 
with look-up table. The circuit can be used on RSSI and AGC applications as an external component when 
design and manufacturing processes complete.
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KENTSEL MEKAN KULLANIMI DEĞİŞİMİNİN KENTLİ HAFIZASINA ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ: KABATAŞ - KARAKÖY SAHİL HATTI 

Seren SAĞDIÇ1, Feride ÖNAL2

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye 
2Gedik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde Türkiye’de başlayan hızlı sanayileşme süreci, kentlerde nüfus artışına ve 
kentsel mekanlarda değişimlere neden olmuştur. Kentleşme ve imar çalışmaları, değişimlerin yanı sıra kent-
lerdeki birçok sivil mimarlık örneği ile anıtsal nitelikteki yapıların yıkılması veya taşınması ile sonuçlanmıştır. 
Türkiyenin en büyük metropolü konumunda olan İstanbul da bu süreç kentte değişim ve dönüşümlere yol 
açarken özellikle kentteki kıyı şeridi bu dönüşümlerden en çok etkilenen alanlardan birisi olmuştur. Kabataş 
- Karaköy silüeti ve bu aksın kentsel mekan algısı da büyük ölçüde değişime uğramıştır. 2016’da yapımlarına 
başlanan Kabataş Ulaşım, Aktarma Merkezi Projesi ve Galataport adıyla bilinen Salıpazarı Kruvaziyer Limanı 
Projesi ile Kabataş - Karaköy sahil hattının değişim ve dönüşüm süreci günümüzde de devam etmektedir. Bu 
dönüşüm kapsamında 2020’de bitirilmesi hedeflenen Kabataş Transfer Merkezi Projesi için boğaza dolgu ya-
pılmış, gerekli alt yapı oluşturulmuştur. Deniz araçları, metro, füniküler, tramvay, otobüs gibi toplu ulaşım sis-
temlerinin birleşim noktası olacak Kabataş Meydanı’nın İstanbul halkı için önemli bir transfer merkezi olması 
amaçlanmıştır. Galataport Projesi’nde ise yüz on iki bin metrekarelik alanı kapsayacak kruvaziyer yolcu gemi-
lerine yönelik terminal inşaatı devam etmektedir. Bu projeye yönelik tarihi yapılar yeniden işlevlendirilmiş ya 
da çevredeki yenilenme sebebiyle öngörülemeyen yenilemelere gidilmiştir. Fındıklı - Karaköy sahil hattının 
düzenlemelerle halka açılması ve yürüyüş yolu oluşturulması, Tophane meydanının ve çevresinin bu dönüşü-
me hizmet edecek yeme içme alanları, alış veriş merkezi ve konaklama birimleriyle düzenlenmesi için projeler 
üretilmiş, uygulamalarına başlanmıştır. Yapılan ve yapımına devam edilen projelerin sayısının artması ekno-
mik yarar sağlayarak olumlu bir gelişme yaratsa da kentsel mekan kullanımının değişmesi bağlamında, yapay 
ve doğal çevrede yapılan müdahalelerin kullanıcı hafızasındaki etkisi açısından bir değerlendirme yapmak 
zorunlu hale gelmiştir. Çalışma kapsamında; kentsel dönüşüm konusunda dünyada başarılı uygulamalar olarak 
kabul edilen Barselona, Hamburg, Kopenhag liman kentleri dönüşüm projeleri, planlama süreçleri ve kullanım 
sonrası değerlendirmeler de göz önünde bulundurularak Kabataş-Karaköy sahil hattı dönüşüm projesi verileri 
ve hedefleri ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Karşılaştırma yapılırken başarılı dönüşüm projelerinde planlama 
aşamasında ve uygulamada öncelikli olan konular tespit edilmiş; bu konulardan tarihi yerleşim bölgesi ve bu 
alandaki çevresel verilerin korunması, merkezilik, çekim noktası yaratma, istihdam olanaklarının arttırılması, 
kentlinin ihtiyacının ve yararının gözetilmesi, erişilebilirlik, kesintisiz kıyı ulaşımı, çekim noktalarının yaratıl-
ması vb. ilkeler dikkate alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, 1950’lerden günümüze birçok yapının yıkıldığı veya 
taşındığı, birçok prestij projesinin ise halihazırda devam ettiği Karaköy Kabataş sahil hattının mekânsal dönü-
şümlerinin tarihsel süreci, değişen kentsel dokunun ve yapılan müdahalelerin kapsamı ve sonuçları, dünyadaki 
diğer kıyı kentlerinin dönüşüm projelerinin etkileri de göz önünde bulundurularak belirlenmesi ve toplanan 
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verilerin bu dönüşüm projesi üzerinden tekrar incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda yapılan ulusal ve ulus-
lararası literatür taraması ve uygulanan örnek incelemeler kapsamında “kentsel yenilenme ihtiyacı, çevresel 
değerlerin korunması, sürdürülebilir bütüncül planlama, kamu yararına dönüşüm, kıyı ile kentlinin bütünleş-
mesi” gibi başlıklara ulaşılmıştır. Taranan literatür ve örnekler sonucunda değişen kentsel mekana kentlinin 
katılımı ve dönüşümün kentli belleğindeki yeri bu başlıklar kapsamında incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kamusal Mekan, Kentsel Dönüşüm, Kentli Belleği, Kültürel Miras, Karaköy Kabataş 
Sahil Hattının

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kent terimi, Latincedeki vatandaşlık, hemşehri gibi anlamlara gelen civitas kelimesinden gelmekte ve fark-
lı dillerde de aynı kökten türetilmiş benzer kelimeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentten önce mezralar, 
kutsal mekanlar ve kırsal oluşum; kırsaldan önce ise obalar, ilkel sığınaklar, mağaralar ve işaret taşları var 
olmuştur. (Mumford L. , 2007). İnsanoğlunun birbiri ve diğer canlılar ile bir arada kalma içgüdüsü , toplumsal 
yaşam arzusu, bu oluşumları ortaya çıkarmaktadır..Bu bağlamda kentlerin kökenine inmek için yalnızca fiziki 
yapılaşma koşulunu aramamak; zaman, mekan ve kültür unsurlarıyla değerlendirmek gerekmektedir. 

Kentbilimci Gordon Childe , günümüz kentsel yaşamının temel unsurları olarak yerleşim yerinin büyüklüğü ve 
yoğunluğunu; nüfusun farklılaşması mesleki uzmanlaşmayı; anıtsal yapıların oluşması için kamu sermayesini; 
yazı, kayıt ve bilimin varlığı ile ticareti belirleyici unsurlar olarak görmüştür. (Knox,McCarthy, 2005). Belir-
tilen bu unsurlar kenti kırsaldan ayıran en önemli faktörlerdir. Bununla beraber toplumsal, ekonomik, sosyo-
psikolojik, çevresel, siyasal, kültürel, teknolojik unsurlar da yer almakta, kent somut bir kavramdan öte, insanı 
etkileyen her türlü çevresel veriyle harmanlanmış soyut bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kent, insan ve insan ile etkileşimli her türlü veriden bağımsız düşünülmemektedir. Kent yaşamının kazan-
dırdığı bilinç ile Lefebvre insan ve kent ilişkisi üzerine 1968’de kent hakkı kavramını ortaya atmıştır. Kentte 
yaşayan yurttaşların tüm kentsel mekanın üretimine ve kullanımına katılmasını; kentsel mekanın üretimi üze-
rindeki denetimlerini ve kentsel ,toplumsal ve mekansal ilişkiler üzerindeki denetimlerini kent hakkı olarak 
değerlendirmektedir. (Purcel M. , 2003). 

Nüfusu on milyonları aşan ulaşım, çevre kirliliği, eğitim, sağlık, sosyal ilişki gibi pek çok sorun yaşayan dün-
ya kentleri, küreselleşme sürecinde öne çıkma yarışı içerisine girmişlerdir. Bu kapsamda İstanbul ‘un küresel 
yarış içerisindeki rekabet gücünü arttırmak için 1980’lerin ortalarından itibaren hazırlanan prestij projelerinin 
kapsamı ve etki alanı farklı olmakla birlikte uygulandığı çevreyi de önemli ölçüde etkilemekte ve değişimine 
sebep olmaktadır. İstanbul’un sanayi kentinden dünya kentine evrilmesini hedefleyerek planlanan havaliman-
ları, büyük alışveriş merkezleri, yer altı ve yer üstü raylı ulaşım sistemi yatırımları, İstanbul için yapılan büyük 
ölçekli ve etkili projelerdir. Kültürel etkileşimi, ulaşılabilirliği, erişilebilirliği sağlayan bu tip kentsel yatırım 
projeleri beraberinde çevre yapılara yoğun talebi ve talebi karşılayamayan bölgelerde yeniden yapılanmayı 
getirmektedir. Günümüzde de kentte mahalleler, meydanlar, sokaklar, binalar, parklar yok olmakta ya da dö-
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nüşüme uğramaktadır; kent hakkı çerçevesinde kentlinin anılarına ev sahipliği yapmış mekanların sürekliliğini 
sağlama çabaları, kendi geçmişlerini de korumaları anlamına gelmektedir.15 

AMAÇ 

Çalışma kapsamında, Kabataş-Karaköy sahil hattında gerçekleşen büyük ölçekli mekansal dönüşümlerin tasa-
rımına yönelik kriterlerin ortaya konması ve yorumlanması amaçlanmaktadır. Kıyının yerel kimliğinin sürekli-
liğini sağlayacak tasarımlar geliştirilebilmesi için kıyının doğal yapısından, kültüründen kaynaklanan özellik-
lerini saptamak ve planlanan yeni kıyı gelişim yaklaşımı ile yeni işlevlerin , mevcut tarihi altyapı ile mekansal 
bağlantılarını ortaya koymaktır. Kıyıda mekansal, toplumsal, ekonomik açılardan yapılacak çalışmalara, dü-
zenlemelere tanıklık eden eden bireyin / toplumun ortak çıkarları doğrultusunda kentsel belleği zedelemeyecek 
tasarım yaklaşımlarını belirlemektir.

KAPSAM

Kabataş-Karaköy sahil aksında yer alan bölgenin mekansal gelişim süreci incelenerek; özellikle şu an yapımı 
devam eden Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi ve Kabataş Transfer Merkezi Projesi kapsamında projelerin 
hedefleri, uygulama sürecindeki etkileri araştırılmış, projelerin olası sonuçları değerlendirilmiştir. Salı Pazarı 
Kurvaziyer Limanı Projesi, Karaköy Rıhtım’dan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar uzanan 
400 bin metrekarelik bir bölgeyi16 Kabataş Transfer Merkezi Projesi ise Fındıklı Molla Çelebi Camii’nin kuzey 
tarafından başlayıp Kabataş Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’ne bitişik balıkçı barınağını da içine alan 90 bin 
metrekarelik bölgeyi kapsamaktadır.17

15  https://mekandaadaletblog.wordpress.com/
16  http://www.arkitera.com/haber/22383/bir-kultur-daha-yikiliyor
17  http://www.arkitera.com/haber/28521/kabatas-transfer-merkezi-tanitildi
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YÖNTEM

Dünyada kentsel dönüşümü başarılı olarak gösterilen liman kentllerinden Barselona, Hamburg, Kopenhag 
kentleri incelenmiş; kentsel dönüşüm öncesinde yer alan süreçler, planlama, uygulama ve uygulama sonrası 
aşamaları ve kentli ile mekansal etkileşimi değerlendirilerek, Kabataş-Karaköy sahil hattı dönüşüm projesi 
verileri ve hedefleri ile karşılaştırmalar yapılmıştır. 

BULGULAR

Kabataş-Karaköy sahil aksında özellikle 1950’li yıllarda yapılan İstanbul İmar Politikaları’ndan günümüze 
büyük değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır. Bu düzenlemeler kapsamında birçok yapı yıkılmış, taşınmış ya 
da işlevi değiştirilmiştir.

•	 1950’li yıllarda yapılan İstanbul İmar Politikaları ile Yıkılan , Taşınan ya da Yeniden Yapılan Baş-
lıca Yapılar

1. Borsa (Komisyon&Konsalide) Hanı (1866) (Yıkıldı-1956/58)
2. Karaköy Merzifonlu Paşa Camii ( 1903) (Yıkıldı-1956)
3. Mehmet Ali Paşa Hanı (1882) (Yıkıldı-1956/58)
4. Galata Bonmarşesi (Yıkıldı-1956/58)
5. Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi Binası (1915-1917) (Yıkıldı-1956/58)
6. Karabaş Mustafa Ağa Camii (1520) (Yıkıldı-1956/58) (Yeniden Yapıldı-1960)
7. Süheyl Bey Camii (1873) (Yıkıldı-1956/58) (Yeniden Yapıldı-2013)
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8. Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi (1732) (Taşındı-1958)
9. Koca Yusuf Paşa Sebili (1786) (Taşındı-1958)

•	 Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Kapsamında Yıkılan, İşlevi Değiştirilen ya da Yeniden Yapı-
lacak Başlıca Yapılar

10. Merkez Rıhtım Han (1912) (Yeniden işlevlendirilecek)
11. Karaköy Yolcu Salonu (1940) (Yıkıldı-2017) (Yeniden inşa edilecek)
12. Çinili Rıhtım Han (1911) (Yeniden işlevlendirilecek)
13. Paket Postanesi (1907-1911) (Cephe korunarak yıkıldı-2017) (Yeniden inşa edilecek)

Kabataş-Karaköy sahil aksında yapılan düzenlemeler halen devam etmektedir. 2005’te tasarımı yapılan 2016’da 
ise Kabataş Martı Projesi olarak yapımına başlanan ancak uygulama sırasında planlaması değiştirilen Kabataş 
Transfer Merkezi Projesi’nin ilk etabı 15 Mart 2019’da tamamlanmıştır. Bu kapsamda; Şehir Hatları’nın kul-
lanacağı 708 metrekarelik geçici iskele ve sefer yapılacak , gemi bağlanacak iki iskelenin inşaatı bitirilmiştir. 
3 yolcu salonu, iskele amirliği, personel donatı alanının bulunduğu iskelenin 3 vapur ve 5 yolcu motoru kapa-
sitesi bulunmaktadır. Projenin 2020 yılında tamamlanması planlan ikinci etabında meydanın altında yer alacak 
20 bin metrekarelik iki katlı otopark ve donatı alanları bulunmaktadır.18 (4)

18  https://uym.ibb.gov.tr/kurumsal/haberler-ve-duyurular/
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Bakanlar Kurulu kararı ile 1994 yılında kıyı kullanımının düzenlenmesi amacıyla turizm alanı ilan edilmiş 
Salıpazarı Bölgesi’nin kentliye açılması ve bölgede yer alan Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait yapıların 
ve antrepoların yeniden işlevlendirilmesi amacıyla 2000 yılında ihale açılmıştır. 2002‘de Galataport olarak 
kamuoyunda yer alan; uygulaması halihazırda devam eden Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi kapsamında 
ise bölgeye; oteller, fuar, sergi ve seminer salonları, turistik dükkanlar, akvaryum, sanat ve kültür merkezi, 
kongre merkezi, alışveriş merkezleri, terminal, gümrük alanları ve marina gibi yeni işlevlerin kazandırılması 
planlanmaktadır.

Söz konusu çalışmalar bittiğinde bölge ile öngörülen hedefler ise planlamacılar ve yatırımcılar tarafından aşa-
ğıdaki şekilde belirtilmiştir. 

•	 Yapıların; mimari özellikleri ve dönem karakteristikleri ve özellikle modern dönem yapılarında ön planda 
olan tasarım özgünlüğü bozulmadan restore edilmeleri ve farklı fonksiyonlar ile yeniden işlevlendirilerek 
şehrin kullanımına sunulmaları,

•	 Kıyı hattının toplum erişimi ve kullanımınını arttıracak şekilde düzenlenmesi,
•	 Tophane Meydanı’nın İstanbul’un en büyük meydanlarından biri olacak şekilde planlanması,
•	  İstanbul Modern ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne bağlı ve yapımı süren Çağdaş Sanat 

Müzesi ile bir kültür-sanat alanı haline gelecek olan bölgede, bu dönüşümü destekleyecek olan çeşitli 
projelerin üretilmesi,

•	 Proje ile yabancı sermaye yatırımının hayata geçirilmesi,
•	 Küresel ölçekte temsil özelliği taşıyan prestij projelerinin üretilmesi,
•	 İstanbul’un siluetini ve sosyal yaşantısını değiştirerek , halkın denizle buluşması,
•	 Bölgenin atıl kalmış alanlarının dönüştürülüp, halkın kullanımına kazandırılması,
•	 Fındıklı sahilindeki hareketliliğin arttırılması,
•	 Turizm alanı yatak kapasitesinin iki katına çıkarılması,
•	 Bölgedeki istihdam olanaklarının çoğaltılması, 19

SONUÇ

Kabataş gibi kent merkeziğinin odağında bulunan çok bağlantılı transfer merkezinin ihtiyacı karşılayamaması 
ve düzenlemelere ihtiyaç duyması kent gelişiminin bir gereğidir. Planlama aşaması ve proje yönetiminin öne-
mi bu transfer merkezinin 2 yıl kadar aktif olamaması ve uygulama esnasında yapılan plan değişikliği ile göz-
ler önüne serilmektedir. Transfer noktalarının kentin can damarı olduğu düşünülerek; erişilebilirliğin ve gü-
venliğin sağlanması, kamusal nitelik taşıyan mekan yaratılması, su ile bütünleşmiş bir kentte deniz ulaşımının 
daha cazip ve aktif hale getirilmesi, kent imgesi olabilecek nitelikte ve dikkatle yorumlanması gerekmektedir.

Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi kapsamında bulunan bölgenin sahip olduğu liman özellikleri mevcut 
proje ile devam ettirilmektedir. Ancak proje kapasitesini karşılamayan bu alanda denizin doldurulması ve proje 

19  https://www.dogusgrubu.com.tr/
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için üretilen çok yönlü fonksiyonların yoğun kent dokusu içerisine entegre edilmeye çalışılması projenin için-
de bulunduğu alan ile uyumunun incelenmesini gerektirmiştir.

Yapılan araştırmalar sonucunda kentsel dönüşüm projelerinin yapım sürecinde ve kullanım sonrası değerlen-
dirmede, kentli tarafından başarılı olarak nitelendirilmesi için aşağıdaki başlıklara ulaşılmıştır. 

•	 Kentsel dönüşüm sürecinin çok yönlü katılımcı ile yapılması gerektiği,
•	 Kentsel dönüşümün yalnızca mekansal bir değişim ve dönüşüm olarak değerlendirilmemesi gerektiği,
•	 Kentsel dönüşümün insan odaklı bir değişim olduğu,
•	 Kentsel dönüşüm projelerinin insan ve ekonomi gelişimi için ilerletilmesi gerektiği,
•	 İnsanların sosyo-psikolojik ihtiyaçlarını gözeten, yeşil alan ve sosyal donatıya sahip, kent mirasına sahip 

çıkan projelerin üretilmesi gerekliliği,
•	 Kentsel dönüşümün kente katkısı olması zorunluluğu,
•	 Kentsel dönüşüm sürecinin doğru ilerlemesi için kentli ile iletişimin kesintsisiz ve güçlü olması gerektiği,
•	 Kentsel dönüşümü kent toprağının paylaşımı ya da özelleşmesi olarak değerlendirmeden kentsel boşluk-

ların , kamusal alanların oluşturulması gerekliliği,
•	 Kent ile bütünleşecek insan ölçekli estetik tasarım yaklaşımlarının gözetilmesi,
•	 Kentsel dönüşüm sürecinin sürdürülebilir bütüncül planlama ile yapılması gerektiği,

Kentsel mekanda yapılan her türlü düzenlemeler, toplumsal hafızayı etkileyecektir. Kent içerisinde toplumun 
etkileşim yaşayacağı, ortak çıkarları doğrultusunda şekillenen kamusal alanları korumak ve sürekliliğini sağ-
lamak oldukça önemlidir. Bu alanların özelleştirilmesi ya da etkisini yitirmesi toplumsal paylaşımı ve kentsel 
belleği olumsuz etkileyecektir. Özellikle de kentlinin duygusal bağ kurduğu kıyı mekanlarının dönüşümünde, 
toplumsal ve mekansal gelişimin devamlılığına dikkat ederek yapılacak çalışmalar ile kentsel belleği güçlen-
dirmek gerekmektedir. Bu çalışma ile kentliyle bütünleşmiş, toplumsal bellekte yer etmiş böylesine önemli 
alanlarda yapılacak dönüşüm projeleri hazırlanırken önemli kriterleri saptamak ve gelecek süreçte ihtiyaçları 
karşılayacak yeni tasarımların oluşmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.
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KONSEPT AŞAMASINDA ÜRETİLEN GÖRSELLERİN UYGULANMIŞ YARIŞMA PROJELERİ 
ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Ayşenur PAKER BİNİCİ 1, İbrahim Başak DAĞGÜLÜ 2

1-2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Mimar, zihnindeki fikri dışa aktarabilmek için temsil yöntemlerini kullanır. Tarihsel süreç içerisinde tek-
nolojik gelişmelere paralel olarak temsil araçlarına yeni teknikler eklenmiş olsa da temelde temsil kavramı her 
zaman aynı amaçlara ulaşmayı hedeflemektedir. Bir fikri görselleştirirken temel amaç, zihinde oluşan mimari 
ürünü henüz var olmadığı bir aşamada çeşitli amaçlarla başkalarına anlatabilmektir. Yapılar, çoğu zaman bir-
den çok disiplinin ortak çalışmasıyla gerçekleşen tasarım üretim süreçlerinin sonucunda ortaya çıkarlar. Gerek 
tasarım sürecinde, gerek üretim sürecinde sadece mimarların değil, katılan tüm disiplinlerin temsil araçlarına 
gereksinimleri ortaya çıkar. Ağırlıklı olarak odaklanılan bir diğer amaç ise yapıya dair fikirleri alıcısına ak-
tarabilmek, yapıyı pazarlayabilmektir. Tercih edilen temsil yönteminin etkili ve mimar olmayanların da anla-
yabileceği bir şekilde kullanılabilmesi, bu amaç dahilinde büyük önem taşır. Kimi zaman bir mimari projenin 
temsil ediliş şekli sayesinde çok daha nitelikli olduğu izlenimi oluşturulabilir. Tasarımcı, kendi zihnini berrak-
laştırmak, tasarımı geliştirmek, farklı açılarını tahlil edebilmek ve düşünülen ürünle bir çeşit iletişim kurabil-
mek için de temsil yöntemlerini kullanabilir.Son birkaç on yıldır üretilen yapıların mimari tasarım yaklaşım-
larında ve özellikle kabuk ve biçim konusunda çok özgür ve yenilikçi tavırlar sergilenmesinde bir güç çarpanı 
olan bilgisayar desteğinin, özellikle uygulamaya yönelik temsil gücünün daha önce yapılması-tarif edilmesi 
mümkün olmayan tasarımları mümkün kılmadaki etkisini gözlemleyebilmek olasıdır. Temsil yöntemlerindeki 
gelişim, bir çok fikrin aktarımını olanaklı kılmıştır. Günümüzde tasarım sürecinde kullanılan yardımcı tek-
nolojik uygulamaların pek çoğu görsel ürünler oluşturmaya yönelik araçlardır. Bu durum görsel açıdan çok 
daha etkileyici ve özellikle form olarak farklılaşabilen yapıların ortaya konmasını sağlamıştır. Yüksek kalitede 
görsel temsiller oluşturulmasına olanak sağlayan bu durumun tartışma konusu haline gelen başka sonuçları da 
olmuştur. Juhani Pallasmaa ‘Tenin Gözleri; Mimarlık ve Duyular ’ isimli kitabında görselliğin bu denli başat 
olmasının, diğer duyuların tasarım ve aktarım aşamalarında göz ardı edilmesinin çevremizi giderek duyusal 
anlamda yoksullaştırdığını ve düş kırıklıklarına yol açtığını savunarak anlatmaktadır. Yarışma projeleri her 
zaman özellikle kamusal yapıların üretilmesinde en çok uygulanması beklenen yöntem olmuştur. Bir yarış 
söz konusu olduğunda görsel algıyı etkilemeye yönelik, daha kaliteli temsilleri bir arada görmek mümkün-
dür. Bu çalışmanın amacı, mimari konsept aşamasında ortaya çıkan görsel sunum materyalleri ile uygulama 
sonrası ortaya çıkan son ürünün tüm bu görselleştirme süreçlerine dair bakış açıları bağlamında, işlev, estetik 
ve algı açısından karşılaştırılıp incelenmesidir. Çalışma kapsamında; İstanbul Radyo Evi, Lüleburgaz Otobüs 
Terminali, Şişli Halide Edip Adıvar Kültür Merkezi, Troya Müzesi, Antalya Expo Kulesi gibi farklı tasarım 
yaklaşımlarına sahip, yarışmalar sonucu üretilmiş örnekler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Görselleştirme, Mimari Temsil, Yarışma Projeleri



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

475

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Dünyada olup biten birçok şeyi temsil sayesinde aktarır, algılar ve anlamlandırırız. Tam anlamıyla hayatımızın 
içerisinde olan temsil, kimi zaman bazı sembollerle, kimi zaman ise kullandığımız dil ve hareketler ile karşı-
mıza çıkar. Birey, temsil ile aktarmaya çalıştığı fikri/ algıyı/ bilgiyi de çokluduyumsal bir şekilde elde etmiştir. 
Aktarımı da tüm duyulara hitap edecek şekilde olabileceği gibi, tek bir duyuya ya da farklı katmanlarla ve 
etkilerle birkaç duyuya ulaşabilen bir yöntem ile olabilir. 

Bir iletişim aracı olarak kullanılabilecek temsil daha çok ses ve görüntü kullanılarak üretilir ve aktarılır. Her-
hangi bir fikir, nesne vb. temsil ile ifade edildiğinde karşı tarafa indirgenerek aktarılır. Temsil ettiği şeyin aynısı 
değil, ona ait bilgilerin toplandığı ve özetlenerek, genelleme yapılarak oluşturulmuş olan sonucudur. Bu saye-
de dikkati içeriğe çekebilir, fakat temsili üretenin ve alıcısının aynı dili kullanmaları gerekmektedir ve buna 
rağmen aktarım indirgenerek yapıldığından anlam kaybı oluşmasına yol açabilir. (Turan, 2002).

AMAÇ

Mimari bir ürün inşa edilmeden önce, zihinde ortaya çıkan tasarım temsil yöntemleri ile aktarılır ve geliştirilir. 
Teknolojinin gelişmesi ve bilgisayar desteği sayesinde özellikle son birkaç on yıldır güçlü görseller üretilir 
olmuştur. Görselleştirmenin bu denli önemsenmesi yapı ile temsilinin kimi zaman yeterince ilişki kuramadığı 
görüşünün ortaya çıkmasına sebep olmuş, tartışılan bir konu haline gelmiştir. Çalışmanın amacı mimari ürün 
ortaya çıkarmak için üretilen temsiller ile ilgili farklı görüşleri ortaya koymak ve örneklemektir.

KAPSAM

Mimari bir ürünün ortaya çıkabilmesi için öncelikle temsil edilebilmesi gerekir. Çalışma kapsamında temsil 
kavramının üzerinde durulmuştur. Temsilin tarih boyunca hangi şekillerde ortaya çıktığı, hangi amaçlarla kul-
lanıldığı ve yöntemleri çalışmanın bağlanacağı sonuç açısından önemlidir. İnsan algısı, özellikle bir mekanı 
değerlendirirken sadece görsel olmanın ötesinde tüm bedeni ile deneyimler. Teknolojinin izin verdiği, fotoğra-
fik gerçeklikte mimari temsiller hazırlanabilmesi, tasarım olanaklarını arttırırken, kimi zaman yanıltıcı mani-
pülasyonların önünü açmıştır. Yarışma projeleri ise temsil kavramının ve sonuçlarının incelenmesinde önemli 
bir araç olarak görülmüştür. 

YÖNTEM

Çalışmanın araştırma yöntemi olarak, temsil ile ilgili farklı tanımlar ve görüşler irdelenmiş, temsil yöntem-
lerinin uğradığı değişimin mimari ürüne etkileri üzerinde durulmuştur. Temsil üretme sürecindeki değişimi 
gözlemlemek adına uygulanmış yarışma projeleri ile konsept aşamasında üretilen görseller incelenmiştir. 

BULGULAR

Temsil, insanlığın ortaya çıkmasıyla birlikte varlığını göstermiş, geniş tanımı ve kapsamı sayesinde, yöntemi 
değişse de her zaman bir iletişim aracı olarak kullanılmıştır. Ses, yazı, görsel gibi farklı ifade şekilleri henüz 
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yokken de insanlar vücut dillerini kullanarak iletişim ihtiyaçlarını gidermişlerdir. Zamanla bir takım araçlar 
keşfedilmiş ve insanlar mağara duvarlarına çizimler yaparak kendilerini ifade etmeye başlamıştır. 

Bir çok sebeple farklı çizimler üretilirken, mimari temsil amacıyla yapılmış çizimlere çok sonraları rastlanır. 
Yazının kullanılmaya başlanması da bilinen ilk mimari temsil örneklerinden eskiye dayanır. Henüz bir alfabe 
kullanılmazken, harfleri değil de kelimeleri temsil eden şekiller ile insanların bir şeyleri belgelemeye başladığı 
bilinmektedir. Sümerlilerin yoğun ticaret hayatında çok fazla belgelemeye ihtiyaç duymalarıyla birlikte alfa-
betik yazı kullanılmaya başlanmıştır. 

İlk mimari çizimler ise plan düzleminde ifade edilmiş bir biçimde Eski Mısır döneminde karşımıza çıkar. Gü-
nümüze kadar ulaşmış bu ilk çizimler mimari tasarım yaklaşımının o dönemde ızgara plan şeklinde olduğunu 
gösterir. Porter’ın aktardığına göre, Mısır’da, Memphis yakınlarında bulunan bir tapınağın önünde yer alması 
planlanan mezara ait vaziyet planı çizimi ilk örneklerden biridir. Bu çizim M.Ö. 2100 yılına tarihlenir (Porter, 
1979).

Rönenans dönemine (15.yy) kadar mimari temsil yöntemi olarak çizim pek üretilmemiş, bu dönemde ise pers-
pektifin bulunmasıyla mimari temsil büyük önem kazanmıştır. Düşüncenin de aktarılabilir hale gelmesiyle 
önemi artmıştır, sadece üretilen yapı değil, temsil de bir değer kazanmıştır. Gürer’in de ifade ettiği gibi bu 
dönemde yapı yapılmadan neye benzeyeceği net bir şekilde ortaya konabilmiş, çevresiyle ilişkisi öngörülebil-
miştir. Temsil düşünceyi de yönlendirebilen bir özellik kazanmış ve yeni bir alan bulmuştur ( Gürer, 1995 ).

Günümüzde de kullanılan tüm temsil yöntemlerinin temellerinin Rönesans’ta atıldığı söylenebilir. Gelişen 
teknoloji ve beraberinde gelen bilgisayar desteği ile gelişmiş ve güçlü görseller üretilmeye başlanmıştır. 

Temsil araçlarına yeni teknikler eklenmiş olsa da temelde temsil kavramı her zaman aynı amaçlara ulaşmayı 
hedeflemektedir ;

•	 Tasarlanan ürün ile tasarımcının ilişki kurabilmesi, tasarımı geliştirmek. 

•	 Birden çok disiplinin bir arada iletişim kurarak çalışabilmesini sağlamak. 

•	 Yapıya dair fikirleri alıcısına aktarabilmek, yapıyı pazarlayabilmek. 

Temsil üretilirken amacına yönelik olarak başkalaşan bir çok yöntem seçeneği vardır. Maket, plan-kesit-
görünüş, perspektif, diyagram, üç boyutlu model gibi bir çok temsil yöntemi vardır. Bu yöntemler kimi zaman 
üretim aşamasında ekip çalışmasını sağlayabilmek, kimi zaman ise yapının mimar olmayan alıcısına tasarımı 
aktarabilmek için kullanılabilir. Mimarlar için en temel temsil yöntemi her zaman eskiz olmuştur. Eskizin 
kendisi net olmayan çizgilerden oluşurken, buna rağmen çok şey anlatabilir. Dışarıdan bakan kişi için soyut 
gözüken bir kaç çizgi, tasarımcısı için net hatırlatıcılar olabilir. Laseau eskizlerin aynı zamanda hayal gücünün 
gelişmesine de katkısı olan, görsel hafızayı destekleyen bir araç olduğunu düşünür. Mimarlığın görsel dili çağ-
rışımlara ve yorumlamaya açıktır. Bu açık uçlu çizimlerle grafik düşünme becerisi de gelişmektedir (Laseau, 
1989).
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Bilgisayar desteği ile üretilen görsel temsiller günümüzde hızlıca üretilmekte ve kullanılabilmektedir. Bu du-
rumun mimarlık alanına hem yeni tasarım olanakları sağlamak hem de bunları inşa edilebilmek açısından pek 
çok faydası olmuştur. Fakat bir takım eleştirileri de beraberinde getirmiştir. Pallasmaa bu durumu şu şekilde 
eleştirir; ‘gözden yana eğilim hiçbir zaman, çarpıcı ve anımsanacak bir görsel imge oluşturmaya yönelik bir 
mimarlık türünün hakim olduğu son otuz yılda olduğu kadar açık olmamıştı. Mimarlık varoluşta temellenen 
plastik ve mekansal deneyim yerine reklamcılık ve anında ikna stratejisini benimsedi; binalar varoluşsal derin-
lik ve içtenlikten kopuk imge ürünlerine dönüştü.’ (Pallasmaa, 2011). Üretilen temsillerin daha çok göz mer-
kezli olması, yapının bir bütün olarak tüm bedene hitap etmesi gerekliliğinin önüne geçmeye başladı. Mimarlık 
tam anlamıyla bir bedensel karşılaşma olma durumundan, bir fotoğraf makinası tarafından sabitlenen anlık bir 
görüntü sanatına indirgendi (Pallasmaa, 2011).

Yarışmalar, bir yapı elde etme yöntemi olarak, özellikle kamusal yapılar söz konusu olduğunda tercih edilme-
si beklenen yöntemdir. Yarışmalar sayesinde mimarlar kendilerini deneme fırsatı bulur, pek çok iyi kalitede 
proje üretilir ve en nitelikli olanın seçilmesi ve uygulanması umulur. Yarışma ortamlarında dünden bugüne 
mimarinin gelişim sürecini, temsil yöntemleriyle paralel olarak nereye doğru gittiğini de analiz edebilmek 
mümkündür. 

Bir yarış söz konusu olduğunda görsel algıyı etkilemeye yönelik, teknolojinin tüm olanaklarının kullanıldı-
ğı daha etkili temsiller bir arada görülebilir. Fakat bu durumun her zaman olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı 
söylenemez. Temsilde kullanılan görsel dilin projenin içeriği ile çeliştiğini, söylemek istenen sözün ürünün 
önüne geçtiğini savunan araştırmacılar da vardır. Sayar’ın aktardığına göre, 2003 yılında ilan edilen Türkiye 
Noterler Birliği Merkez Binası Yarışması’nda jüri üyeleri sadece yerleşim planı, plan, kesit, görünüş ve siyah-
beyaz maket teslim edilmesini istemiş, üç boyutlu modellerden üretilen temsilleri üretilen yarışma paftalarında 
görmek istememişlerdi. Antalya Altın Portakal Film Müzesi Yarışması’nda ise jüri raporunda‘ jüri birçok su-
numda kullanılan görsel dilin, iletilmek istenen bilgiyi gölgede bıraktığı, çoğu projenin kent yaşantısına kat-
kıda bulunma beklentisine yanıt vermediği ve nesne olarak kendisini ortaya koyma eğilimi içinde olduğunu’ 
bildirilmişti (Sayar, 2004).

Tüm bu yaklaşımlar bağlamında, farklı tasarım yaklaşımlarına sahip uygulanmış yarışma projelerinin konsept 
aşamasında üretilen görselleri ile, inşa edilmiş yapının yan yana konması ile ortaya çıkan sonuçlar, örnekler 
üzerinden incelenecektir.
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İstanbul Radyo Evi (1945)

   

İstanbul Radyo Evi Yarışma Projesi, 1945 yılında ilan edilmiş ve birinci seçilen yarışma projesi uygulanmıştır. 
Yapının günün koşullarında üretilen perspektifinde malzeme güçlü  bir şekilde aktarılmıştır. Oluşturulmaya 
çalışılan taş dokusu hissi son derece gerçektir, yapı üretildiğinde de aynı doku algısı verilmiştir. Temsilde etkin 
olarak kullanılan gölgeleme yöntemleri sayesinde yapı daha hareketli algılanmaktadır. Özellikle pencerelerin 
geriye çekilme hissi temsilde çok net verilmişken, yapı uygulandığında aynı güçlü geri çekilme etkisini ko-
ruyamamıştır. Bu durumda temsile baktığımızda bölünmüş, hafiflemiş bir yapı izlenimi oluştururken, yapının 
kendisinin daha ağır bir etkisi oluşmuş.

Şişli Halide Edip Adıvar Kültür Merkezi (2011)

   

Kültür merkezi yapısı, yarışma açıldıktan sonra ismi de değiştirilerek üretilmiştir. Nazım Hikmet Kültür Mer-
kezi olarak hizmete açılan yapı konsept aşamasında üretilen görselinden çok daha farklı bir tasarım haline 
gelmiştir. Temsillerde bulunan insanlar sayesinde son derece hareketli ve tasarın merkezindeymişçesine insan 
yaşamına dair canlı bir izlenim bırakan avlu, uygulama sonrasında bu potansiyeli iyi kullanamayan bir oylum 
olmanın ötesine gidememiş gözükmektedir. 
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Troya Müzesi (2012)

Amacına ulaşmış bir örnek olarak karşımıza çıkan Troya Müzesi, uygulama öncesi hem el hem de bilgisayar 
desteği ile üretilen temsiller ile aynı etkiyi verebilmiştir. Seçilen malzemelerin uygulanması, doluluk boşluk 
ve ışık ile oluşturulabilecek etkinin düşünülerek yapıya aktarılması neticesinde yapı tam da amaçlanan etkiyi 
sağlamış görünmektedir. 

Lüleburgaz Otobüs Terminali (2013)

  

Açılan yarışma sonucu birinci seçilerek uygulanan Lüleburgaz Otobüs Terminali projesi de amaçlanan sonuca 
büyük oranda ulaşılabilen bir proje olmuştur. Taşıyıcı sistem gereksinimleri sonucu değişen düşey taşıyıcılar 
olmuş olsa da yapının istenen görsel etkisi büyük oranda korunabilmiştir. Su öğesi iptal edilmiş, fakat meydan, 
kullanışlı olmaktan bir şey kaybetmemiştir. 
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Antalya Expo Kulesi (2014)

  

Solda bulunan temsil ile sağda bulunan yapı, ana form kararları korunmuş olsa da, farklı etkilere sahiptir. 
Seçilen kaplama malzemesi değişmiş, ışıklandırma ile beraber yapıyı farklı bir kimliğe büründürmüştür. En 
büyük değişiklik ise, proje mimarlarının aktardığına göre eklenen yangın merdivenleri ile kulenin genişlemesi 
sonucu ortaya çıkmıştır. Narin ve hafif bir etkisi olması istenen yapı uygulandıktan sonra kalın ve ağır bir kule 
haline gelmiştir. 

SONUÇ

Mimari ürün en çok göze hitap ederek varlık gösterse de tüm beden ile deneyimlenir ve algılanır. Algılama 
tüm duyularımızın kullanıldığı, zihinde gerçekleşen bir süreçtir. Algılama görme duyusu ağırlıklı olmasına 
karşın üç boyutlu bir modelden alınan render ile (ki sonsuz bakış açısından ve ışığın kullanımı ile elde edilen 
aydınlatma durumundan sadece bir tanesini temsil eder) var olan bir binayı dışından ve içinden sonsuz po-
zisyondan ve sonsuz aydınlık biçim ve düzeyi ile ışık-gölge durumundan diğer duyulardan da destek alarak 
algılama, yani gerçek dünya, birbirleriyle kıyaslanması mümkün olmayan şeylerdir. Ayrıca sanal gerçeklik 
ürünleri üreticisinin amacı doğrultusunda kullanıcı ya da değerlendirici algısını yönlendirmek ve gerçekliği 
deforme etmek için de kullanılabilirler. Bunun dışında bina görsellerinin oluşturulduğu ön tasar aşamasından 
sonraki süreçlerde görselin gerçekten kopmasına neden olacak şekilde tasar ve kullanılacak teknik - malzeme 
doğrultusunda revizyonlara da uğramış olabilir. Bu denli göz merkezli üretilen temsiller kimi zaman çeşitli 
nedenlerden tümüyle yapısallaşamaz, inşa edilseler dahi beklenenden farklı olarak görselin temsil ettiğinin 
dışına çıkabilir. Bu durum temsilin asıl amacı olan müşteri ve meslektaşlarla kurulmak istenen görsel ifade 
ilişkisinin yeterince sağlıklı gerçekleşmemesi sonucunu doğurur. Meslek insanlarının disipliner bilgisi onların 
yanılsamalar yaşamasına engel olacakken, bu konuda bir eğitimi olmayan müşterinin ya da kamunun böyle 
bir şansı ne yazık ki bulunmamaktadır. Ön tasardan uygulama aşamasına kadar projede yapılması zorunlu 
olan değişikliklerin (yapım sistemi, malzeme gibi) sanal gerçeklik ile üretilmiş görsellere yansıtılıp sürecin ve 
sonucunun ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılması sorunu belli ölçüde çözebilecektir. 

Mimarlık mesleği bir mekan tasarlama işidir ve mekan yaşamak için vardır, sadece göz ile algılanmaz. Gü-
nümüzde sayısal ortamın mimarlara sunmuş olduğu sınırsız imkanları kullanırken, bir ‘görselleştirme etiği’ 
gözeterek temsiller üretmek, mimari mekan tasarlarken yapının bütünsel bir deneyim yaşatması gerekliliği 
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göz ardı edilmeden görsel manipülasyonlardan uzak durmak, mimarinin bir imaj oluşturma mesleği haline 
gelmesinin önüne geçecektir. 
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HİBRİD NANOPARÇACIK TAKVİYELİ EPOKSİ YAPIŞTIRICILARIN MEKANİK VE TERMAL 
ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

MÜRSEL EKREM1,Özlem ÖZDEMİR1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği, Konya / Türkiye

Öz: Bu çalışmamızda, epoksi reçineye ağırlıkça % 0.5 Bor Nitrür Nanoplateler (BNNPs) ile ağırlıkça farklı 
oranlarda (% 0.5, 1 ve 1.5) nano gümüş (Ag) parçacıkları ilave edilen yapıştırıcıların mekanik özelliklerine 
etkisi araştırılmıştır. Öncelikle bu nanoparçacıklar buz banyosu içerisinde epoksi reçineye ilave edilerek 10’ar 
dk aralıklı toplam 30 dk boyunca problu homojenizatör ile karıştırılması gerçekleştirilmiştir. Sonra bu karışım 
esnasında oluşan hava kabarcıklarını gidermek için vakum fırınında oda sıcaklığında 20 dk süreyle 0.25 bar 
basınç altında tutulmuştur. Daha sonra epoksi reçinenin sertleştiricisi ilave edilerek önceden ASTM D638-10 
standardına uygun hazırlanan kalıplara dökme işlemi gerçekleştirilmiştir. Modifiyeli epoksi yapıştırıcı vakum 
fırınında oda sıcaklığında 24 saat ilk kürleme ve son kürleme işlemi için de 80 °C’de 15 saat bırakılmıştır. 
Üretilen BNNPs ve nano Ag katkılı epoksi yapıştırıcıların çekme numuneleri sabit yük altında çekme testine 
tabi tutulmuştur. Modifiye edilmiş epoksi yapıştırıcıların maksimum yükleri, çekme dayanımları, elastiklik 
modülleri, toklukları ve uzama değerleri hesaplanmış olup, bu testin sonucunda bu özellikler referans numune 
ve farklı oranlardaki BNNPs ve nano Ag katkılı epoksi yapıştırıcılar ile kıyaslanmıştır. Epoksi yapıştırıcı ile 
ağırlıkça % 0.5 oranındaki BNNPs ve 0.5 nano Ag parçacık takviyeli yapıştırıcının maksimum yükleri kar-
şılaştırıldığı zaman sırasıyla 1742.11 N ve 2262.80 N ile % 30 oranında artış gözlemlenmiştir. Ayrıca epoksi 
reçine ile BNNPs ve nano Ag takviyeli epoksi yapıştırıcıların camsı geçiş sıcaklığı, ergime sıcaklığı, termal 
bozunma sıcaklığı ve kütle kaybı, Termogravimetri ve Diferansiyel Termal Analizleriyle (TGA/DTA) incelen-
miştir.

Anahtar Kelimeler: Çekme Dayanımı, Nanoparçacık, Nanokompozitler, BNNPs, Nano Ag

GİRİŞ

Üretim maliyetinin düşük olması, hafiflik, üretim ve kullanım kolaylığı açısından bakıldığında yapıştırma tek-
nolojisinin birçok avantaj sağladığı görülmektedir. Yapıştırma bağlantılarında kullanılan yapıştırıcılar kauçuk, 
plastik v.b. malzemelerden üretilmektedir. Epoksi reçine, termosetler grubunda bulunan çok yüksek yapıştırma 
gücü ile bilinen plastik malzemedir. Bu özelliği dolayısıyla çok geniş uygulama alanları bulunmaktadır. Neme, 
ısıya, kimyasallara ve aşınmaya karşı mükemmel bir direnç gösterirler ve uzun ömürlüdürler(Kozma ve Olef-
jord, 1987; Petrie, 2000).

Nanoteknoloji alanında son yıllarda meydana gelen gelişmeler birçok alanda olduğu gibi yapısal yapıştırıcıla-
rın kullanımında da kendine yer bularak, yapıştırıcıyla birleştirilmiş bağlantılara yeni bir boyut kazandırmıştır. 
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Nanoparçacıkların ilavesiyle elde edilen yapıştırıcıların kullanılmasıyla, yapıştırma bağlantılarının mukave-
metini etkileyen faktörler incelenmiş, bağlantıların dayanımının artığı tespit edilmiştir(Gkikas ve ark., 2012; 
Ulus ve ark., 2014; Ghosh ve ark., 2016; Zhou ve ark., 2016; Ramdani ve Azibi, 2018; Ribeiro ve ark., 2018; 
Hemmatian ve ark., 2019).

Saraç ve ark. (2019) epoksi yapıştırıcılara ağırlıkça farklı oranlarda (% 2, 4 ve 6) nano Al2O3, nano TiO2 ve 
nano SiO2 nanoparçacıklar ekleyerek tek taraflı bindirmeli bağlantıların kayma dayanımları incelenmiştir. Ay-
rıca bu bağlantının mekanik özelliklerine, kayma yükü altındaki farklı üst üste bindirme uzunluklarının (20, 
25, 30, 50 ve 70 mm) etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Deneylerin sonucunda, saf epoksi reçine ile kar-
şılaştırıldığında üstüste bindirme uzunluğu 20 mm’de, en etkili nanoparçacığın nano Al2O3 ve artış oranı ise 
ağırlıkça % 4 oranındakinde kayma dayanımı % 97 olarak artış göstermiştir.

Mansourian-Tabaei ve ark. (2014) nano takviye dolgu malzemeleri üstün mekanik özelliklere sahip ve yaygın 
olarak yüksek performanslı uygulamalar için polimer matrisler ile ilişkili malzemelere takviye olarak kul-
lanmışlardır. Bu çalışmada, çok cidarlı karbon nanotüpler (ÇCKNT), nano Al2O3, nano SiO2 ve talk takviyeli 
epoksi reçineli yapıştırıcılar geliştirilmiştir. Diglisidil eter bisfenol A (DGEBA) yapıştırıcıların, farklı tipteki 
etkileri ve yapıştırıcı içindeki nano dolguların içeriği, kopmadaki uzaması, termal kararlılık (hava ve azot 
atmosfer altında) araştırılmıştır. Epoksi matris içerisinde nano dolguların düzgün ve uygun dispersiyonla ya-
pıştırıcı hazırlamak için basit ve etkili bir yaklaşım, ultrasonikasyon ile birlikte mekanik karıştırma olduğu 
bulunmuştur. Transmisyon elektron mikroskobik ve taramalı elektron mikroskobik araştırmalar, nano dolgula-
rın yüklemelerde optimum nano dolgular epoksi matris içinde homojen olarak dağılmış olduğunu ortaya koy-
muştur. Kayma mukavemeti, yüklemelerde ÇCKNT ve nano AI2O3 bir fonksiyonu olarak tek taraflı bindirmeli 
bağlantı ile ölçülmüştür. Sonuçlarda kayma mukavemetinin önemli ölçüde ÇCKNT ve nano-Al2O3 sırasıyla 
belirli bir seviyesine kadar eklenmesi ile yaklaşık % 50 ve % 70 artış olduğunu göstermiştir.

Fortunati ve ark. (2011) tek cidarlı karbon nanotüpler (SWCNT) ve gümüş nanoparçacıkların (Ag) farklı kom-
binasyonun biyobozunur polimer matris ile üretir ve karakterize eder. Ağırlıkça farklı SWCNT miktarı, Ag 
nanoparçacıkları çözücü (dökme) işlemi ile poli (kaprolakton) (PCL) polimer matrisiyle karıştırıldı. Nanoya-
pıların sinerjistik etkileri, ikili PCL / Ag, PCL / SWCNT’lerin ve üçlü PCL / Ag / SWCNT kompozitlerin, mor-
folojik, elektriksel, dielektrik, mekanik ve biyolojik özellikleri açısından değerlendirildi. Sonuçlar PCL matris 
içerisinde nanoyapıların iyi dağıldığını ve ikili sistemlerden nano Ag katkısının Young modülünü arttığını 
göstermiştir. PCL/Ag kompozitleri, zayıf elektriksel özellikler sergilerken, PCL / Ag / SWCNT üçlü filmlerde 
her iki ikili kompozite kıyasla daha yüksek iletkenlik değerleri ölçülmüştür. Bu araştırmada elde edilen sonuç-
lar Ag partiküllerinin SWCNT’lerin varlığında iletken yolların oluşumunu kolaylaştırdığını, nanotüp demetleri 
arasında iletken köprüler gibi davrandıklarını ve elektron transferini kolaylaştırdıklarını göstermektedir. Kü-
çük bir SWCNT yüzdesinin eklenmesiyle, PCL / Ag nano hibrid filmlerin elektriksel özelliklerini önemli ölçü-
de arttırmıştır. İkili ve üçlü kompozitlerin biyouyumluluğu, Ag nanopartikülleri ve SWCNT’lerin biyobozunur 
bir polimer ile kombinasyonunun biyomedikal uygulamalar için yeni perspektifler açtığını göstermektedir.
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Bu çalışmanın amacı, epoksi bazlı hibrid nanokompozitlerin üretimi, mekanik ve termal özellikleri incelen-
miştir. Hibrid nanokompozitler, ağırlıkça % 0.5 Bor Nitrür Nanoplateler (BNNPs) ile ağırlıkça % 0.5, 1 ve 1.5 
nano gümüş (Ag) parçacıkları epoksi reçineye karıştırılarak üretilmiştir. ASTM D638-10 standardına uygun 
olarak üretilen hibrid nanokompozitler sabit yük altında çekme testine tabi tutulmuştur. Hibrid nanokompozit-
lerin maksimum yükleri, çekme dayanımları, elastiklik modülleri, toklukları ve uzama değerleri hesaplanmış 
olup, referans numune ile kıyaslanmıştır. Ayrıca epoksi reçine ile BNNPs ve nano Ag takviyeli nanokompozit-
lerinHekzagonal camsı geçiş sıcaklığı, ergime sıcaklığı, termal bozunma sıcaklığı ve kütle kaybı, Termogravi-
metri ve Diferansiyel Termal Analizleriyle (TGA/DTA) incelenmiştir.

DENEYSEL ÇALIŞMA

Malzemeler

% 99 üzerindeki saflıkta ve ortalama 100 nm kalınlığındaki hekzagonal yapıdaki Bor Nitrür Nanoplateler 
(BNNPs) Bortek firmasından ve 40±10 nm ortalama çapında sahip nanoAg nanoparçacıklar % 99.9 saflıkta 
ve küresel form da olup Nanografi’den temin edildi. 600-900 mPas viskoziteli MGS-L285® diglisidil eter 
bisfenol-A (DGEBA) reçine ve 50-100mPas viskoziteli MGS-H285® kürleştirici Momentive (Hexion)’dan 
satın alındı.

Hibrid Nanokompozitlerin Hazırlanması

Şekil 1’de hibrid nanokompozitlerin hazırlanması şematik olarak verilmiştir. Öncelikle epoksi reçine belirle-
nen oranda tartıldı. Bu oranın ağırlıkça % 0.5, 1 ve 1.5 oranlarında nano Ag ayrı ayrı ağırlıkça % 0.5 oranın-
daki BNNPs ile farklı beherlerde birleştirildi. Problu homojenizatörle 10’ar dakika süreyle 3 defa olmak üzere 
toplam 30 dk buz banyosu içinde yaklaşık oda sıcaklığı muhafaza edilerek karıştırıldı. Burada buz banyosu ve 
aralıklarla karıştırmamız sebebi nanoparçacıkların zarar görmemesi içindir. Sonra hazırlanan bu nanokompozit 
karışımı vakum fırını içerisinde oda sıcaklığında 10 dk 0,25 bar vakumda bekletilerek karışım içindeki hava 
kabarcıkların giderilmesi sağlandı. Epoksi/kürleştirici oranı 100/25 oranında ilave edilerek mekanik olarak 
hava kabarcığı olmayacak şekilde 10 dk karıştırılarak hibrid nanokompozitler hazırlanmış oldu. 
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Şekil 1. Hibrid nanokompozitlerin üretimi

ASTM D638-10 standardına uygun olarak hazırlanan kalıplara epoksi reçinenin yapışmaması için vaks ile ince 
bir film oluşturacak şekilde sürüldü. Montajı yapılan bu kalıplara hazırlanan hibrid nanokompozitler yavaş 
olarak dökümü gerçekleştirildi. Döküm işleminden sonra çekme numunesi kalıbı kürleme işlemi için vakum 
fırınında 24 saat oda sıcaklığında bekletilmiş ve ardından son kürleme işlemi için 80 °C’de 15 saat bekletilerek 
numune üretimi gerçekleştirilmiştir. Test sonuçlarının güvenilirliğini sağlamak için aynı özellikteki numune-
den 5 adet üretilmiştir.

Karakterizasyon

TGA/DTA termal analiz ölçümleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygula-
ma Merkezinde (BİTAM) Setaram-Labsys Evo marka cihazında 0.02 g ağırlık ve 0.1 ° C sıcaklık çözünürlüğü 
ile yapıldı. Termal kararlılık, bozunma sıcaklıkları, camsı geçiş sıcaklığı, ergime sıcaklığı ve artık kütle TGA/
DTA ile analiz edilmiştir. Test numuneleri bir azot atmosferi altında 10 ° C / dk’lık bir ısıtma hızında 25 ° C 
ila 620 ° C’ye ısıtıldı.

 

a) b) 

Şekil 2. Çekme Test Cihazı: a) Nanokompozitin Bağlanması ve b) İki Eksenli Ekstansometre
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Şekil 2.a.’da görüldüğü gibi hibrid nanokompozit numunelerinin çekme testleri Shimadzu AGS-X test cihazın-
da ASTM D638-10 standardına uygun olarak 5 mm/dk çekme çene hızında gerçekleştirilmiş olup numunelerin 
uzamaları ve poisson oranları Eplison 3560 model iki eksenli dinamik ekstansometre ile ölçülmüştür (Şekil 
2.b). Her bir numuneye uygulanan kuvvet P ve yer değiştirme δ değerleri anlık olarak kayıt edilmiş ve numu-
nelerin çekme gerilmesi, birim şekil değişimi ve elastiklik modülü hesaplanmıştır.

SONUÇ VE TARTIŞMALAR

Hibrid Nanokompozitlerin Çekme Testleri

Şekil 3’te hibrid nanokompozitlerin çekme deneyleri sonucunda elde edilen tipik gerilme-birim şekil deği-
şim grafiği verilmiştir. Epoksi reçinenin çekme dayanımı 80.13 MPa’dır. 0.5BNNP+1NanoAg takviyeli na-
nokompozitin çekme dayanımı % 6’lık bir artış ile 84.29 MPa’da gerçekleşmiştir. Birim şekil değişimleri ise 
epoksi numunesiyle 0.5BNNP+1NanoAg takviyeli hibrid nanokompoziti karşılaştırdığımız zaman 0.098 mm/
mm’den aynı şekilde % 6’lık bir artış ile 0.104 mm/mm’dir. 

Şekil 3. Nanokompozitlerin Gerilme-Birim Şekil Değişim Grafiği

Modifiyeli epoksi nanokompozitlerinde çekme dayanımları ve birim şekil değiştirme miktarındaki değişim-
ler, malzemenin kopana kadar yuttuğu toplam enerjiyi yani nanoparçacıklarla takviyeli epoksi kompozitlerin 
tokluğunu nasıl etkilediği sorusunu akla getirmektedir. Çekme testlerinde tokluk, gerilme/birim şekil değiş-
tirmenin altında kalan alan olarak hesaplanır. Epoksi ile BNNPs ve nano Ag ile takviyeli hibrid nanokompo-
zitlerin tokluk değerleri ile elastiklik modülü ve poisson oranları Çizelge 1.’de verilmiştir. En iyi tokluk artışı 
epoksi yapıştırıcıyla karşılaştırıldığı zaman % 16 artış ile 0.5BNNP+1NanoAg takviyeli hibrid nanokompozite 
6397.9 kJ/m3 olarak hesaplanmıştır. Nanoparçacıkların epoksi matriks içerisine ilave edildiği zaman hem çek-
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me dayanımının hem de birim şekil değiştirme miktarının artmasını sağlayarak epoksi yapıştırıcının rijitliğini 
arttırırken sünekliğini de iyileştirmiştir.

Çizelge 1. Nanokompozit Numunelerin Mekanik Özellikleri

Numuneler Maks. 
Yükleme 
(N)

Çekme 
dayanımı, 
(MPa)

Gerinme, 
(mm/mm)

Tokluk, 
(kJ/m3)

Elastiklik 
modülü, 
(GPa)

Poisson 
oranı

Epoksi 1946,656 80,134 0,098 5559.8 1.29 0.157

0.5BNNP+0.5NanoAg 1972,103 81,846 0,091 5087.1 1.32 0.146

0.5BNNP+1NanoAg 2247,254 84,293 0,104 6397.9 1.35 0.167

0.5BNNP+1.5NanoAg 1985,423 80,057 0,091 5195.4 1.30 0.134

Literatür özetinde belirtildiği gibi nanokompozit malzemelerin mekanik özellikleri polimer içindeki nanopar-
çacıkların dağılım durumu ile doğrudan alakalıdır (Khan ve ark., 2013; Korayem ve ark., 2014). Nanoparça-
cıklar ile takviye edilmiş polimerlerde mekanik özellikler (dayanım, süneklilik, kırılma tokluğu, ara yüzey 
dayanımı) genellikle artan nanoparçacıklar miktarı ile artar ve sızma eşik değerinde (percolation threshold) 
maksimum değere ulaşır. Bu oranların aşılması ile birlikte mekanik özelliklerde keskin düşüşler gözlemlenebi-
lir. Bu düşüşler nanoparçacıkların homojen dağılmayarak epoksi reçine içerisinde nanoparçacıkların topaklan-
masından ve yüksek takviye maddesinin içeriğinden dolayı epoksi yapıştırıcı içerisinde bir bölgede toplanarak 
çatlak oluşumunun hızlı olarak ilerlemesine yol açmaktadır.

Hibrid Nanokompozitlerin Termal Analizleri

Bu çalışma kapsamında üretilen ağırlıkça farklı oranlarda BNNPs ve nano Ag katkılı epoksi kompozitler ile saf 
epoksinin TGA ve DTA sonuçları karşılaştırılmıştır. Şekil 4.’te hibrid nanokompozit epoksi ile saf epoksinin 
DTA analiz sonuçları verilmiştir. Saf epoksinin camsı geçiş sıcaklığı (Tg) değeri 73.5 °C’iken nanoparçacık 
takviyeli epoksi kompozitlerin Tg değerleri yaklaşık 62 °C’dir. Bu değerlerden anlaşıldığı üzere ilk önce rijit-
liğini kaybeden hibrid nanokompozit malzemeleridir. Ayrıca hibrid nanoparçacıkların takviyesiyle Tg değerle-
rinin düşük olması nanoparçacıkların çapraz bağ yoğunluğundaki azaltma etkisini göstermektedir (Chisholm 
ve ark., 2005). 
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Şekil 4. Hibrid Nanoparçacıklarla Takviyeli Epoksi Kompozitlerin DTA Eğrileri

Şekil 5.’te Hibrid nanoparçacıklarla takviyeli epoksi kompozitler ile saf epoksi yapıştırıcının TGA ana-
liz sonuçları verilmektedir. Sırasıyla %5, %50 kütle kaybı ve tamamen bozunmanın gerçekleştiği sıcaklık-
lar saf epoksi için 287, 330 ve 550°C’dir. Hibrid nanoparçacık takviyeli epoksi kompozitleri % 5 ile % 50 
kütle kaybı saçıkları hemen hemen aynıdır. Fakat maksimum bozunma sıcaklıkları 0.5BNNP+0.5NanoAg, 
0.5BNNP+1NanoAg ve 0.5BNNP+1.5NanoAg kompozitlerin sırasıyla 540°C, 520°C ve 500 °C olarak tespit 
edilmiştir.

Şekil 5. Hibrid Nanoparçacıklarla Takviyeli Epoksi Kompozitlerin TGA Eğrileri

Nano parçacık sayısı sızma eşiği değerine ulaştıktan sonra nanoparçacıklar topaklanmaya başlayarak mat-
ris-nano parçacık arasındaki bu etkileşim azalmaktadır. Topaklanmanın sistemde kirlilik olarak işlev gör-
düğü nanoparçacık oranında termal kararlılık sıcaklığını azaltmaktadır (Ghosh ve ark., 2012). Topakla-
nan nanoparçacıklar termal analiz sırasında verilen ısıyı yutarak bozunma esnasında ek ısı kaynağı olarak 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

489

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

davranmaktadır. Bu etki sebebi ile nanoparçacık oranı artırıldıkça tamamen bozunma sıcaklarında düşüşler 
gerçekleşmiştir (Çizelge 2.).

Çizelge 2. Hibrid Nanoparçacıklarla Takviyeli Epoksi Kompozitlerin Termal Analiz Değerleri

Numuneler
Bozunma sıcaklıkları (°C)

Kalan kütle 
miktarı (%)

Tg Tm%5 %50
Max 
bozunma

Epoksi 287 330 550 11.8 73.5 287.5

0.5BNNP+0.5NanoAg 286 330 540 12.2 62.2 287.2

0.5BNNP+1NanoAg 286 331 520 13.1 61.7 287.5

0.5BNNP+1.5NanoAg 285 332 500 15.5 62.7 287.5

SONUÇ

Bu çalışmamızda, farklı oranlarda nanoparçacıkların epoksi reçinenin içerisine ilave ederek mekanik özel-
liklerini geliştirmek için bir metodoloji önerdik. Nanokompozitlerin üretiminde, nano boyuttaki mükemmel 
özellikli BNNPs ve nano Ag dolgu maddelerinin kullanılması, yüksek mekanik özelliklere sahip kompozit 
malzemeler elde etmemizi sağlamıştır.

0.5 BNNPs+ 1 nano Ag Hibrid nanoparçacıklı epoksi kompozitlerin çekme dayanımı, birim şekil değişimi, 
tokluk ve elastiklik modülü sırasıyla % 6, 6, 16 ve 5 oranlarında artmıştır. Böylece nanoparçacık modifi-
kasyonunun, tokluk artışını sağlamak için kullanılabileceği sonucunu göstermiştir. Fakat bu sızma eşiğinden 
sonra nanoparçacıklarda topaklanmanın artması ve ıslanabilirliliğin azalmasından dolayı mekanik özellikler 
düşmüştür.

TGA/TDA termal analizleri sonucunda ise nanoparçacıkların artmasıyla sistemde ikincil bir ısı kaynağı vazi-
fesi görerek termal bozunma sıcaklıklarını düşürmüştür. 
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İSTANBUL İLİ KADIKÖY İLÇESINDEKİ YAPILARDA UYGULANABİLİR EKOLOJİK 
YÖNTEMLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mustafa ÇAKIRLAR1, Tülay ESİN2 

1-2Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kocaeli/ Türkiye

Öz: Bilindiği üzere yapı sektörü; tek başına, dünyadaki sera gazı salınımının yaklaşık %40’ından sorumludur. 
Yapılaşmanın yoğun yaşandığı, Türkiye gibi, gelişmekte olan ülkeler ise bu oranın %60’ını oluşturmaktadır. 
İklimle dengeli yapı tasarımı, sürdürülebilir ve ekolojik yaklaşımlarla bu oranı daha da aşağıya çekmek müm-
kün. Ancak tüm mimari yaklaşımlar, yerine özgü çözüm önerileri üretmelidir. Dolayısıyla coğrafi özellikleri 
benzer olan bölgelerde sürdürülebilir ve ekolojik mimari yaklaşımları genellemek ve bununla ilgili bir kurallar 
bütünü oluşturmak gereklidir. Kamuoyunda Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile birlikte sadece yapı stoğunu yenilemek için değil, 
tüm çevresel sorunlara karşı önlemi alınmış yapı dönüşümü olarak da görebilceğimiz büyük fırsat doğmuştur. 
Bu bağlamda; bahsi geçen yasa kapsamında dönüşümün en yoğun yaşandığı yerlerden İstanbul ili Kadıköy 
ilçesi örneklem olarak belirlenmiş ve bu bölgede uygulanabilecek ekolojil yapı yöntemleri ortaya konulmuş-
tur. Bilindiği üzere ekolojik yapı teknikleri; gelişen teknoloji neticesinde çok çeşitli hale gelmiştir. Ancak her 
teknik, her bölgede doğru ve/veya geçerli hatta verimli değildir. Dolayısıyla öncelikle örneklem olarak seçilen 
bölgenin iklimsel, sosyolojik ve coğrafi özellikleri ortaya konmuştur. Sonrasında günümüz yapı teknolooji-
sinde mevcut ekolojik yapı teknolojileri taranmıştır. Bu iki kümenin kesişimiyle ortaya çıkan tekniklerin bir 
kısmı çalışmada açıklanmıştır. Çalışmada ortaya konan bu tekniklerin uygulanmasıyla ilgili bir takım bilgiler 
verilmiştir. Sonuç olarak bu tekniklerin uygulanması; hem ekolojik yapı tasarımı, hem iklimle dengeli tasarım 
açısından önemlidir. Dolayısıyla günümüz konfor koşullarını sağlarken dünya kaynaklarını ve geleceğimizi de 
korumak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadıköy, Ekolojik Yöntemler, Yapı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bilindiği üzere yapı sektörü; tek başına, dünyadaki sera gazı salınımının yaklaşık %40’ından 
sorumludur[Levermore, 2008].Yapılaşmanın yoğun yaşandığı,Türkiye gibi, gelişmekte olan ülkeler ise bu 
oranın %60’ını oluşturmaktadır.[Huang, Krigsvoll, Johansen, Liu, Zhang, 2017].İklimle dengeli yapı tasarımı, 
sürdürülebilir ve ekolojik yaklaşımlarla bu oranı daha da aşağıya çekmek mümkün.Ancak tüm mimari yakla-
şımlar, yerine özgü çözüm önerileri üretmelidir.Dolayısıyla coğrafi özellikleri benzer olan bölgelerde sürdürü-
lebilir ve ekolojik mimari yaklaşımları genellemek ve bununla ilgili bir kurallar bütünü oluşturmak gereklidir. 
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AMAÇ 

TBMM; 2012 yılında, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile birlikte 
yapı stoğunu yenilemek ve çağdaş hale getirmek için önemli bir adım atmıştır.Bu yasa kapsamında yenilen-
mesi öngörülen yapıların iklimle dengeli, sürdürülebilir ve ekolojik yaklaşımlarla üretilmesi için bahsi geçen 
kurallar bütünü ortaya konulmalıdır.Bu çalışma ön görülen bölgede uygulanabilecek teknikleri ele almaktadır.

KAPSAM

İklimle dengeli yapı tasarımı ile sürdürülebilir ve ekolojik yapı mimarisi çözümleri için genel-geçer doğrular-
dan söz etmek imkansızdır. Coğrafi, sosyolojik ve ekolojik koşullar değiştikçe yapı tasarımının bağlı olduğu 
değişkenler de farklılaşmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi; bu özelliklerin benzer olduğu örneklemlerle 
belirli bir genelleme yapılabilir.Bu bağlamda; coğrafi değişkenlerin homojenliği, ekosistemin benzerliği ve 
araştırma kolaylığı gibi etkenlerden ötürü İstanbul ili Kadıköy ilçesi araştırma konusu olarak belirlenmiştir.

YÖNTEM

Bu çalışmada, öncelikle ele alınan bölgeyle ilgili coğrafi, ekolojik, iklimsel ve kısmen sosyolojik veriler or-
taya konacaktır.Daha sonra bu veriler açıklanacak ve her bir verinin uygun görülen tasarım kriterlerini nasıl 
etkilediği anlatılacaktır.

Veriler; Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Ku-
rumu, American Society Of Heating, Refrigerating And A-C Engineers Fdn (ASHRAE), Meteonorm, Euro-
pean Climate Foundation (ECF), World Watch Institute gibi yerel ve uluslar arası kurum ve kuruluşların veri 
setlerinden faydalanılarak oluşturulmuştur. 

BULGULAR

1.Güneşlenme Süreleri-PV Panel Potansiyeli
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Yukarıdaki tablolarda Kadıköy’ün; güneşlenme süreleri, güneş radyasyon etkileri ve fotovoltaik panel potan-
siyelleri gösterilmiştir.TEİAŞ verilerine göre 2017 yılında kişi başına yıllık elektrik talebi 3082 KWh olarak 
gerçekleşmiştir. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tabloya göre 100 m² monokristalin 
fotovoltaik panel kurulumuyla Kadıköy’de 7 kişinin yıllık elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanabilmektedir.

2.Yağış Tipi ve Yağmur Suyu Depolama Potansiyeli 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bölgenin yağış rejimi ve yeryüzüne iniş şekli yıl içinde 
değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla yağıştan kullanım suyu elde etme imkanı oldukça fazladır.Ne tür bir 
yapı üretimi yapılırsa yapılsın mimarinin en temel sorunlarından bir tanesi suyu yapı elemanlarından uzak 
tutmaktır.Ancak kaynakların verimli kullanımı açısından su kullanımı büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden 
yapıların yağış yoluyla yer yüzüne inen suyu depolayabilme yeterliliğine sahip olması gerekmektedir.
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3. Rüzgar Enerji Potansiyeli

Resim 1. 50m Yükseklikte Rüzgar Hızı Atlası 

Resim 2. Rüzgar Kapasite Faktörü 

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesindeki verilere göre verimli bir rüzgar enerji santrali 
kurulumu için rüzgar hızının 7 m/s’nin, kapasite faktörünün %35’in üzerinde olması gerekmektedir.

4. Tasarım Önerileri

Yapılan çalışmalar bize göstermiştir ki gelişen teknolojiyle birlikte çok sayıda ekolojik ve sürdürülebilir yapı 
tekniği mevcuttur. Ancak giriş bölümünde bahsedildiği üzere her teknik; her yapı ve bölgede uygulanabilir 
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ve/veya avantajlı değildir. Dolayısıyla önceki bölümde bahsedilen veriler ışığında Kadıköy bölgesi özelinde 
uygulanabilecek ekolojik yapı teknikleri bu bölümde sıralanacaktır.

4.1. Yeşil Çatı Kullanımı

Hızla yapılaşan kentlerde doğal ve yeşil alanlar yerlerini geçirimsiz yüzeylere bırakarak, kentler; kendilerine 
özgü iklimleri olan yerler haline gelmektedir[Versini, P A., Petrucci, G., Gouvello, B., 2014].Bu durum, ele alı-
nan bölge için de farklı değildir. Hızlı kentleşme ve artan barınma ihtiyacı sonucu yapı üretimi artmış ve yeşil 
örtü yerini geçirimsiz yüzeylere bırakmıştır. Yeni yeşil alan yaratılması çok mümkün değildir.Ancak yeşil alan 
sadece yapının zeminindeki alanla sınırlı değildir, yapıların çatısı da yeşil alanlar için potansiyel sağlamakta-
dır.[Jim, C. Y., 2015]. Yeşil çatılar, yağmur suyu akışını, kentsel ısı adası etkisini ve hava kirliliğini azaltan, 
biyoçeşitliliği arttıran ve karbon izolasyonu sağlayan yapılardır[Ismail, W., Z.,W., Abdullah, M.,N., 2016].

4.2. Güneş Duvarı Kullanımı

Güneş duvarları binaların ısıtılmasında kullanılan yardımcı bir sistemdir. Isıtılacak olan hava bu sistemden 
geçirilerek ön ısıtma sağlanır. Böylece binanın ısıtma sisteminin yükünü azaltarak, maddi anlamda tasarruf ve 
bina içine verdiği temiz hava sayesinde de daha konforlu bir ortam sağlar[Ay,İ., Khanlari, A., 2015]. Gerek 
güneşlenme süresi, gerekse birim alana gelen güneş enerjisi açısından Türkiye, Dünya genelinde daha çok 35° 
- 55° enlemler arasında yaygın olarak kullanılan güneş duvarı sistemlerinin kurulması için uygun coğrafyaya 
sahiptir[Ay,İ., Khanlari, A., 2015]. Kadıköy’ün güneşlenme süresi ve güneş radyasyon grafiğine bakıldığında 
güneş duvarı kullanımı bölge için ekolojik yapı tasarımı açısından uygun bulunmaktadır.

4.3. Düşey Bahçe Uygulamaları

Doğanın ve onun temel elemanı bitkilerin kentsel çevre içinde kullanımı genellikle özenilen, zaman zaman da 
zorlayıcı bir unsur olarak bu ortamlarda yer almıştır. Son yıllarda Kentsel yeşile bir çözüm bağlamında “Dikey 
Bahçe” uygulamaları başlamıştır. Dikey bahçeler genel olarak görsel işlevlerinin yanı sıra kentlerdeki hava 
ve gürültü kirliliğinin çözümüne ve bunun yanı sıra kent ekolojisine katkıları olduğu düşünülen bir özellik 
taşımaktadır. Yapı mimarisine farklı bir anlayış getiren dikey bahçeler bir bina cephesine yada bir duvara ko-
numlandırılmış, statik ve teknik özellikleri iyi kurgulandığı takdirde kentsel yeşile olumlu katkıları olan yeşil 
yüzeylerdir[Yazgan, M., E., Khabbazi, P., A., 2014]. Yeşil çatılar ve yeşil duvarlar çevresel sürdürülebilirliğin 
sağlanmasına önemli katkıları olan yeşil bina kabuğu elemanlarıdır. Bu elemanlar bina enerji performansı, 
kentsel ısı adası etkisi, yağmur suyu yönetimi, biyoçeşitlilik,görsel konfor, hava kalitesi ve gürültü kontrolü 
kategorilerinde ciddi iyileştirmeler sağlarlar[Kalfa, S., M, Haydaraslan, K., S., Yaşar, Y., 2018]. Yapılaşmanın 
yoğun olduğu, geçirimsiz yüzeylerin oranlarının arttığı, Kadıköy’de düşey bahçe uygulamalarıyla sadece yeşil 
yüzey alanı artırımının yanı sıra yapıların ısıl yalıtım performansına da olumlu katkı sağlanabilir.

4.4. Hal Değiştiren Madde Kullanımı

Yapı malzemeleri gelişen teknolojiyle birlikte hafifledi.Hacim başına kütlesi yani yoğunluğu azalan malze-
meler sayesinde daha geniş mekanlar tanımlayıp daha hafif yapılar yapabiliyoruz.Bu da bize strüktürel an-
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lamda ciddi bir esneklik kazandırmış durumda.Ancak hafifleyen malzemeler dolayısıyla yapılar beraberinde 
yapı fiziği sorunlarıyla gelmektedir.Bunun en güzel örneğini bünyesinde enerji tutabilen malzeme kullanımını 
araştırdığımızda görmekteyiz.Bünyesinde ısı tutan malzemeler ; enerji etkin yapı tasarımında önemli bir yere 
sahiptir.Dış koşulların soğuk olduğu zamanlarda bünyesindeki enerjiyi ortama vererek ; dış koşulların sıcak 
olduğu zamanlarda ise ortamdaki enerjiyi bünyesine çekerek ısıl konforu sağlamaktadırlar [Pasupathy A. , 
Velraj R. , Seeniraj R.V.,2008].Yapı malzemeleri –örneğin : Taş- , dolayısıyla yapı görece ağır tercih edildiği 
zaman bu durum rahatlıkla sağlanabilir[Soares N. , Costa ∗, J.J., Gaspar A.R. , Santos P. , 2013]. Ancak hafif 
yapı malzemeleri tercih edildiğinde , - örneğin: çelik yapı-kuru duvar birleşimi- yapısında enerji tutabilen 
malzeme kullanılamamaktadır.Bu tarz yapılar ; önemli ısı köprülerine sahiptir[Soares N. , Costa ∗, J.J., Gas-
par A.R. , Santos P. , 2013].Dolayısıyla yapay olarak sağlanan ısıl konforu optimal seviyede tutabilmek adına 
ciddi yalıtım çalışmaları yapılmaktadır[Pasupathy A. , Velraj R. , Seeniraj R.V.,2008].Bunun önüne geçmek 
için yapılan çalışmalar sonucunda ; yapı elemanlarının bünyesine katılan hal değiştiren malzemelerle yapı 
elemanlarının enerji tutma kapasitesi arttırılabilmektedir.Duvar sıvasına katılabilecek yağ asitleri örneklerden 
bir tanesidir[Soares N. , Costa , J.J., Gaspar A.R. , Santos P. , 2013]. Kadıköy’deki yıl içi sıcaklık farkları ön-
ceki bölümlerde ortaya konmuştur. Dolayısıyla Hal Değiştiren Madde kullanımı bu ilçede uygulanabilecek bir 
ekolojik yapı kriteri olarak göze çarpmaktadır.

4.5. Kış Bahçesi Kullanımı

Kış bahçeleri; güneye yönlendirilmiş, saydamlığı fazla olan , içinde yaşanabilen sıcak hava toplaçları şek-
linde tanımlanabilen mekanlardırTek kat yüksekliğinde düzenlenmesinin yanında, çok kat yüksekliğinde de 
düzenlenerek birden fazla mekâna hizmet verebilmektedir[Uslusoy, S., 2012]. Özellikle çok katlı toplu konut 
yerleşiminin yoğunluğu ve güneş radyasyonun yüksekliği göz önünde bulundurulduğunda Kadıköy’de uygu-
lanabilir bir yöntemdir.

4.6. Isıl Bacalar (Güneş Bacaları)

Isıl bacalar ile güneş enerjisinden havalandırma ve soğutma amaçlı faydalanılabilmektedir. Bu bacalar, binanın 
güney cephesinde çatı yüksekliğinden fazla olmayacak şekilde tasarlanır. Bacanın dış yüzeyi şeffaf cam kapla-
ma ve iç yüzeyi güneş ışınlarını emme amaçlı koyu metal malzeme ile kaplanmaktadır. Baca içerisindeki hava 
güneşin etkisiyle ısınarak yükselmekte ve bacadan dışarı çıkmaktadır. Rüzgâr hızı düşük olduğu zamanlarda, 
bacanın üst kısmına yerleştirilen dönen rüzgâr kepçesi ile havanın dışarı atılması hızlandırılmaktadır[Kılıç 
Demircan, R., Gültekin, A., B., 2017]. Bu bağlamda iklimlendirme; öngörülen bölgede ısıl bacalar desteğiyle 
sağlanabilir.

4.7. Rüzgar Türbinleri Kullanımı

Bina-monte rüzgar türbinleri, bina/binaları bir çeşit kule olarak kullanmalarının yanı sıra, tam entegre olanların 
aksine, bina formunu, mevcut rüzgar akışını değiştirmek ya da arttırmak amacıyla kullanmamaktadır. Aktif 
rüzgar sistemlerinden enerji elde edilmesi rüzgar türbinleri ile gerçekleşmektedir. Rüzgar türbinleri pervane 
kanatları, güç şaftı ve rüzgarın hareket enerjisini önce mekanik daha sonra elektrik enerjisine dönüştürecek olan 
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jeneratörden oluşmaktadır[Boduroğlu, Ş., Kariptaş, F., S., 2010]. Daha önce bahsedildiği üzere Kadıköy’ün 
rüzgar potansiyeli bina-monte rüzgar türbini kullanımına olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla ele alınan bölgede 
kullanılabilecek bir ekolojik yapı sistemi olarak rüzgar türbini kullanımı önerilmektedir.

SONUÇ

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun; yapıların sağlıklılaştırılması açısından sek-
töre çok önemli bir fırsat vermiştir. Bu yasa; sürdürüleblilrlik, yeşil alan ve enerji etkinliği gibi kullanım ömrü 
sırasında kendini dengeleyen, uzun ömürlü geri kazanımlar yerine; daha ucuz maliyetli ancak uzun vadede geri 
kazanımı mümkün olmayan malzemelerden üretilmiş, kentsel yeşil alanı yok sayarak imal edilmiş yapıların 
yeniden dönüştürülmesi için önemli bir adımdır. Bu bağlamda; gelişen yapı teknolojileri ve bilimsel çalışma-
lardan faydalanarak her bölge için kriterler oluşturulmalı ve yere özgü iklimle dengeli yapı tasarımı ilkeleri 
belirlenmelidir. Aksi takdirde; yapı malzemeleri kullanım ömrü tamamlanmadan bozulmaya uğrayacak ve 
işlevini yerine getiremeyecektir. İşlevini yerine getiremeyen yapı malzemesi; konfor koşulları sağlayamayan 
yapılara neden olacaktır. Bir yapının temel görevi konfor koşullarını güvenli biçimde sağlamaktır. Konfor ko-
şullarını sağlayamayan yapı; işlevini yerine getiremiyor hale geleceğinden yeni yapılara ihtiyaç duyulacaktır. 
Bu da kullanım ömrü tamamlanamadan eski yapının israfı anlamına gelmektedir. Dünya kaynakları sınırsız 
olmadığından, insanoğlu; herhangi bir malzemeyi kullanım ömrü bitmeden kaybetme lüksüne sahip değil. 
Sera gazının yaklaşık %40’ından sorumlu sektörün de bu bulgulardan yola çıkarak kendini revize etmesi ge-
rekmektedir.
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VACUUM PLASMA SURFACE TREATMENT ON CARBON FIBER COMPOSITE PANELS

Ekrem ALTUNCU1, Barış GUMUSLUOGLU2

1Sakarya Applied Sciences University, Dept. Metallurgy and Materials Eng., Sakarya / Turkey

2Onuk-BG Industrial Engineering R&D Center-Tuzla / İstanbul

Abstract: Carbon fiber composite material is a group of high-performance materials of strategic importance. 
The use of composites is a growing reality in many industrial fields, from marine structures to transport in-
dustry and especially in defence components. On many industrial applications, plasma surface treatments are 
used for activating treatment for surfaces of various materials prior to any coating, painting or bonding applica-
tions. Therefore, it can also be referred to as a kind of pretreatment of surfaces. Treatment with plasma removes 
any contaminants present on the surface of a material making it more suitable for further processing. A vacuum 
plasma treatment is usually performed in a chamber or enclosure that’s evacuated. The air within the chamber 
or enclosure is pumped out prior to letting gas in. The gas then flows in the enclosure at a low pressure. This 
is done before any energy (electrical power) is applied. Vacuum plasma is a more homogeneous surface treat-
ment than atmospheric plasma. Therefore, this method is preferred in surface adhesion problems of carbon 
fiber composite materials. In this study, the surface properties of the carbon fiber composite and the change of 
the wetting angle were investigated. The experimental results show that choosing the optimal parameters is 
possible to improve the wettability of composite substrates and reduce the contact angle.

Key Words: Surface Modification, Plasma Treatment, Carbon Fiber Composite

INTRODUCTION

The use of carbon fiber composite materials, especially in aerospace, energy, automotive and defense sectors, 
is increasing rapidly. The most important benefit of carbon fiber reinforced composite materials is their weight, 
which plays fundamental role in their selection. They provide additional advantages such as high spesific 
strength, design flexibility, dimensional stability, corrosion resistance, light weight, simplicity of molding, 
surface treatment compatibility, high temperature resistance, high chemical resistance. Most of the scitientific 
studies, chemical and physical activation of the carbon fiber surfaces increases the compatibility with the ma-
trix, resulting in improved surface properties, and this greatly improves the mechanical properties of the com-
posite structure. On the other hand, limited work has been carried out on the surface of the composite prior to 
painting or improving the surface properties prior to the application of the adhesive. In industrial applications, 
composite panels have paint, coating and various kinds of adhesive applications. For all these reasons, the 
plasma activation of the composite surface enhances the interaction of the surface with the functional chemical 
groups and improves the adhesion properties.
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However, the weak surface properties of the composite are a limiting factor in adhesion and painting processes. 
In general, surface energy can be improved with surface modification processes. Plasma surface activation 
treatment can be performed at low temperature and also easily process materials that are heat sensitive. The 
ionized gas generated by plasma discharge allows not only a deep cleaning of the samples exposed but also 
the activation and oxidation of polymeric or composite surfaces without affecting bulk properties. These types 
of plasma are sometimes referred to as ‘cold plasma’. Plasma treatment is mainly used for cleaning, surface 
activation, deposition, and etching . Vacuum plasma surface treatment is usually performed in a chamber or 
enclosure that’s evacuated. The air within the chamber or enclosure is pumped out prior to letting gas in. The 
plasma gas or mixtures then flows in the enclosure at a low pressure. This is done before any energy (electrical 
power) is applied. The vacuum plasma is particularly suitable for parts with complex geometry and provides 
repeatable process quality. A homogeneous process can be carried out on the inner and outer surface of the part 
[1-5]. In the context of this study, vacuum plasma treatment was employed to modify carbon fiber composite 
surfaces. The wettability of the specimens was estimated for untreated and plasma treated specimens. The im-
provement in paint adhesion properties of these materials after plasma treatment was correlated with wetting 
angle.

Experimental 

Carbon fiber composite panels are produced by vacuum infusion method and consists of Troy 700 fiber (0-90o) 
reinforcement and epoxy resin (Duratec Dte 1200a). The resin infusion process is a cost effective method of 
manufacturing high quality and high strength composite parts that are required in relatively low quantities. The 
fiber reinforcement in the composite panel is greater than 65% by weight. The total thickness of lamination is 
6mm. Figure 1. shows the laminated composite plate piece.

  
Fig. 1. Laminated Carbon Fiber Composite Plate (a) Cross Section View (b) and an Example of Feeder 

Bonding(c)

Figure 2. presents a vacuum plasma unit (Plazmatek) and an image from the moment of application. The 
plasma is generated in a vacuum chamber (10-3 bar) between two electrodes: one that also acts as support for 
the samples to be treated and the other, positioned in the upper part of the chamber, allowing the samples to 
be completely crossed by the plasma. The chamber dimensions are: diameter 50 mm, length 150 mm; the total 
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volume is about 0.3 dm3. Composite surface was activated at different dwell times ( 10 sec.-60 sec.) and at 
different plasma powers (1.2 kW to 2 kW). Before each plasma treatment, the composite surface was cleaned 
with alcohol and then dried with compressed air. 

 
Fig. 2. Vacuum Plasma Treatment Unit and Plasma Cloud

The wettability of the composite was evaluated by contact angle measurement. Demineralised water (4µL) 
was dropped onto the surface of the sample using Kruss (GMBH) contact angle measurement test unit. At least 
three drops were measured and averaged on the samples treated. Redux 312 (Hexcel) is a high strength 120°C 
curing film adhesive, suitable for metal to metal bonding, sandwich constructions and composite to compos-
ite bonding. The mechanical tests are based on BS ISO 4587; Adhesive – Determination of tensile lap-shear 
strength of rigid-to-rigid bonded assemblies. According to standard, the length of each sample is 100mm and 
the width 25mm. The length of the overlap is 12.5mm. The tests are carried out at a constant speed so that the 
average joint will break in a period of 65s ± 20s (0.5mm/min). XPS measurements are carried out on a VG 
Escalab 220 XL system (Thermo Fisher Scientific-USA), using nonmonochromatic Kα radiation operated at 
15 kV and 20 mA. The pressure in the analyzing chamber is maintained at 10−7 Pa during analysis and the size 
of the analyzed area is 10 mm×10 mm.

Results and Discussions

Due to their superior mechanical (high tensile strength-to-weight ratio) properties, carbon fiber reinforeced 
composite materials are subjected to harsh working conditions. In general, painting, coating or protective lay-
ers are laminated to composite surfaces. The ratio of failure due to poor pre-treatment every year leads to high 
repair and maintenance costs. Therefore, the interest in surface treatments is very high and plays an important 
role in reducing the failure ratios. The surface pretreatment is process where the substrate surface is cleaned 
and/or activated properly so as to increase the adhesion properties between paint and the composite. It is hy-
pothesized that proper surface treatment improves the coating, painting bonding performance against various 
environmental conditions. Plasma surface technology is an effective high energy surface treatment and can be 
controlled by process parameters. The most prominent of these parameters comes from the plasma power and 
duration of the plasma. Plasma has been shown to be the best treatment for not only oxidizing but also provid-
ing a pathway for depositing polymeric and non-polymeric materials on the carbon surface. It has been found 
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that plasma treated surfaces provide better adhesion and superior performance in many industrial applications. 
It is seen that the application of plasma under vacuum instead of atmospheric plasma in complex shaped parts 
is a more effective solution. A plasma under vacuum can be conveniently applied to the entire surface. Inert 
gases can be used as plasma gas, as well as different oxygen, nitrogen or air mixtures. Plasma-surface interac-
tion ability varies depending on plasma power density and plasma gas type and its flow rate.

Figure 3. shows the contact angle measurement results after applying the vacuum plasma activation under 
vacuum at different dwell times. It is observed that the wetting angle decreases due to the increase in the dwell 
time. After 60 sec. the wetting angle decreased from 76o to 24o. 

Dwell time Water drop shape Contact Angle (CA)

Non- treated 76o

10 sec. 64o

20 sec. 56o

30 sec. 42o

60 sec. 24o

Fig.3. Contact Angle Measurement Results
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Contact angle or wetting angle can be defined as the angle formed between the surface of the liquid and the 
contact surface of the liquid on the solid, when an interface occurs between a liquid and a solid. This angle 
is resolved by the solid and liquid properties and the contact and repulsion forces between them by the three 
phase interface properties. Smallcontact angles (<90°) relate to high wettability, while substantial high contact 
angles (>90°) relate to low wettability.

With the increase in plasma activation dwell time, the wetting angle decreases to 15o after 120 sec. (Fig 
4). For a suitable activation process, the surface interaction with a minimum of 90 sec. plasma is required. 
ncreased plasma contact time may cause structural deterioration. Therefore, optimum contact time should be 
determined. Finally, it should be mentioned that the plasma treated surface characteristics are not permanent 
for a long time. The treated surfaces will tend to partially recover to their untreated state during storage in air 
and these will also undergo post-plasma oxidation reactions. If the plasma is too high, the matrix structure and 
fibers undergoes degradation. Chemical degradations begin on the composite surface. It is therefore necessary 
to optimize the duration of plasma action depending on the plasma power. It was determined that the surface 
returned to the first surface energy level within 60 minutes.

Fig. 4. Effect of Plasma Activation Time On Wetting Angle (1450W)

The effect of plasma power on the wetting angle is shown in Figure 5 in experimental studies with different 
plasma power range. The increase in plasma power helps to reduce the wetting angle. The optimum parameters 
are 1450W plasma power and 90 sec. High plasma power (> 2000W) and very long dwell time (>2 min.) in the 
composite structure of degradation occurs.
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Fig. 5. Effect of Plasma Power On Wetting Angle (for 90 sec.)

Supporting components (feeders) that contribute to the mechanical strength of the composite in large volume 
composite structures are bonded to the carbon fiber composite with an adhesive. The different polymeric mate-
rials or metallic feeders often support the composite body. In this case, the importance of composite-polymer 
or composite-metal bonding properties increases. For composite to composite bonding samples, the lap shear 
strength of the joints without pre-treatment increased from 26 MPa to 48MPa while pre-treating with vacuum 
plasma (Fig 6.). The increase in the plasma power of placement was effective after 1200W. However, after 
1700W the lap shear strength decreased dramatically. As a result of the application of the plasma, the adhesive 
is well spread to the surface and creates a better wetting surface.
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Fig. 6. Effect of Plasma Power on Adhesion Strength (for 90 sec.)

XPS is a technique that measures the elemental composition of the elements that exist at the surface in a mate-
rial. It is an excellent way to analyse the changes in surface chemistry after exposing substrates to a treatment. 
Through XPS-analysis, it is shown that the large reduction in contact angle is mainly owing to the formation of 
oxygen-containing functionalities, such as C–O, O–C= O and C=O. Plasma energy breaks the C–C and C–H 
bonds to introduce C–O, C =O and O–C =O groups. As the plasma effect increases, it can be seen that the ratio 
of oxygen increases and the ratio of C decreases (Table 1.).

Table 1. XPS Analysis Results Of Surface Pre-Treated (at 1450 W)

Treatment C O

None 81,12 14,2

Plasma treat
10sec.

69,46 24,43

Plasma treat
90 sec.

45,68 35,13

Plasma treat
120 sec.

38,81 37,97
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CONCLUSIONS 

When vacuum plasma processes are used with air, then mainly oxygen and hydroxyl groups are deposited 
on the carbon reinforced composite surface – which can be termed surface functionalisation. These groups 
can form covalent bonds with the adhesive, helping to improve adhesive strength. The strength of the joints 
was improved by 70%. Samples treated with plasma showed a very real improvement, achieving the highest 
strength of 48MPa when treating the samples with plasma at 1450 W for 90 sec. Providing a good wetting on 
the surface of the adhesive affects the formation of a better adhesion between the opposed surfaces. The point 
to be considered here is that the adhesive is well cured and the surface preparation is carried out appropriately. 
As it can be seen, the density of oxygen-rich compounds (C-O, C=O, O-C=O) on the composite surface in-
creased with the application of plasma.
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SERAMİK ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ UYGULAMASI

Tuğçe Yıldız ZEYBEK1, Nurdan BÜYÜKKAMACI2

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Programı, İzmir / Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İzmir / Türkiye

Öz: Seramik üretim prosesi sırasıyla; hammadde depolama, harmanlama, kuru veya yaş öğütme, değirmen, 
nemlendirme veya püskürtmeli kurutucu, presleme, kurutma, sırlama, fırınlama ve kalite ayrım paketleme 
işlemlerinden oluşmaktadır. Yaş öğütme işleminde, hammaddeler, değirmen içine su alınarak, öğütülmektedir. 
Presleme işlemine alınacak olan massenin belli nem oranına sahip olacak şekilde kurutulması gerekmektedir. 
Seramik üretim tesislerinde çözeltiyi atomize etmek için genellikle basınçlı santrifüj püskürtücü meme (nozz-
le) sistemi kullanılmaktadır. Püskürtmeli kurutucu temel olarak şekli ve hacmi püskürtülen çamur ve sıcak 
hava/yanma gazı ile ısı alışverişini sağlayacak şekilde tasarlanmış bir hazneden oluşmaktadır. Püskürtmeli 
kurutma haznesi içindeki en ince taneler ilk önce siklonlar daha sonra toz tutucular tarafından ayrılmakta ve 
en son olarak buhar bacadan dışarı verilmektedir. Bu çalışmada, bir seramik üretim tesisi pilot tesis olarak 
seçilerek, bu tesiste sürdürülebilir su yönetimi ile ilgili mevcut uygulamaların derlenmesi ve ilave önerilerin 
sunulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda öncelikle tesiste su ihtiyacı ve atıksu oluşumu ile ilgili veri toplanmış-
tır. Mevcut atıksu arıtma tesisi performansı irdelenerek arıtılmış suların yeniden kullanımına ilişkin değerlen-
dirmeler yapılmıştır. Ayrıca, kurutuculardan dışarı salınan buharın yoğunlaştırılarak yeniden kullanılabilirliği 
araştırılmıştır. Tesiste 3 farklı lokasyonda toplam 15 adet püskürtmeli kurutucu bulunmaktadır. Maksimum 
kapasite ile çalışıldığında toplam 41100 litre/saat buhar oluşma kapasitesi bulunmaktadır. Bacadan verilen 
buhar sıcaklığı 90-115 °C aralığındadır. İçeriğinde hava, su buharı ve asılı tozlar barındırmaktadır. Oluşan su 
buharının yoğuşturularak su elde edilmesi ve bu suyun değirmenlerde hammadde öğütmede kullanılmak üzere 
kullanılması ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Seramik, Su Yönetimi, Kondensat, Yeniden Kullanım

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Temiz su kaynaklarının kısıtlı olması ve her geçen gün doğal kaynakların kirletilmesi/tüketilmesi nedeniyle, 
sanayide sürdürülebilir üretim yaklaşımları önemli bir konu haline gelmiştir. Sürdürülebilir üretim yapıldığı 
zaman sadece çevresel kazanımlar elde edilmemekte aynı zamanda ekonomik ve toplumsal faydalar da sağ-
lanmaktadır. 

Seramik sektörü, inşaat sektörü faaliyetlerine bağlı olarak ülkemizde ve Dünyada önemli bir yere sahiptir. 
Dünya ekonomisi ve inşaat sektöründe yaşanan gelişmeler seramik sektöründe de doğrudan belirleyici olmak-
tadır (ESDH, 2017).
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Seramik üretim prosesi sırasıyla; hammadde depolama, harmanlama, kuru veya yaş öğütme, değirmen, nem-
lendirme veya püskürtmeli kurutucu, presleme, kurutma, sırlama, fırınlama ve kalite ayrım paketleme iş-
lemlerinden oluşmaktadır. Yaş öğütme işleminde, hammaddeler, değirmen içine su alınarak, öğütülmektedir. 
Presleme işlemine alınacak olan massenin belli nem oranına sahip olacak şekilde kurutulması gerekmektedir. 
Seramik üretim tesislerinde bu amaçla genellikle püskürtmeli kurutucu kullanılmaktadır. Püskürtmeli kurutma 
haznesi içindeki en ince taneler ilk önce siklonlar daha sonra toz tutucular tarafından ayrılmakta ve en son 
olarak buhar bacadan dışarı verilmektedir.

Seramik üretiminde hammaddenin yanı sıra yüksek miktarda su ve enerji tüketimi söz konusudur. Üretilen 
seramik karoların metrekaresi başına ortalama su tüketimi yaklaşık 20 L, enerji tüketimi yaklaşık 32 kWh’dir 
(Mezquita, 2017). Su ve enerji tüketiminin azaltılması için geri kazanım uygulamaları yapılmaktadır. Bu kap-
samda hammadde kullanımının azaltılması, su kullanımının azaltılması, enerji verimliliğinin arttırılması, eski/
kırık seramik kaplamaların yeniden kullanılması, pişmemiş/pişmiş seramik atıkların geri dönüşümü, ambalaj 
geri dönüşümü, enerji geri dönüşümü ve su geri dönüşümü gibi temiz üretim yöntemleri kullanılmaktadır20. 
Özellikle proses sularının arıtıldıktan sonra arıtılmış suların ve arıtma çamurlarının üretimde yeniden kullanıl-
ması bu sektörde yaygın bir uygulamadır. 

AMAÇ

Bu çalışmada, bir seramik üretim tesisi pilot tesis olarak seçilerek, bu tesiste sürdürülebilir su yönetimi ile 
ilgili mevcut uygulamaların derlenmesi ve ilave önerilerin sunulması hedeflenmiştir. Kaynak tüketimini en aza 
indirgeyecek temiz üretim uygulamalarına örnek teşkil edecek bir çalışma sunulması amaçlanmıştır.

KAPSAM

Çalışma kapsamında, karo üretimi yapan bir tesis pilot tesis olarak seçilmiştir. Bu tesiste üretim, su tüketimi 
ve su tüketimini azaltmak amacıyla uygulanan yöntemler ile ilgili bilgiler derlenmiştir. Sürdürülebilir su yöne-
timine katkı sağlayacak bir alternatif olarak kurutuculardan atmosfere salınan buharın yoğuşturularak yeniden 
üretime geri döndürülmesi ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. 

YÖNTEM

Pilot Tesis

Pilot tesis olarak karo üretimi yapan bir tesis seçilmiştir. Tesiste yaklaşık olarak 5 milyon m2 yer karosu, 10,5 
milyon m2 duvar karosu ve 8,5 milyon m2 porselen karo üretilmektedir. Tesiste uygulanmakta olan üretim akım 
şeması Şekil 1’de verilmektedir.

Kil, feldspat vb. hammaddeler ile hazırlama reçetelerinde belirtilen diğer maddeler (sodyum karbonat, sodyum 
silikat vs.), hammaddelerin yoğrulması için yeterli miktarda su ilavesinden sonra değirmenlerde karıştırılmak-
tadır. Elde edilen sulu çamur, çamur kurutma sistemine iletilmektedir. Püskürtmeli kurutucularda sulu çamur, 

20  http://dergipark.gov.tr/download/article-file/622534
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yaklaşık 600 °C sıcak havayla temas ettirilerek, su buharlaştırılarak nemli granül elde edilmektedir. Kurutma-
dan geçen granül, içerisinde bulunabilecek iri parçaların ayrılabilmesi için elekten geçirilerek pres silolarına 
iletilmektedir. Granül, uygun bağlayıcı ve yağlayıcı malzeme ile karıştırılmaktadır. Şekillendirme sonrası ku-
rutucu içine giren ham karo (bisküvi) sıcak havayla temasta bırakılarak bünyesindeki nem oranının % 0,5 se-
viyelerine düşürülmesi sağlanmaktadır. Ham karolara sırlama işlemi uygulandıktan sonra, istenen desen verilir 
ve karo özelliğine göre diğer işlemler uygulanır. Fırınlama yapılarak paketlenir ve depolanır.

Şekil 1. Pilot Tesis Üretim Akım Şeması

Pilot Tesiste Su Tüketimi ve Atıksu Oluşumu

Tesiste yaş öğütme, elek, parlatma, ebatlama, sır hazırlama, sırlama, pasta hazırlama, çamur hazırlama, şekil-
lendirme, el döküm ünitesi, havuz parçaları üretimi, çamur değirmenlerinin yıkanması ve personel içme ve 
kullanma suyu amacıyla su tüketilmektedir. 

Üretim için yaklaşık olarak 30.000 m3/ay su ihtiyacı bulunmaktadır. Kullanılan suyun büyük kısmı kurutu-
cularda buharlaşmakta ve atıksu oluşumu 11.000 m3/ay kadar olmaktadır. Proses atıksuyu arıtılarak üretimde 
tekrar kullanılmaktadır. Proses suyu haricinde personelin tükettiği kullanım suyu sonucu 180 m3/gün evsel 
atıksu oluşmaktadır. Evsel atıksular, atıksu arıtma tesisinde arıtılarak deşarj edilmektedir. Tesiste mevcut su 
kullanımına ait döngü Şekil 2’de verilmektedir.
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Şekil 2. Pilot Tesis Su Döngüsü 

Pilot tesisteki endüstriyel atıksu arıtma tesisi kapasitesi 1400 m3/gün’dür. Arıtma tesisinde atıksu arıtımı ama-
cıyla ön çökeltim havuzu, dengeleme havuzu ve kimyasal arıtma (hızlı karıştırma, yavaş karıştırma ve çökel-
tim havuzu) üniteleri kullanılmaktadır. Atıksu arıtma işlemleri sırasında oluşan arıtma çamurlarının susuzlaş-
tırılması için mekanik susuzlaştırma ekipmanlarından olan filtre pres bulunmaktadır.

Pilot Tesiste Oluşan Atıklar ve Yeniden Kullanım Uygulamaları

Pilot tesiste katı, sıvı ve gaz atıklar oluşmakta olup, bu atıklardan bazıları tesis içerisinde yeniden kullanılmak-
tadır. Mevcut yeniden kullanım uygulamaları Tablo 1’de özetlenmiştir.

Tesiste atıksu arıtımı sırasında oluşan arıtma çamurları üretimde yeniden kullanılmaktadır. Tesis yetkililerince 
yaptırılan laboratuvar testleri sonucu tehlikesiz atık olduğu tespit edilen atık çamur yoğun olarak kil, kaolen, 
feldspat gibi seramik hammaddeleri içermektedir. Bu atık çamur, karo üretimi sırasında kil ve feldspat ham-
maddesi yerine kullanılmaktadır. Üretimde bu hammaddelerin %2,4’ü atıksu arıtma tesisi arıtma çamurundan 
karşılanabilmektedir. Böylece firma hem ekonomik kazanç sağlarken hem de kaynak tüketimini azaltarak 
çevresel kazanımlara neden olmaktadır (Yılmaz, 2019).
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Tablo 1. Pilot Tesiste Mevcut Yeniden Kullanım Uygulamaları

Atık Yeniden Kullanım Uygulaması

Arıtma çamuru Karo üretimi sırasında kil ve feldspat hammaddesi yerine kullanılmaktadır

Proses atıksuyu Endüstriyel atıksu arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra yeniden üretimde 
kullanılmaktadır 

Ham ve pişmiş atık karo 
parçaları 

Proses hatlarında bozularak geriye dönen ham ve pişmiş atık karo parçaları 
üretimde tekrar kullanılmaktadır.

Atık gaz Isı geri kazanımında kullanılmaktadır

Tesiste endüstriyel atıksu arıtma tesisinden çıkan arıtılmış su deşarj edilmeyerek, üretimde tekrar kullanılmak-
tadır. Arıtılmış atıksu, ürün kalitesini bozmayacak özelliktedir. Proses su ihtiyacının yaklaşık %33.3’ü arıtılmış 
sudan karşılanmaktadır. Böylece hem ekonomik kazanç sağlanmakta hem de doğal su kaynakları korunmasına 
katkı sağlanmaktadır. 

Fırın brülörlerinde ve püskürtmeli kurutucularda atık gaz oluşumu söz konusudur. Fırınlardan oluşan atık gaz, 
ısı geri kazanımı için kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada, tesiste mevcut olan sürdürülebilir üretim uygulamalarına ilave olarak uygulanabilecek yöntem-
ler araştırılmıştır. Bu kapsamda, mevcut durumda kurutuculardan dışarı salınan buharın yoğuşturularak su elde 
edilmesi ve bu suyun üretimde yeniden kullanılabilirliği ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.

Tesiste 3 farklı lokasyonda toplam 15 adet püskürtmeli kurutucu (spray dryer) bulunmaktadır. Maksimum ka-
pasite ile çalışıldığında toplam 41100 litre/saat buhar oluşma kapasitesi bulunmaktadır. Bacadan verilen buhar 
sıcaklığı 90-115 °C aralığındadır. İçeriğinde hava, su buharı ve asılı tozlar barındırmaktadır.

Kondenser Seçimi

Yoğuşma, havadaki su buharının sıvı suya dönüşme işlemidir21. Yoğuşturma için farklı tipte kondenserler kul-
lanılmaktadır. Kondenserler, gaz halindeki sıcak, kızgın refrijerantın soğutulup, yoğunlaştırıldığı ısı değiştiri-
cilerdir3.

Kondenserlerde soğutma ortamı olarak hava veya su kullanılır. Temel olarak 3 tip kondenser vardır:

 Hava soğutmalı kondenser

 Su soğutmalı kondenser

 Evaporatif kondenser

21  https://water.usgs.gov/edu/watercycleturkish.html
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Hava soğutmalı kondenserler genellikle kanatlı borulu imal edilirler. Boruların içinden soğutucu akışkan, dı-
şarıdan ise hava geçer. Hava soğutmalı kondenserlerde hava debisi ile batarya yüzeyi, kondenser kapasitesini 
belirleyen ana unsurlardır. Bu tip kondenserlerin tercih edilmesinin sebebi; basit oluşları, kuruluş ve işletme 
masraflarının düşüklüğü, bakım-tamirlerinin kolaylığı, su kaybının olmaması ve çok çeşitli soğutma uygula-
malarında kullanılabilir olmalarıdır22. 

Su soğutmalı kondenserlerde kullanılan su yumuşak olmalıdır. Aksi halde kondenser yüzeyi taşlaşır ve so-
ğutma etkinliği azalır. Su tarafındaki yüzeyin zamanla kirlenmesi, su sertliğinden dolayı taşlaşma meydana 
gelmesi dezavantajıdır. Olumlu tarafı daha etkin soğuma gerçekleşmesidir23.

Genelde hava soğutmalı kondenserlerde yoğuşma sıcaklığı ile dış ortam sıcaklığı arasında 14˚C fark, su so-
ğutmalı ve evaporatif kondenserlerde yoğuşma sıcaklığı ile dış ortam sıcaklık ortalaması arasında 6˚C sıcaklık 
farkı olması esasına göre tasarım yapılır. Ancak enerji verimliliği yönünden bu sıcaklıklar hava soğutmalı 
kondenserlerde 8-10˚C’ye, su soğutmalı olanlarda 4˚C’ye düşürülmüştür. Bu şekilde yoğuşma sıcaklığının 
düşürülmesi kompresör sıkıştırma oranını azaltacağından, kompresörde enerji tasarrufu sağlanmış olur24.

Hava ve suyun soğutma etkisinden birlikte yararlanılması esasına dayanılarak yapılan evaporatif kondenserler 
bakım ve servis güçlükleri, çabuk kirlenmeleri, sık sık arızalanmaya müsait oluşları nedenleriyle gittikçe daha 
az kullanılmaktadır25. 

Son yıllarda membran tip kondenserler de kullanılmaktadır (Drioli ve Macedonio, 2018). Membran konden-
serde, hidrofobik membran kullanılarak gazların membrandan geçişi sağlanırken membrandan geçemeyen sıvı 
kısım tutularak yeninden kullanılabilmektedir (Macedonio vd., 2017).

BULGULAR

15 adet püskürtmeli kurutucular maksimum kapasite ile çalıştığında, toplam 41.100 litre/saat buhar oluşmak-
tadır. Bu değer dikkate alındığında küçük kapasiteli bir sistem olduğu için hava soğutmalı tip kondenser kulla-
nılmasının daha doğru olacağına karar verilmiştir.

Kondenser seçimi yapılırken, kullanılacak soğutma gazı olarak R404A seçilmiştir. Kondenser dışarıda çalış-
tırılacağı için tesisin bulunduğu bölgenin yaz kuru sıcaklığı dikkate alınmıştır26. Fin malzemesi alüminyum 
olarak seçilmiştir. Evaporasyon sıcaklığı -10 °C, kondenzasyon sıcaklığı 40 °C ve hava giriş sıcaklığı 30 °C 
olarak alınmıştır. Bu değerlere göre, kompresör soğutma kapasitesi 19,98 kW olan, 44 dBA ses seviyesine 
sahip, 38 kg ağırlığında bir kondenser seçilmiştir. 

22  https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/62305/mod_resource/content/0/GDM322%282%29.pdf
23  https://www.tesisatmarket.com/makale/kondenser-yogusturucu-secim-esaslari-ve-verimlilik
24  https://www.iskteknik.com/ipucu/sogutma-sistemlerinde-evaporator-kompresor-ve-kondenser-secimi-ve-boru-capi-hesabi
25  https://www.tesisat.org/kondenser-cesitleri-calisma-prensibi.html
26  https://apparelcoalition.zendesk.com/hc/en-us /article_attachments / 115003224571 / Example_of_CBD_e-training_condensate_

recovery_with_script.pdf
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Pilot tesiste tam kapasite ile çalışılması durumunda püskürtmeli kurutucularda üretilen buhar miktarı 41.100 
L/saat’tir. Mükemmel koşullar altında yoğuşma sonrasında 1 birim buhardan 1 birim su üretilmesi beklenmek-
tedir. Ancak gerçekte bu değer %30-60 arasında kalmaktadır. Bu değer bu çalışma kapsamında %50 olarak 
kabul edilmiştir. Buna göre:

Geri kazanılacak su miktarı: 41.100 L/saat * %50 = 20.550 L/saat

Şekil 3. Buhardan Su Geri Kazanımı Sonrasında Su Döngüsü

Bulunan rakam, kurutucuların maksimum kapasitesine göre belirlenmiştir. Normal işletim şartlarında maksi-
mum kapasitenin %70’i ile çalışıldığı kabul edilmiştir. Buna göre geri kazanılacak su miktarı:

20.550 L/saat * %70 = 14.400 L/saat, olarak belirlenmiştir.

Buna göre günde 345 m3 (yaklaşık 10.500 m3/ay) su geri kazanılabilecektir. Bu durumda tesiste yeni su dön-
güsü Şekil 3’de verilmektedir.

SONUÇ

Mevcut durumda atmosfere salınan buharın yoğuşturularak yeniden kullanılması ile işletmede temiz su tüketi-
minde %35 daha kazanç sağlanacaktır. Tesiste hali hazırda mevcut uygulama olan arıtılmış atıksuların yeniden 
kullanılması ile birlikte toplam %68.3 temiz su kazancı elde edilecektir. Herhangi bir geri kazanım uygulaması 
yapılmaksızın 30.000 m3/ay olan temiz su tüketimi 9.500 m3/ay seviyelerine düşecektir.
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Elde edilen suyun yaş öğütme prosesinde değirmenlere verilerek hammadde öğütme işleminde kullanılması 
mümkündür. Böylece tesiste, mevcut sürdürülebilir üretim uygulamalarının geliştirilmesi sağlanarak doğal 
kaynakların korunumuna katkı sağlanacaktır.
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ KARGO 
ŞİRKETİNDE BİR ARAŞTIRMA

Coşkun CANBAZ1, Reşit ERÇETİN2

1İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul / Türkiye 

 

Öz: Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin rekabet etme düzeyleri her geçen gün artmakta ve bu artış ile bir-
likte işletmeler tarafında farklı istek ve ihtiyaçlar meydana gelmektedir. Yetenekli ve nitelikli potansiyel aday-
ların işletmeye çekilmesi ve tutulması gibi durumlar standart bir durum gibi görülse de aslında işletmeler nez-
dinde bakıldığında bazı zorlukların ortaya çıktığı da görülmektedir. 1980’li yıllardan sonra personel yönetimin-
den farklı olarak insan kaynakları yönetimine geçilmesiyle birlikte, işletme yöneticileri yetenekli ve nitelikleri 
adayları bulma ve elde tutma konusunda ağırlıklı olarak insan kaynakları profesyonellerini görevlendirmiştir. 
İnsan kaynakları profesyonellerinin hem sıradan adayların hem de kalifiye adayların işletmeden uzaklaşmadan 
devam edebilmelerini sağlamak için bir takım önlemleri alması ve uygulaması gerekmekteydi.1990’lı yıllar-
da işletmelerin işgören temin etme ve bulundurma süreçlerinin gelişmesi ve aynı zamanda işletmelerin diğer 
rakiplere üstünlük sağlama konusunda bir arayışa girmesi ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği önemi de ortaya 
çıktığı görülmektedir. İş sağlığı ve iş güvenliği, işgören işyerinde bulunduğu sırada fiziki veya psikolojik özre 
neden olan olayları ve iş hastalıklarının önüne geçilmesi adına öncelikle, çalışma ortamında alınması gereken 
tedbirlerin tespit edilmesiyle personellerin bu konuda bilgilendirilmesi ve kontrol edilmesini içermektedir. Bu 
doğrultuda çalışmanın amacı insan kaynakları ve insan kaynaklarının yönetim süreçlerinin açıklanması iş sağ-
lığı ve güvenliğinin nasıl uygulanacağı konusunun değerlendirilmesi ile birlikte insan kaynakları yönetiminde 
iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin ortaya konulmasıdır. İnsan kaynakları yönetimi süreçlerinde hiç kuşkusuz 
iş sağlığı ve güvenliği yöneticilerin, liderlerin ve insan kaynakları profesyonellerinin rolleri önemli olmaktadır. 
Bu bakımdan yöneticileri liderler ve insan kaynakları profesyonellerinin nasıl bir rolleri açısından insan kay-
nakları yönetiminde iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin ortaya konulmasıdır.

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Sağlığı, İş Güvenliği, İş sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, 
İşveren Markasında Tepe Yönetim, Liderlik

GİRİŞ

Çağımızda bir işletme, organizasyon, kurum veya kuruluşun, insan kaynakları dışındaki finansal ve iktisadi 
kaynakları ne kadar güçlü olur ise olsun, eğer o işletme, organizasyon, kurum veya kuruluşun iş gücü kaynak-
ları güçlü değil ise performans gösterebilme olasılığı oldukça düşük olacaktır. 

Doyuma ulaştırılmamış, motivasyonu sağlanmamış bir insan kaynakları ile performans ve başarıya erişmek 
neredeyse mümkün değildir. Bu yönden değerlendirildiğinde insan kaynakları yönetiminin bir takım hedefle-
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rinden söz edile bilinir. Performansı yükseltmek ve kaliteyi artırmak rekabet edile bilinirliği mümkün kılmak, 
ancak ve ancak insan kaynakları ile mümkündür. İşletme, organizasyon, kurum veya kuruluşların insan kay-
nakları yönetimine hem performans hem iş kalite hem de etkinlik kazandırmak adına ihtiyaçları vardır.

İnsan kaynakları yönetimi motivasyon, güdüleme ve iş tatmini değerlerinden yararlanarak insan gücünü etkin 
ve verimli kullanımını sağlamaktadır Süreklilik, insan kaynakları devri, personelin işyerinde bulunduğu sırada 
fiziki veya psikolojik özre neden olan olaylar, iş hastalıkları, tüketici memnuniyetsizlikleri, kişilerin veya ekip-
lerin iş uyuşmazlıkları ve benzeri değerlerdeki artışlar, insan kaynakları yönetiminin iyi uygulanmadığı, insan 
kaynakları stratejilerinin doğru belirlenmediği ve organizasyon eksikliklerinin birer göstergesidirler.

Günümüzde işletme, organizasyon, kurum veya kuruluş hangi boyutta olur ise olsun bütün faaliyetlerinin te-
melinde insan ve insan kaynakları yatmaktadır. Çağımıza teknolojinin gelişmesi ve otomatik sistemlerin oluş-
turulması sonucunda her ne kadar insan gücüne olan gereksinim azaldığı düşünülse dahi insan unsuru halen 
temel kaynak konumundadır (Demir & Çavuş, 2010).

Unutulmamalıdır ki o teknolojini üreten, geliştiren ve ihtiyaç doğrultusunda kullanıma elverişli hale getiren 
de insandır. Bu noktada iş gücü gereksinimlerindeki nicel düşüme iş gücü gereksiniminin daha nitelikli bir bo-
yuta getirmiştir. Sayının az olması mevcut insan gücünün maksimum kalitede olması gereğini de beraberinde 
getirmektedir. Bu doğrultuda nitelikli insan kaynaklarına olan gereksinimin arttığı ve kalitenin vaz geçilmez 
olduğu ön plana çıkmaktadır. Kaliteli insan gücünün doğru ve etkin yönetilmesinin önemi kavrandıkça insan 
kaynakları yönetiminin önemi de kavranmaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütünün personel sağlığı ve iş güvenliği kavramlarını net bir 
şekilde tanımlamıştır. Çalışan sağlığı ve iş güvenliği, bütün iş kollarında personellerin fiziki, psikolojik ve 
sosyal yönden iyilik hallerinin maksimum düzeyde tutulması, bu düzeyin devamlılığının sağlanması, personel-
lerin iş şartları nedeni ile fiziki, psikolojik ve sosyal yönden zarar görmelerinin önüne geçilmesi, personellerin 
görevleri sürecinde fiziki, psikolojik ve sosyal yönden sağlığa zarar verici unsurlardan korunmasıdır. İş sağlığı 
ve iş güvenliği personelleri bedensel ve ruhsal yapıları ile örtüşen iş ortamlarında bulunmalarını sağlamak ve 
sağlanan ortamın devamlılığının temin edilmesini de kapsamaktadır.

Çalışan sağlığı, personeli gerçekleştirdiği faaliyetlerden doğabilecek fiziki, bedensel ve sosyal zararların ya 
da iş nedeni ile oluşan rahatsızlıklara karşı alınması gereken kuralları kapsamaktadır. İş güvenliği ise ağırlıklı 
olarak personelin fiziki, bedensel ve sosyal bütünlüğüne zarar verebilecek tehlikelerin yok edilmesi adına ted-
birlerin almasını kapsamaktadır. Çalışan sağlığı ve çalışan güvenliğinin birbirlerinden bağımsız düşünülemez. 

Personel sağlığı ve personel güvenliği, personelin işyerinde bulunduğu sırada fiziki veya psikolojik özre neden 
olan olayları ve iş hastalıklarının önüne geçilmesi adına öncelikle, çalışma ortamında alınması gereken tedbir-
lerin tespit edilmesiyle personellerin bu konuda bilgilendirilmesi ve kontrol edilmesini içermektedir.

Çalışan sağlığı ve çalışan güvenliği, personelin işyerinde bulunduğu sırada fiziki veya psikolojik özre neden 
olan olayları ve iş hastalıklarının tanısının koyulması ve tedavi edilmesinden öte personellerin fiziki, bedensel 
ve sosyal bütünlüğünün korunması, emniyetin sağlanması ve emniyeti riske atacak unsurların yok edilmesidir. 
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Bu doğrultuda personel sağlığı ve personel güvenliğinin kesin yaptırımlar etrafında toplanması gerekmekte-
dir Bu da kamu düzeni yaptırımları, uzmanlık birimlerinin kurulması, teknik ve tıbbi incelmeler yapılması, 
psikolojik analizlerin gerçekleştirilmesi ve teşvik edici sistemler oluşturup bu sistemlerin hayat geçirilmesi 
gerekmektedir. Bütün iş kollarında personellerin fiziki, bedensel ve sosyal bütünlüklerinin iyileştirilmesi, iş 
koşullarının geliştirilmesi, personellerin fiziki, bedensel ve sosyal özellikleri doğrultusunda sorumluluk veril-
mesi personel sağlığı ve personel güvenliğinin başlıca çalışma alanlarıdır.

Bu doğrultuda çalışmanın amacı insan kaynakları ve insan kaynaklarının yönetim süreçlerinin açıklanması iş 
sağlığı ve güvenliğinin nasıl uygulanacağı konusunun değerlendirilmesi ile birlikte insan kaynakları yöneti-
minde iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin ortaya konulmasıdır.

Bu doğrultuda çalışmanın amacı insan kaynakları ve insan kaynaklarının yönetim süreçlerinin açıklanması iş 
sağlığı ve güvenliğinin nasıl uygulanacağı konusunun değerlendirilmesi ile birlikte insan kaynakları yöneti-
minde iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin ortaya konulmasıdır.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KAVRAMI

İnsan kaynakları kavramı işletme, organizasyon, kurum veya kuruluşların ürün ve hizmet üretimi biçiminde 
ifade edilen amaçlarına ulaşmak için ihtiyaç duyduğu temel kaynak insan kaynağı yani insan gücüdür. İnsan 
kaynakları işletme, organizasyon, kurum veya kuruluşların, üretimlerini sürdüre bilmeleri adına bir yandan 
olmazsa olmaz özellikteki bir unsur olup bir yandan da üretimin hedefidir (Özkan & Emiroğlu, 2006).

İnsan kaynakları kavramı işletme, organizasyon, kurum veya kuruluşta, tepe konumdaki idareciden en alt sta-
tüdeki vasıfsız personellere kadar bütün personelleri içerisine almaktadır. Bu kavram işletme, organizasyon, 
kurum veya kuruluş dahilinde olan personelleri içerisine aldığı gibi işletme, organizasyon, kurum veya kurulu-
şun haricinde olan ve potansiyel faydalana bilinecek personeli de kapsamaktadır (Uçak, 2007).

İnsan kaynakları yönetimi şeklinde ifade edilen bu fonksiyon, başlangıçta asli fonksiyonlara destek olan bir 
işlev şeklinde görülmüştür. İnsan kaynakları yönetimi bu özelliği ile işletme, organizasyon, kurum veya kuru-
luşlarda çalışanı işe alma, çalışanı seçme, görevlendirme performans değerlendirme, maaş ve benzeri işlevleri 
yerine getirmektedir. İşletme, organizasyon, kurum veya kuruluşlarda insan kaynakları yönetiminin yokluğu 
söz konusu olur ise bu fonksiyonları sorumlu idareciler yüklenecek ve yüklendikleri bu işlevin altından kalk-
maları mümkün olmayacaktır. 

Bu doğrultuda, işletme, organizasyon, kurum veya kuruluşlarda insan kaynakları yönetimi fonksiyonunun rolü 
kurumdaki konumu da oldukça önem kazanmıştır. İşletme, organizasyon, kurum veya kuruluşlarda bu işlevin 
uzmanlık gerektirdiği ve işletme, organizasyon, kurum veya kuruluşların politikalarından bağımsız olarak dü-
şünülemeyeceği açıktır (Yücesoy & Demir, 2011).
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN GEREKLERİ

Modern uygarlıklarda bir kurumsal yapıdan, personellerin bedensel, ruhsal, sosyal bütünlüğünü ve emniyetle-
rini koruyucu özellikte iş ortamı temin etmesi beklenmektedir. Bu beklenti, gerek kurumun personellere karşı 
yüklendiği sorumluluğu, gerek kurumsal performansı yükseltme çabalarından kaynaklanmaktadır. 

Çalışanın bedensel, ruhsal ve sosyal bütünlüğünü ile emniyeti, temel haklar içerisinde yer alan ve tüm hakla-
rında temelini oluşturan yaşama ve iş görme hakkıyla direk ilişki içindedir. Bu sebeple personelin bedensel, 
ruhsal, sosyal bütünlüğünü ve emniyeti konusu bütün kamuoyunun ilgi alanına girmektedir. İnsan kaynakları 
yönetiminde iş sağlığı ve güvenliğinin gerekleri aşağıda başlıklar halinde açıklanmıştır. Bunlar (Küçük, 2012);

•	 Çalışanları Korumak,

•	 Üretim Güvenliğini Sağlamak,

•	 İşletme Güvenliğini Sağlamaktır.

ÇALIŞANLARI KORUMAK 

Çalışan korumak personelin bedensel, ruhsal, sosyal bütünlüğünü ve emniyeti konusunun temelini oluştur-
maktadır. Personelleri çalışama ortamının bedensel, ruhsal, sosyal bütünlüğünü ve emniyeti tehdit edici unsur-
lardan korumak, konforlu ve emniyetli koşullarda görevini yerine getirmesini sağlamak, personeli işyerinde 
bulunduğu sırada fiziki veya psikolojik özre neden olan olayların önüne geçilmesine çabalamaktır. Bununla 
birlikte personellerin işyeri dışında daha mutlu ve huzurlu bir yaşan sürmelerini sağlamak da çalışanları koru-
manın bir parçasıdır (Kılıkış & Demir, 2012).

Personelin bedensel, ruhsal, sosyal bütünlüğünü ve emniyetinin sağlanması huzurlu bir toplum adına temel 
şartlardandır. Personelin bedensel, ruhsal, sosyal bütünlüğünü ve emniyeti konusunda gerekli çalışmaların 
yapıldığını bilmesi ve buna inanması iş doyumuna da olumlu etkileri olaraktır (Gödelek, 2012).

ÜRETİM GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK

İşyerlerinde üretim güvenliğinin sağlanması ile verimlilik artar. İşyerlerinde personeller için alınacak her türlü 
önemler ile iş kazaları, meslek hastalıkları ve personelin işyerinde bulunduğu sırada fiziki veya psikolojik özre 
neden olan olaylar sebebi ile meydana gelen iş kazalarında sıklık oranı azalacak, dolayısı ile üretimde devam-
lılık korunacak ve iş veriminde artma olacaktır.

İŞLETME GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK

İş güvenliğinin genel amacı, çalışanlara ve çalışanların ailelerine, işyerine ve yasal yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi ve ülkemizin ekonomisine verebileceği zararları önlemektir. Çalışan korunması ve iş güvenliğinin 
tam olarak uygulandığı işletmelerde; işletme ekonomisinde kayıpları ve maliyeti minimum seviyeye indirilir-
ken, iş gören verimliliği maksimum seviyeye çıkartılır.
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İnsan kaynakları yönetiminde iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir takım yükümlülükleri bulunmaktadır. İn-
san kaynakları yönetiminde iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri aşağıda başlıklar altında ele alınmıştır. 
Bunlar (Kurt & Kurt, 2012);

•	 Önlem Alma Yükümlülüğü

•	 Bilgilendirme Ve Eğitim Yükümlülüğü

•	 İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kurulu Kurulması

•	 İşyeri Hekimi İstihdamı Ve Sağlık Birimi Oluşturulması

ÖNLEM ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İşveren veya işveren vekili, iş sağlığı ve güvenliğinin uygulanması için bütün önlemleri almak, gerekli ekip-
manları eksiksiz bulundurmak zorundadır. İşverenin önlem alma yükümlülüğünün son derece geniş tutulduğu 
belirtilmelidir. Her türlü önlem ile kastedilen yalnızca mevzuatta öngörülen önlemler değil, bilim, teknik ve 
deneyimin gerektirdiği her türlü önlemdir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği de kurumun önlem alma yü-
kümlülüğünü en geniş anlamda tanımlamaktadır (Aytaç, 2011).

BİLGİLENDİRME ve EĞİTİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

4857 sayılı kanun ve kanuna uygun olarak düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Düzenlemesiyle Personellerin İş 
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Yönetmeliği doğrultusunda kurumun personelin bedensel, 
ruhsal, sosyal bütünlüğünü ve emniyeti adına gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve kurum çalışanlarının 
eğitmesi söz konusudur. Bununla birlikte, personellere kurum tarafından sağlanan eğitim ve bilgilendirme yal-
nızca göreve yeni başlama sürecinde değil, tüm görev yeri değişikliklerinde, düzenli olarak eğitim verilmesi 
kararlaştırılmıştır (Nayir, 2013).

İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ KURULU KURULMASI

1475 sayılı İş Kanununun 76. maddesine ve bu maddeye doğrultusunda 19.02.1973 tarihinde kabul edilen 
Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük ile oluşturulan kurulları, değişen 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 80. maddesinde göre tekrardan düzenlemiştir. Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hak-
kında Yönetmelik 25426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Çalışan sağlığı ve iş güvenliği kurullarının 
kurulmasının başlıca sebebi, çalışan sağlığı ve çalışan güvenliğinin reel olarak personel ve kurumlar tarafından 
uygulanmasını sağlamaktır (Mezarcıöz & Oğulata, 2012).

Bu doğrultuda personellerin maruz kaldıkları potansiyel tehlikelere karşı, personel sağlığı ve personel güven-
liği kurulları minimum 50 personel bulunduran bütün işletmelerde oluşturulmak mecburiyetindedir. Personel 
sağlığı ve personel güvenliği konusunda alınacak kararlar bu kurulda alınması sağlanmıştır. Personel sağlığı 
ve personel güvenliği kurulları, personelin işyerinde bulunduğu sırada fiziki veya psikolojik özre neden olan 
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olayların incelenmesi ve risk değerlendirmesi yapılmasından da sorumludur. Başarılı denetim ve kontrol sü-
reçleri ile kurum dahilinde bir personel sağlığı ve personel güvenliği uzmanlığı kuruluna dönüşerek personelin 
işyerinde bulunduğu sırada fiziki veya psikolojik özre neden olan olayların minimum düzeye indirgenmesinde 
görev almaktadır (Öztürk & Babacan, 2012).

İŞYERİ HEKİMİ İSTİHDAMI ve SAĞLIK BİRİMİ OLUŞTURULMASI

Ülkemizde minimum 50 personel bulunduran tüm kurumlar, minimum 1 işyeri hekimi bulundurmak mecburi-
yetindedir hükmü, ilk personel sağlığı ve personel güvenliği düzenlemelerinde de bulunmaktadır. Potansiyel iş 
kazalarına karşı tedbirlerden bir tanesi olan işyeri hekimi iş kanunlarında yer verilen en eski düzenlemelerden 
bir tanesidir. 1930 senesinde sanayide mecburi olan sağlık birimi endüstrinin gelişimi ve büyümesiyle günü-
müzde küçük işletmelerde de mecburidir (Akıllı & Aydoğlu, 2012).

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

İnsan kaynakları yönetiminde iş sağlığı ve güvenliğinin önemi aşağıdaki başlıklar altında değerlendirilerek 
açıklanmıştır (Tozkoparan & Taşoğlu, 2011);

•	 Çalışan Açısından Önemi

•	 Kurumsal Açısından Önemi

ÇALIŞAN AÇISINDAN ÖNEMİ

Mesleki kazalardan ve iş hastalıklarından direk etkilenen kişiler bu iş risklerine maruz kalan kurum personel-
lerdir. Mesleki kazalar ağırlıklı olarak bedensel, ruhsal ve sosyal bütünlüğe zarar vermekte ve hatta personelin 
yaşamını yitirmesine neden olabilmektedir. Bir taraftan da personeller yaşadıkları kazalar veya geçirdikleri 
rahatsızlıklardan dolayı ekonomik ve ruhsal tahribata uğramaktadırlar. Personelin işyerinde bulunduğu sırada 
fiziki veya psikolojik özre neden olan olay veya iş hastalığına yakalandığında, personelin ekonomik durumu 
da sarsılmakta ve bu doğrultuda ruhsal tahribatta yaşamaktadırlar.

KURUMSAL AÇISINDAN ÖNEMİ

Mesleki kazaların kurumlar açısından imaj kaybı ve finansal kayıplar şeklindedir. İş kazalarının maliyeti, iş-
letmenin faaliyette bulunduğu alana ve iş kazasının özelliğine göre farklılık göstermekle birlikte, personelin 
işyerinde bulunduğu sırada fiziki veya psikolojik özre neden olan olayların kurumlar açısından doğrudan ve 
dolaylı maliyetlere neden olmaktadır. İşyeri çevresinin iyileştirilmesi, emniyetin sağlanması, işin aksamasına 
neden olan araç ve ürün minimize edilmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilecek ola bu girişimler performans ve 
verimliliği de arttıracak unsurlardır. İş güvenliği konusunda ortaya konulan gayretler aynı zamanda maliyetle-
rin de aşağıya çekilmesini sağlayacaktır (Karacan & Erdoğan, 2011).

Kurumun düzenli ve bilimsel değerler doğrultusunda yapılan iş güvenliği harcamaları, güvenlik tedbirlerinin 
alınması, iş şartlarının iyileştirilmesi ve personelin bedensel, ruhsal ve sosyal bütünlüğe adına gerçekleştirilen 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

522

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

harcama ve sigortalar kuruma maliyet olarak görülse de personelin işyerinde bulunduğu sırada fiziki veya 
psikolojik özre neden olan olaylardan ve iş hastalıkları neticesinde oluşacak tahribatlardan doğan maliyetler, 
tahribata uğrayan araç ve gereçlerin servisi, personelin tedavi giderleri, hukuki giderler, ödenecek tazminatlar, 
üretim süreçlerinin aksaması ve bu doğrultuda pazar kaybı ve kurumun imaj kaybı göz önün alındığında ne 
kadar az olduğu ortaya çıkmaktadır (Ceylan, 2012).

ARAŞTIRMA BULGULARI

Araştırmacılardan (CANBAZ, 2016) “Kargo şirketlerinde İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Sağlığı ve Güven-
liğinin Önemi” çalışmasında anket sonuçlarına göre bir karo şirketinde çalışan işveren, genel müdür, yönetici, 
alt düzey yönetici ve insan kaynakları pozisyonunda çalışan kişilerin insan kaynakları yönetiminde iş sağlığı 
ve güvenliğinin önemi algısı ölçülmüştür.

Alt düzey yöneticilerin güvenlik önceliği ile ilişikli algıları (3,6190) diğer çalışanlara göre daha yüksek se-
viyede olduğu görülmüştür. Özellikle de işveren, genel müdür pozisyonunda çalışanların 5 üzerinden 4.6045 
yüksek düzeyde olduğu görülmüştür.

Tablo 1. İş Sağılığı ve Güvenlik Eğiliminin Çalışanların Kurumdaki Pozisyonuna Göre Farklılığını 
İnceleyen F Testi

Kurumdaki 
Pozisyon

Çalışan
Sayısı

Ortalama
Std.
Sapma

F
Anlamlılık
(P)

Yönetimin Bağlılığı

Yönetici 48 3,7891 ,91317

2,058 0,109

Alt düzey 
yönetici

42 3,7232 1,02986

Personel 46 3,5652 ,83987

Diğer 3 2,5000 1,39194

Güvenlik Önceliği

Yönetici 48 3,5417 ,86960

2,999 0,033

Alt düzey 
yönetici

42 3,6190 ,85760

Personel 46 3,5543 ,67887

Diğer 3 2,1667 1,12731

Güvenlik İletişimi

Yönetici 48 3,4042 ,95649

,864 0,462

Alt düzey 
yönetici

42 3,5286 1,13638

Personel 46 3,3913 ,86096

Diğer 3 2,6000 1,44222
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Güvenlik Eğitimi

Yönetici 48 3,6771 ,84733

1,888 0,135

Alt düzey 
yönetici

42 3,7857 ,88444

Personel 46 3,4783 ,90496

Diğer 3 2,7500 1,52069

Güvenlik Farkındalığı ve
Yetkinlik

Yönetici 48 3,9208 ,90270

1,431 0,237

Alt düzey 
yönetici

42 3,9619 ,94661

Personel 46 3,9217 ,76534

Diğer 3 2,8667 1,61658

Çalışanların Katılımı

Yönetici 48 3,3646 ,90794

1,943 0,126

Alt düzey 
yönetici

42 3,5833 ,97165

Personel 46 3,3587 ,87186

Diğer 3 2,3333 1,25831

Kadercilik

Yönetici 48 2,7639 1,09633

1,238 0,298

Alt düzey 
yönetici

42 2,8095 1,05253

Personel 46 2,8804 1,04920

Diğer 3 1,6667 ,88192

Raporlama Kültürü

Yönetici 48 3,8083 ,92065

2,260 0,084

Alt düzey 
yönetici

42 3,8429 ,88845

Personel 46 3,5913 ,74709

Diğer 3 2,6667 1,44684

Güvenlik Uyumu

Yönetici 48 3,8125 0,97221

2,793 0,043

Alt düzey 
yönetici

42 3,8968 1,06302

Personel 46 3,7391 0,8712

Diğer 3 2,2222 1,3471
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Güvenlik Katılımı

Yönetici 48 3,9306 0,95268

4,044 0,009

Alt düzey 
yönetici

42 4,0397 0,99648

Personel 46 3,7391 0,79788

Diğer 3 2,2222 1,17063

İş hayatı içinde 1-5 yıl arası olan çalışanların kadercilik ile alakalı algısı (3,1579) diğer çalışanlara göre daha 
yüksek düzeydedir. Anlamlılık değerinin p=0,028>0,05 olmasından dolayı kadercilik için H0 hipotezi redde-
dilir. Bu nedenle çalışanların kadercilik ile ilgili eğilim düzeyi İş hayatındaki çalışma süresine göre anlamlı 
farklılık gösterir.

Tablo 2. İş Sağılığı ve Güvenlik Eğiliminin Çalışanların İş Hayatında Toplam Süresine Göre Farklılığı-
nı İnceleyen F Testi

Toplam Çalışma 
Süresi

Çalışan
Sayısı

Ortalama
Std.
Sapma

F
Anlamlılık
(P)

Yönetimin Bağlılığı

1 yıldan az 6 4,2083 ,68313

1,533 0,184

1-5 yıl arası 38 3,8586 ,79916

6-10 yıl arası 51 3,6642 1,00948

11-15 yıl arası 22 3,5284 ,88383

16-20 yıl arası 8 3,5781 1,02194

20 yıldan fazla 14 3,1964 1,12095

Güvenlik Önceliği

1 yıldan az 6 3,9167 ,60553

2,081 0,072

1-5 yıl arası 38 3,7500 ,65244

6-10 yıl arası 51 3,5343 ,90970

11-15 yıl arası 22 3,3409 ,73414

16-20 yıl arası 8 3,6875 ,97055

20 yıldan fazla 14 3,0536 ,92601
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Güvenlik İletişimi

1 yıldan az 6 3,5667 ,99130

1,284 0,274

1-5 yıl arası 38 3,5684 ,88779

6-10 yıl arası 51 3,4902 1,03175

11-15 yıl arası 22 3,2727 ,92076

16-20 yıl arası 8 3,5500 1,05153

20 yıldan fazla 14 2,8571 1,14066

Güvenlik Eğitimi

1 yıldan az 6 3,9583 ,60035

,650 0,662

1-5 yıl arası 38 3,7697 ,88413

6-10 yıl arası 51 3,6078 ,94638

11-15 yıl arası 22 3,4318 ,91672

16-20 yıl arası 8 3,5938 ,85500

20 yıldan fazla 14 3,4643 ,91387

Güvenlik Farkındalığı ve
Yetkinlik

1 yıldan az 6 3,8667 ,90037

,935 0,460

1-5 yıl arası 38 4,1105 ,62851

6-10 yıl arası 51 3,9176 ,99050

11-15 yıl arası 22 3,6091 1,04285

16-20 yıl arası 8 3,9750 ,76672

20 yıldan fazla 14 3,8000 ,94462

Çalışanların Katılımı

1 yıldan az 6 3,1667 ,91742

1,630 0,156

1-5 yıl arası 38 3,6908 ,81048

6-10 yıl arası 51 3,4314 ,97478

11-15 yıl arası 22 3,1591 ,91465

16-20 yıl arası 8 3,4375 1,04155

20 yıldan fazla 14 3,0179 ,94800

Kadercilik

1 yıldan az 6 2,6389 1,01334

2,608 0,028

1-5 yıl arası 38 3,1579 1,06257

6-10 yıl arası 51 2,6275 1,11683

11-15 yıl arası 22 2,9545 ,91168

16-20 yıl arası 8 2,9792 1,11426

20 yıldan fazla 14 2,1071 ,77241



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

526

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Raporlama Kültürü

1 yıldan az 6 3,6667 ,46762

,959 0,445

1-5 yıl arası 38 3,9684 ,67947

6-10 yıl arası 51 3,6431 ,93493

11-15 yıl arası 22 3,5909 1,06811

16-20 yıl arası 8 3,8250 ,66279

20 yıldan fazla 14 3,5143 1,03690

Güvenlik Uyumu

1 yıldan az 6 4,0556 ,80046

1,118 0,354

1-5 yıl arası 38 3,9912 ,71654

6-10 yıl arası 51 3,7255 1,11496

11-15 yıl arası 22 3,5303 1,14392

16-20 yıl arası 8 4,0833 ,52705

20 yıldan fazla 14 3,5000 1,15285

Güvenlik Katılımı

1 yıldan az 6 3,7778 ,95839

,712 0,615

1-5 yıl arası 38 4,0702 ,78330

6-10 yıl arası 51 3,8366 1,04216

11-15 yıl arası 22 3,6818 1,05147

16-20 yıl arası 8 4,0000 ,47140

20 yıldan fazla 14 3,6429 1,08969

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Modern uygarlıklarda bir kurumsal yapıdan, iş görenin bedensel, ruhsal, sosyal bütünlüğünü ve emniyetlerini 
koruyucu özellikte iş ortamı temin etmesi beklenmektedir. Bu beklenti, gerek kurumun personellere karşı yük-
lendiği sorumluluğu, gerek kurumsal performansı yükseltme çabalarından kaynaklanmaktadır. 

Çalışanın bedensel, ruhsal ve sosyal bütünlüğünü ile emniyeti, temel haklar içerisinde yer alan ve tüm hakla-
rında temelini oluşturan yaşama ve iş görme hakkıyla direk ilişki içindedir. Bu sebeple personelin bedensel, 
ruhsal, sosyal bütünlüğünü ve emniyeti konusu bütün kamuoyunun ilgi alanına girmektedir.

Güvenlik uyumu ile ilişkili algı düzeyi alt düzey yöneticilerde diğer çalışanlara göre daha yüksek düzeydedir. 
Alt düzeyi yöneticilerin güvenlik katılım eğilimi diğer pozisyonda çalışanlara göre daha yüksek düzeydedir. 
Toplam çalışma süresi 1-5 yıl arası olan çalışanların kadercilik ile ilgili algısı diğer çalışanlara göre daha 
yüksek düzeydedir. Çalışanların kadercilik ile ilişkili eğilim düzeyi toplam kıdemine göre anlamlı farklılık 
gösterir. Çalışanların kadercilik dışındaki iş sağlığı ve güvenlik algıları toplam çalışma süresine göre anlamlı 
farklılık göstermemektedir.
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Bu doğrultuda işyeri çevresinin iyileştirilmesi, emniyetin sağlanması, işin aksamasına neden olan araç ve ürün 
minimize edilmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilecek ola bu girişimler performans ve verimliliği de arttıracak 
unsurlardır. İş güvenliği konusunda ortaya konulan gayretler aynı zamanda maliyetlerin de aşağıya çekilmesini 
sağlayacaktır.

Kurumun düzenli ve bilimsel değerler doğrultusunda yapılan iş güvenliği harcamaları, güvenlik tedbirlerinin 
alınması, iş şartlarının iyileştirilmesi ve personelin bedensel, ruhsal ve sosyal bütünlüğe adına gerçekleştirilen 
harcama ve sigortalar kuruma maliyet olarak görülse de personelin işyerinde bulunduğu sırada fiziki veya 
psikolojik özre neden olan olaylardan ve iş hastalıkları neticesinde oluşacak tahribatlardan doğan maliyetler, 
tahribata uğrayan araç ve gereçlerin servisi, personelin tedavi giderleri, hukuki giderler, ödenecek tazminatlar, 
üretim süreçlerinin aksaması ve bu doğrultuda pazar kaybı ve kurumun imaj kaybı göz önün alındığında ne 
kadar az olduğu ortaya çıkmaktadır.
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EFFECT OF THE EXTRUSION PARAMETERS ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF 
NATURAL FIBER REINFORCED COMPOSITES 

Alper Adrian BAYSAN1, Ali AVCI2, Mehmet Safa BODUR1, Aysegul AKDOĞAN EKER2, Mustafa BAKKAL3

1Yeditepe University, Materials Science and Nanotechnology Department, Istanbul / Turkey
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3İstanbul Technical University, Mechanical Engineering Department, İstanbul / Turkey

Abstract: In the production of composites, due to the amount of plastic waste, some stringent policies have 
been forced on the industries to use more biodegradable, less harmful reinforcements. Reinforcements such as 
natural fibers have been encouraged instead of traditional inorganic reinforcements to manufacture composite 
material. Due to this, in the recent decades the use of natural fibers in the making on composites have increased 
dramatically. Some examples of natural fibers could be jute, sisal, hemp, coconut, coir, flax, wood, pineapple 
and many others In the study conducted, pure Low Density Polyethylene (LDPE) and cotton fiber reinforced 
composites were produced via a custom-made single screw extruder. The aim is to understand and determine 
the optimum parameters such as screw speed and processing temperatures on the mechanical properties of 
the composites with different cotton fiber (12.5 %wt. and 25 %wt.) content. For this purpose two screw speed 
levels (15 and 30 rpm) and two temperature set levels (145, 150, 155, 160 and 165, 170, 175, 180) for zone 1, 
zone 2, zone 3 and die were chosen. The effects of the parameters on mechanical properties were studied using 
tensile and three-point bending tests. According to pioneering results, it is worth noting that tensile and three 
point bending properties are highly dependent on the extrusion parameters with respect to cotton fiber content.

Key Words: Recycling, Polymer-matrix Composites, Mechanical Properties, Extrusion Parameters

INTRODUCTION and CONCEPTUAL FRAMEWORK

In the production of composites; due to the plastic waste, energy intense production process and facts like 
the recycling industry is underdeveloped for polymers; created some stringent policies which have forced 
industries to use more biodegradable, less harmful reinforcements and forced them to use natural fibers as 
the reinforcement material instead of traditional inorganic reinforcements to manufacture composite material. 
Although synthetic fiber reinforced composites have much better mechanical properties compared to natural 
fiber reinforced composites, the increase of oppression made to the governments by NGO’s such as Green-
peace, Wildlife Foundations and others; the European Union has issued strict legislations in order to reduce 
and control the rapid increase of synthetic materials. In the recent decades the use of natural fibers in the mak-
ing on composites has increased dramatically. Interest in natural fiber composites (NFC) is growing for many 
reasons including their potential to replace synthetic fiber reinforced plastics at lower cost with improved 
sustainability. Natural fibers are subdivided based on their origins, coming from plants, animals or minerals. 
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Some examples of natural fibers could be jute, sisal, cotton, hemp, coconut, coir, flax, wood, pineapple and 
many others. Cottons are divided into four groups as; short-fiber, medium-fiber, long-fiber and very long-fiber 
cottons according to their fiber characteristics. Turkey and the world in general produce medium length cotton. 
When looked at a cotton fiber through a microscope spirals and folds can be seen prominently along the axis of 
the fiber and the helical direction changes are quite frequent. Furthermore, the fiber of a single cell is viewed as 
a straight tube which is bent and collapsed, with a central channel or lumen along its length. Cotton fibers hav-
ing these properties contribute largely to good inter facial adhesion between the fibers and matrix. In this study 
the source of cotton fibers is the industry (Monteiro, 2009:1). According to the surveys, only 26% of the textile 
produced is sold and almost all the rest is being disposed. With a high disposal rate textile such as fibers, yarns, 
fabrics and cotton powders are being wasted. By using the cotton wastes this study will reduce the overall 
waste, provide less energy consumption, contribute to the economy, and help save natural resources. The use 
of such materials in composites has increased due to their relative cheapness, their ability to recycle and for the 
fact that they can compete well in terms of strength per weight of material (John, 2008:2). Such features like 
low cost, renewability, biodegradability also attribute to the rapid increase of attention in this field. The main 
factors affecting mechanical performance of NFCs are fiber selection, matrix selection, interfacial strength, 
fiber dispersion, fiber orientation, composite manufacturing process and porosity (Pickering, 2016: 3). 

Many research papers have been written on the topic of Natural fiber Reinforced composites. For instance 
while investigated the extrusion parameters on flax fiber reinforced composites, researched short kenaf fiber 
reinforcements in polymeric matrix to minimize the use of plastics (Siatong, 2005:4, Vermaa, 2017: 5). These 
types of waste reductive researches are surely expected to be both economical and environmentally useful in 
the near future. As mentioned in the article, aimed to tackle the poor performance of flax reinforced composites 
by ensuring the flax fibers were uniformly dispersed and focus on extrusion parameters to yield composites 
with better properties (Siatong, 2006:6). Senthilkumar and the others aimed to review the several factors af-
fecting the mechanisms of mechanical properties in sisal reinforced composites such as interfacial adhesion, 
fiber breakage, fiber pull-out, and debonding and has showed results (Senthilkumar, 2018:7). In another study, 
also investigated the utilization of waste fabrics. In their research waste cotton fabrics have been used as the 
reinforcement element to develop a new polymer matrix composite (Bakkal,2012:8).

In this study a rheological evaluation has been made. The mechanical tests can be listed as Tensile, and 3 point 
bending tests whilst Charpy Impact Tests are scheduled to be done. Characterization studies such as, differen-
tial scanning calorimetry (DSC), scanning electron microscopy (SEM), have also been conducted whilst X-
ray diffraction (XRD), Thermogravimetric analysis (TGA), Fourier Transform Infrared Spectrometry (FTIR), 
Density Measurements and Color Analysis and are being scheduled to be done.

AIM

In the study conducted, pure Low Density Polyethylene (LDPE) and cotton fiber reinforced composites were 
produced via a custom-made single screw extruder. The aim is to understand and determine the optimum 
parameters such as screw speed and processing temperatures on the mechanical properties of the composites 
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with different cotton fiber (12.5 %wt. and 25 %wt.) content. For this purpose two screw speed levels (15 and 
30 rpm) and two temperature set levels (145, 150, 155, 160 and 165, 170, 175, 180) for zone 1, zone 2, zone 
3 and die were chosen. The effects of the parameters on mechanical properties were studied using tensile and 
three-point bending tests. Characterization studies such as, differential scanning calorimetry (DSC), scanning 
electron microscopy (SEM) were conducted. 

SCOPE 

Waste cotton fabrics, supplied from the industry in Turkey, were used as the reinforcement material. Fibers 
were chopped in the size about 15 mm × 15 mm before using in the extruder machine to avoid any choking 
problem in the die. G03 which is the standard type of low density polyethylene (LDPE) supplied by PETKIM 
(the leader producer in Turkey) was used as matrix element in the granular form. Cotton fabric waste were 
used in the ratios of 12.5 wt.%- 25 wt.% and anhydride modified high density polyethylene which was supplied 
by DuPont Chemical Company, USA (DuPont Fusabond ∗ E265) was added in the composite as a coupling 
agent in ratio 5 wt.%. Extrusion temperatures were chosen two set levels (low temperature: 145,150,155,160 
°C respectively and high temperature: 165,170,175,180 °C respectively) and 15 rpm and 30 rpm were used as 
extrusion screw speeds. 

Table 1. Extrusion Parameters And Content Of Composite Compounds

Samples
ID

Temperature °C Screw 
Speed 
(Rpm)

Fibers 
Content 
wt.%

Matrix 
Content 
wt.%

Maleic 
Anhydride Barrel 

temp. 
1st (°C)

Barrel 
temp. 
2nd (°C)

Barrel 
temp. 
3rd (°C)

Die 
temp. 
(°C)

LT/HS 150 155 160 165 30 0 100 0

LT/HS 150 155 160 165 30 12,50 82,5 5

LT/HS 150 155 160 165 30 25 70 5

LT/LS 150 155 160 165 15 0 100 0

LT/LS 150 155 160 165 15 12,50 82,5 5

LT/LS 150 155 160 165 15 25 70 5

HT/LS 170 175 180 185 15 0 100 0

HT/LS 170 175 180 185 15 12,50 82,5 5

HT/LS 170 175 180 185 15 25 70 5

HT/HS 170 175 180 185 30 0 100 0

HT/HS 170 175 180 185 30 12,50 82,5 5

HT/HS 170 175 180 185 30 25 70 5
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Composite and pure LDPE plates were manufactured by using a custom-made die at the end of the extrusion 
processes. The plates were cut out of the composite plates according to ASTM testing specimens using by a 
desktop CNC milling machine. The extrusion process parameters, barrel temperature, die temperature, com-
pound content and screw speed is given in Table.1. 

METHOD

Mechanical Testing 

Tensile and flexural properties were measured using Alsa (Turkey) electro mechanic testing machine fitted 
with 5 kN load cell according to American standard D638-08 and EN ISO 179: 1997, respectively. Tensile test-
ing was performed in order to determine tensile strength (TS), Young’s modulus (YM) and failure strain (FS) 
and was carried out according to ASTM D638-08: Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics. 
Type I specimen dimensions were used for specimens having a thickness of about 7 mm or less. Static tensile 
tests were applied in the laboratory at room temperature. The testing speed for tensile testing was 30 mm/min 
and three-point bending flexural test speed was 2 mm/min. 

Characterization

Differential scanning calorimetry (DSC) The effect of the extrusion parameters on the rheological properties 
of the composites and LDPE was studied by differential scanning calorimetry analysis. DSC analysis of the 
specimens was performed using a Perkin–Elmer’s differential scanning calorimeter with temperatures rang-
ing from -50 to 200 ◦C with a heating rate of 10 ◦C/min in nitrogen by using samples which have weights of 
approximately 1–2 mg. Samples were held in a platinum crucible. Scanning electron microscopy (SEM) was 
used to analyze the fracture surface of the composites and to examine the fiber/matrix interactions. The tensile 
test specimens were scanned using a Phenom World XL model scanning electron operated at 15 kV. Samples 
were coated with golden for 35 s in order to increase their electrical conductivity before mounting samples 
into the microscope.
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FINDINGS

Tensile Test Results

Figure 1. Tensile Strength Variations With Respect To Fiber Content And Extrusion Parameters

In Figure 1. Is shown the tensile strengths of LDPE and cotton composites with respect to their fiber content 
according to the extrusion parameters. For pure LDPE it can be seen that with an increase in extrusion tempera-
ture TS increases, and this is valid for both high and low screw speeds. Although it can be said that with high 
or low extrusion temperatures, TS is not effected by the change in screw speed. Furthermore when analyzing 
the composites with 12.5% wt., it can be said that at low screw speed when the temperature is increased there 
is a small increase in TS whereas at high screw speed with an increase in temperature no change in TS is seen. 
Furthermore, at low temperatures as screw speed increases TS also increases. This study believes this is due to 
the prevention of air bubble entrapments at higher screw speeds. Because at low fiber % the composite shows 
more properties of the matrix element this hypothesis can be also supported by looking at the TS change in 
pure LDPE at the same parameters, which show same results. At both higher temperatures and screw speeds 
TS is constant. The study believes on one hand this is due to the prevention of air bubble entrapments at higher 
screw speeds which should increase TS but on the other hand with the increase of shear stress, which is directly 
proportional to screw speed, fiber breakage is occurring which is reducing the TS resulting in a constant TS. 
Furthermore when analyzing the composites with 25 %wt., according to the figure, at low screw speed when 
the temperature is increased a decrease in TS is seen. We believe this is due the fibers being exposed more to 
higher temperatures due to the low screw speed resulting in fiber damage. Secondly, at higher screw speeds 
with the increase in extrusion temperature an increase in TS is visible. 
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Failure Strain and Three Point Bending Results

Figure 2. Failure Strain Variations With Respect to Fiber Content and Extrusion Parameters

This research believes the reason for this is the fibers are exposed to the high temperature less which reduces 
fiber damage and also with the increase of temperature, the amount of air bubbles are reduced resulting in an 
increase in TS. Thirdly, at high extrusion temperatures when the screw speed is increased there is a decrease in 
TS. Similarly as the previous cases, it is believed this is due to the fiber breakage. Lastly at higher temperatures 
with the increase of screw speed no change in TS is seen. The study believes this is because the air bubble 
entrapment is prevented and fiber degradation is reduced.

Figure 3. Flexural Modulus Variations With Respect to Fiber Content and Extrusion Parameters
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In figure 2 and 3 respectively results of failure strain from tensile test and flexural modulus from Three Point 
Bending tests can be seen. Clear fluctuations in results can be seen in pure LDPE and the composites. At this 
point of time the study is researching reasons for each fluctuations and the next step in the study will be doing 
impact tests and crystallinity calculations to achieve more meaningful results based on the failure strain and 
flexural modulus results.

SEM Results

Figure 4. SEM Photos Showing Fiber Changes Due to Increase of Screw Speed a) Tfrp25 With Low 
Screw Speed (Tensile Strength: 14.4 Mpa) b) Tfrp 25 With High Screw Speed (Tensile Strength: 13 

MPa)

In Figure 2. SEM pictures show the fiber breakage. Picture “b” shows continuous long fibers at low screw 
speed with a tensile strength of 14.4 MPa but as screw speed increases fiber breakage occurs as shown in Pic-
ture “a” where broken, small and discontinuous fibers are visible resulting in a lower tensile strength of about 
13 MPa.
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Figure 5. Poor Interfacial Adhesion Between Fiber/Matrix

In the SEM pictures besides the fiber breakage, in Figure 3. Poor interfacial adhesion between the fiber and 
matrix can generally be seen. Poor interfacial adhesion is also a very important parameter in the production of 
composites because it directly effects the mechanical test results. Furthermore it can be said that the coupling 
agent added as 5% was not as effective. 

DSC Results

In Figure 6. DSC results can be seen. Slight changes are visible and most prominent peak would be 115.45 C. 
This higher peak is the result of increasing the screw speed at low temperatures with 12.5 wt. % composites. 
Furthermore, according to the results only limited changes in melting temperature occurred. The reasons for 
changes and melting temperatures will be analyzed by calculating crystallinity % from the equation.
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Figure 6. Shows Differential Scanning Calorimetry Results of Samples

CONCLUSION

In the study conducted we have achieved three pioneer results on the effect of extrusion parameters on the 
mechanical and thermal properties of cotton fiber reinforced composites. These are;

•	 Mechanical properties are influenced by the extrusion parameters whereas the thermal properties are not.

•	 For composites with 12.5 wt.%, taking into tensile results account the best parameters are 150 (zone1), 
155 (zone2),160 (zone3) and 165 (Die Temperature) and 30 rpm

•	 The optimum parameters to have better tensile properties seem to be 150 (zone1), 155 (zone2), 160 (zone3) 
and 165 (Die Temperature) and 15 rpm for composites with 25 wt. % cotton fiber.

In order to have detailed explanations about the mechanical test results and to understand the change in com-
posite samples with varying extrusion parameters. Some further studies are need to be performed.
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Abstract: Deformation measurements and analysis are one of the important issues of engineering surveying. 
In order to analyze these measurements, static, kinematic and dynamic models can be used. In the static model, 
objects are assumed to be independent of any force and time. The time parameter is not as important as in the 
kinematic model and the model is set up assuming that the object does not move. In the kinematic model, 
deformations are determined as a function of time and the model is formed independently of the external forces, 
and in the dynamic model, the model is constructed by taking into account both the time parameter and the 
external forces. In this study, the vertical deformations were investigated by using precision levelling 
measurements performed on the crest of Ermenek dam built on the Ermenek River in Karaman. For this 
purpose, six period measurements carried out in the 14-point levelling network established on the crest of the 
dam were adjusted with free adjustment method, variance analyses were carried out and deformation analysis 
was performed in the static model by S transformation, and significant point movements were determined. In 
the kinematic model, deformation analysis was carried out by Kalman filtering method and the results were 
compared with the static model. The results of the comparison showed that both models gave matching results. 

Key Words: Ermenek Dam, Kalman Filtering, Kinematic Model, Static Model, S Transformation 

 

INTRODUCTION 

The determination of deformations in buildings has a vital importance in terms of structural health. Kinematic 
models can be used as well as static models to determine the deformations. The static model assumes that the 
objects are independent of any force and time. The time parameter is not as important as in the kinematic 
model and the model is set up assuming that the object does not move. In the kinematic model, deformations 
are determined as a function of time and the model is set up independently of the external forces (Acar, et al., 
2008; Doğanalp and Turgut, 2009). 

The deformation analysis in the static model is generally performed by methods such as relative confidence 
ellipses, Cholesky factorization, S transformation and θ2-criterion. Relative confidence ellipses and Cholesky 
factorization methods can be applied only to 2D geodetic networks, whereas S transformation and θ2-criterion 
can be used in 1D, 2D and 3D geodetic networks. 

In the kinematic model, the theory of deformation analysis by Kalman filtering method was first developed by 
Rudolf Emil Kalman in 1960. Nowadays, the method is developed by different disciplines and is used in large 
areas that is ranging deformation analysis of dams and high-rise buildings to defense industry systems. (Gülal, 
2013). 

In this study, S transformation and Kalman filtering methods having a wide application area were used to 
determine the vertical deformations in Ermenek dam. For this purpose, the measurements carried out in the 
levelling network established on the crest of the dam were analyzed by S transformation in the static model, 
in the kinematic model by Kalman filtering method, and the results were interpreted. 

S TRANSFORMATION 

The S transformation is a method used in the analysis of deformation measurements, in the comparison of 
networks in terms of precision, in the control of whether the control network provides the expected accuracy 
or not, and comparing the variance-covariance matrix of the coordinate unknowns with the predicted and 
known as pseudo covariance matrix (Demirel, 1987; İnal and Ceylan, 2002). 

S transformation matrix used in S transformation applications (Kuang, 1996); 

𝑆𝑆 = 𝐼𝐼 − 𝐺𝐺(𝐵𝐵𝑇𝑇𝐺𝐺)−1𝐵𝐵𝑇𝑇 (𝐵𝐵 = 𝐸𝐸. 𝐺𝐺)             (1) 

Where I, is the unit matrix, G is the eigenvectors matrix corresponding to defect number (d) of eigenvalues of 
normal equation coefficients matrix (N). G matrix in the levelling networks; 

𝐺𝐺𝑇𝑇 = [1 1 … 1]                (2) 

The matrix E called datum selective matrix in equation (1) is a diagonal matrix. The diagonal elements of E 
are “1” for point coordinates that determines datum and “0” for others. Transformation equations from i datum 
to j datum; 

𝑆𝑆𝑗𝑗 = 𝐼𝐼 − 𝐺𝐺(𝐵𝐵𝑗𝑗𝑇𝑇𝐺𝐺)
−1𝐵𝐵𝑗𝑗𝑇𝑇               (3) 

𝑥𝑥𝑗𝑗 = 𝑆𝑆𝑗𝑗. 𝑥𝑥𝑖𝑖                (4) 

𝑄𝑄𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑗𝑗 = 𝑆𝑆𝑗𝑗. 𝑄𝑄𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑖𝑖 . 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑇𝑇                (5) 

In the deformation analysis by S transformation, the period measurements are separately adjusted. Outliers are 
detected. Variance analysis is carried out for the period measurements. First, global test is performed to 
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Abstract: Deformation measurements and analysis are one of the important issues of engineering surveying. 
In order to analyze these measurements, static, kinematic and dynamic models can be used. In the static model, 
objects are assumed to be independent of any force and time. The time parameter is not as important as in the 
kinematic model and the model is set up assuming that the object does not move. In the kinematic model, 
deformations are determined as a function of time and the model is formed independently of the external forces, 
and in the dynamic model, the model is constructed by taking into account both the time parameter and the 
external forces. In this study, the vertical deformations were investigated by using precision levelling 
measurements performed on the crest of Ermenek dam built on the Ermenek River in Karaman. For this 
purpose, six period measurements carried out in the 14-point levelling network established on the crest of the 
dam were adjusted with free adjustment method, variance analyses were carried out and deformation analysis 
was performed in the static model by S transformation, and significant point movements were determined. In 
the kinematic model, deformation analysis was carried out by Kalman filtering method and the results were 
compared with the static model. The results of the comparison showed that both models gave matching results. 
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INTRODUCTION 

The determination of deformations in buildings has a vital importance in terms of structural health. Kinematic 
models can be used as well as static models to determine the deformations. The static model assumes that the 
objects are independent of any force and time. The time parameter is not as important as in the kinematic 
model and the model is set up assuming that the object does not move. In the kinematic model, deformations 
are determined as a function of time and the model is set up independently of the external forces (Acar, et al., 
2008; Doğanalp and Turgut, 2009). 

The deformation analysis in the static model is generally performed by methods such as relative confidence 
ellipses, Cholesky factorization, S transformation and θ2-criterion. Relative confidence ellipses and Cholesky 
factorization methods can be applied only to 2D geodetic networks, whereas S transformation and θ2-criterion 
can be used in 1D, 2D and 3D geodetic networks. 

In the kinematic model, the theory of deformation analysis by Kalman filtering method was first developed by 
Rudolf Emil Kalman in 1960. Nowadays, the method is developed by different disciplines and is used in large 
areas that is ranging deformation analysis of dams and high-rise buildings to defense industry systems. (Gülal, 
2013). 

In this study, S transformation and Kalman filtering methods having a wide application area were used to 
determine the vertical deformations in Ermenek dam. For this purpose, the measurements carried out in the 
levelling network established on the crest of the dam were analyzed by S transformation in the static model, 
in the kinematic model by Kalman filtering method, and the results were interpreted. 

S TRANSFORMATION 

The S transformation is a method used in the analysis of deformation measurements, in the comparison of 
networks in terms of precision, in the control of whether the control network provides the expected accuracy 
or not, and comparing the variance-covariance matrix of the coordinate unknowns with the predicted and 
known as pseudo covariance matrix (Demirel, 1987; İnal and Ceylan, 2002). 

S transformation matrix used in S transformation applications (Kuang, 1996); 

𝑆𝑆 = 𝐼𝐼 − 𝐺𝐺(𝐵𝐵𝑇𝑇𝐺𝐺)−1𝐵𝐵𝑇𝑇 (𝐵𝐵 = 𝐸𝐸. 𝐺𝐺)             (1) 

Where I, is the unit matrix, G is the eigenvectors matrix corresponding to defect number (d) of eigenvalues of 
normal equation coefficients matrix (N). G matrix in the levelling networks; 

𝐺𝐺𝑇𝑇 = [1 1 … 1]                (2) 

The matrix E called datum selective matrix in equation (1) is a diagonal matrix. The diagonal elements of E 
are “1” for point coordinates that determines datum and “0” for others. Transformation equations from i datum 
to j datum; 

𝑆𝑆𝑗𝑗 = 𝐼𝐼 − 𝐺𝐺(𝐵𝐵𝑗𝑗𝑇𝑇𝐺𝐺)
−1𝐵𝐵𝑗𝑗𝑇𝑇               (3) 

𝑥𝑥𝑗𝑗 = 𝑆𝑆𝑗𝑗. 𝑥𝑥𝑖𝑖                (4) 

𝑄𝑄𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑗𝑗 = 𝑆𝑆𝑗𝑗. 𝑄𝑄𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑖𝑖 . 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑇𝑇                (5) 

In the deformation analysis by S transformation, the period measurements are separately adjusted. Outliers are 
detected. Variance analysis is carried out for the period measurements. First, global test is performed to 
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determine if there is any deformation in the whole network. If the network geometries observed at the epoch 
t1 and t2 are different (multivariate network), the global test covers only the network segments composed of 
conjugate points. Then the deformation is localized. 

In a network measured at the epoch tn, the coordinates of the datum points defined by "e", the coordinates of 
the other points and the other unknowns are determined by free adjustment in any i datum defined by "b". 
Accordingly, segmented xi parameters vector and cofactor matrix for i datum; 

𝑥𝑥𝑖𝑖 = [𝑥𝑥𝑒𝑒
𝑖𝑖

𝑥𝑥𝑏𝑏
𝑖𝑖 ]                (6) 

𝑄𝑄𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑖𝑖 = [𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑖𝑖 𝑄𝑄𝑒𝑒𝑏𝑏
𝑖𝑖

𝑄𝑄𝑏𝑏𝑒𝑒
𝑖𝑖 𝑄𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑖𝑖 ]               (7) 

Using the (3), (4), (5) equations, i datum is transformed to j datum, which allows the network to be positioned 
relative to the conjugate points. Coordinate unknowns (𝑥𝑥𝑒𝑒

𝑗𝑗)1, (𝑥𝑥𝑒𝑒
𝑗𝑗)2 and their cofactor matrices (𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑗𝑗 )1, (𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑗𝑗 )2 

are calculated for j datum. For the global test of conjugate points; 

𝐻𝐻0: 𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑒𝑒
𝑗𝑗)1 = 𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑒𝑒

𝑗𝑗)2               (8) 

𝑑𝑑𝑒𝑒 = (𝑥𝑥𝑒𝑒
𝑗𝑗)2 − (𝑥𝑥𝑒𝑒

𝑗𝑗)1                (9) 

(𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑)𝑒𝑒 = (𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑗𝑗 )1 + (𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑗𝑗 )2            (10) 

𝑅𝑅𝑒𝑒 = 𝑑𝑑𝑒𝑒
𝑇𝑇(𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑)𝑒𝑒

+𝑑𝑑             (11) 

Test value; 

𝐹𝐹 = 𝑅𝑅𝑒𝑒
𝑚𝑚2.ℎ𝑒𝑒

               (12) 

In equation (12), ℎ𝑒𝑒 = 𝑢𝑢𝑒𝑒 − 𝑑𝑑, 𝑢𝑢𝑒𝑒 is the number of unknown parameters, d is the defect number, and; 

𝑚𝑚2 = 𝑓𝑓1.𝑚𝑚1
2+𝑓𝑓2.𝑚𝑚2

2

𝑓𝑓1+𝑓𝑓2
              (13) 

If 𝐹𝐹 > 𝐹𝐹ℎ𝑒𝑒,𝑓𝑓,1−𝛼𝛼, it is decided that there is a deformation in the segment of the network consisting of conjugate 
points. In equation (13), 𝑚𝑚1

2 is the variance of the unit-weighted measure for the first period, 𝑚𝑚2
2 is the variance 

of the unit-weighted measure for the second period,  f1 is the degrees of freedom for the first period, and f2 is 
the degrees of freedom for the second period. 

If it is decided that there is a deformation in the network as a result of the global test, the search of the moving 
points is started. Considering that each of the conjugate points may be displaced, the sub-vector 𝑥𝑥𝑒𝑒

𝑖𝑖 , which 
contains the conjugate points of the vector of parameters (6) for a period determined by free adjustment in the 
i datum, is subdivided into their sub-vectors, 𝑥𝑥ℎ

𝑖𝑖  containing the coordinates of a point assumed to move and 𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑖𝑖  
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determine if there is any deformation in the whole network. If the network geometries observed at the epoch 
t1 and t2 are different (multivariate network), the global test covers only the network segments composed of 
conjugate points. Then the deformation is localized. 

In a network measured at the epoch tn, the coordinates of the datum points defined by "e", the coordinates of 
the other points and the other unknowns are determined by free adjustment in any i datum defined by "b". 
Accordingly, segmented xi parameters vector and cofactor matrix for i datum; 

𝑥𝑥𝑖𝑖 = [𝑥𝑥𝑒𝑒
𝑖𝑖

𝑥𝑥𝑏𝑏
𝑖𝑖 ]                (6) 

𝑄𝑄𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑖𝑖 = [𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑖𝑖 𝑄𝑄𝑒𝑒𝑏𝑏
𝑖𝑖

𝑄𝑄𝑏𝑏𝑒𝑒
𝑖𝑖 𝑄𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑖𝑖 ]               (7) 

Using the (3), (4), (5) equations, i datum is transformed to j datum, which allows the network to be positioned 
relative to the conjugate points. Coordinate unknowns (𝑥𝑥𝑒𝑒

𝑗𝑗)1, (𝑥𝑥𝑒𝑒
𝑗𝑗)2 and their cofactor matrices (𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑗𝑗 )1, (𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑗𝑗 )2 

are calculated for j datum. For the global test of conjugate points; 

𝐻𝐻0: 𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑒𝑒
𝑗𝑗)1 = 𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑒𝑒

𝑗𝑗)2               (8) 

𝑑𝑑𝑒𝑒 = (𝑥𝑥𝑒𝑒
𝑗𝑗)2 − (𝑥𝑥𝑒𝑒

𝑗𝑗)1                (9) 

(𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑)𝑒𝑒 = (𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑗𝑗 )1 + (𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑗𝑗 )2            (10) 

𝑅𝑅𝑒𝑒 = 𝑑𝑑𝑒𝑒
𝑇𝑇(𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑)𝑒𝑒

+𝑑𝑑             (11) 

Test value; 

𝐹𝐹 = 𝑅𝑅𝑒𝑒
𝑚𝑚2.ℎ𝑒𝑒

               (12) 

In equation (12), ℎ𝑒𝑒 = 𝑢𝑢𝑒𝑒 − 𝑑𝑑, 𝑢𝑢𝑒𝑒 is the number of unknown parameters, d is the defect number, and; 

𝑚𝑚2 = 𝑓𝑓1.𝑚𝑚1
2+𝑓𝑓2.𝑚𝑚2

2

𝑓𝑓1+𝑓𝑓2
              (13) 

If 𝐹𝐹 > 𝐹𝐹ℎ𝑒𝑒,𝑓𝑓,1−𝛼𝛼, it is decided that there is a deformation in the segment of the network consisting of conjugate 
points. In equation (13), 𝑚𝑚1

2 is the variance of the unit-weighted measure for the first period, 𝑚𝑚2
2 is the variance 

of the unit-weighted measure for the second period,  f1 is the degrees of freedom for the first period, and f2 is 
the degrees of freedom for the second period. 

If it is decided that there is a deformation in the network as a result of the global test, the search of the moving 
points is started. Considering that each of the conjugate points may be displaced, the sub-vector 𝑥𝑥𝑒𝑒

𝑖𝑖 , which 
contains the conjugate points of the vector of parameters (6) for a period determined by free adjustment in the 
i datum, is subdivided into their sub-vectors, 𝑥𝑥ℎ

𝑖𝑖  containing the coordinates of a point assumed to move and 𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑖𝑖  

containing the coordinates of other conjugate points (assumed to fix).  The parameters of non-conjugate points 
and other unknowns are collected in the 𝑥𝑥𝑏𝑏𝑖𝑖 , vector (6) and their cofactor matrix (7); 

𝑥𝑥𝑖𝑖 = [
𝑥𝑥𝑠𝑠𝑖𝑖
𝑥𝑥ℎ𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑏𝑏𝑖𝑖
]   𝑄𝑄𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑖𝑖 = [
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑖𝑖 𝑄𝑄𝑠𝑠ℎ

𝑖𝑖 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑏𝑏
𝑖𝑖

𝑄𝑄ℎ𝑠𝑠
𝑖𝑖 𝑄𝑄ℎℎ

𝑖𝑖 𝑄𝑄ℎ𝑏𝑏
𝑖𝑖

𝑄𝑄𝑏𝑏𝑠𝑠
𝑖𝑖 𝑄𝑄𝑏𝑏ℎ

𝑖𝑖 𝑄𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑖𝑖
]       (14) 

𝐺𝐺 = [
𝐺𝐺𝑠𝑠
𝐺𝐺ℎ
𝐺𝐺𝑏𝑏
] ;   𝐵𝐵𝑘𝑘 = 𝐸𝐸𝑘𝑘. 𝐺𝐺 = [

𝐺𝐺𝑠𝑠
0
0
]         (15) 

and Sk transformation matrix are calculated with equation (3), following transformations must be performed 
for each period; 

𝑥𝑥𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘. 𝑥𝑥𝑖𝑖              (16) 

𝑄𝑄𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘. 𝑄𝑄𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑖𝑖 . 𝑆𝑆𝑘𝑘𝑖𝑖             (17) 

Coordinate differences of the points assumed to fix 𝑑𝑑𝑠𝑠 ,and its cofactor matrix (𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑)𝑠𝑠; 

𝑑𝑑𝑠𝑠 = (𝑥𝑥𝑠𝑠𝑘𝑘)2 − (𝑥𝑥𝑠𝑠𝑘𝑘)1            (18) 

(𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑)𝑠𝑠 = (𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑘𝑘 )1 + (𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑘𝑘 )2           (19) 

The value of 𝑅𝑅𝑠𝑠 is calculated for each of the points in the 𝑥𝑥𝑒𝑒 sub-vector; 

𝑅𝑅𝑠𝑠 = 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑇𝑇(𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑)𝑠𝑠+𝑑𝑑𝑠𝑠             (20) 

If it is decided that there are any deformations in the any segment of the network as the result of the global 
test, the movement at the point having minimum 𝑅𝑅𝑠𝑠 is considered significant, and this point is taken into the 
𝑥𝑥𝑏𝑏 vector. Test value calculated by; 

𝐹𝐹 = (𝑅𝑅𝑠𝑠)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚2.ℎ𝑠𝑠

               (21) 

If the test value is greater than the limit value 𝐹𝐹ℎ𝑠𝑠,𝑓𝑓,1−𝛼𝛼, mathematical processes from (14) to (21) are refreshed 
for the remaining conjugate points. Research of other moving points is continued. 

KALMAN FILTERING METHOD 

Static and kinematic movements are investigated using Kalman filtering method. In the method, the solution 
can be performed with three epochs. The aim is to calculate the movement parameters in the next epoch 𝑡𝑡𝑘𝑘 by 
extrapolation from the known movement parameters (height, velocity, acceleration) in the previous epoch 
𝑡𝑡𝑘𝑘−1. According to time the first order derivative of first equation, which shows the motion model of the epoch 
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𝑡𝑡𝑘𝑘, gives speed and the second order derivative gives the acceleration component (Ünver, 1996). Motion model 
in 1D networks; 

𝐻𝐻𝑖𝑖
(𝑘𝑘) = 𝐻𝐻𝑖𝑖

(𝑘𝑘−1) + 𝑣𝑣𝑖𝑖
(𝑘𝑘−1)(𝑡𝑡𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑘𝑘−1) + 1

2 𝑎𝑎𝑖𝑖
(𝑘𝑘−1)(𝑡𝑡𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑘𝑘−1)2        (22) 

𝑣𝑣𝑖𝑖
(𝑘𝑘) = 𝑣𝑣𝑖𝑖

(𝑘𝑘−1) + 𝑎𝑎𝑖𝑖
(𝑘𝑘−1)(𝑡𝑡𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑘𝑘−1)           (23) 

𝑎𝑎𝑖𝑖
(𝑘𝑘) = 𝑎𝑎𝑖𝑖

(𝑘𝑘−1)              (24) 

Where, 𝐻𝐻𝑖𝑖
(𝑘𝑘) and 𝐻𝐻𝑖𝑖

(𝑘𝑘−1)are the heights of point i at the epochs 𝑡𝑡𝑘𝑘 and 𝑡𝑡𝑘𝑘−1, respectively, 𝑣𝑣𝑖𝑖 and 𝑎𝑎𝑖𝑖 are the 
velocity and acceleration of the point i. Equation (22), (23), and (24) can be written in matrix form as follows 
(Yalçınkaya, 2003; Eyo, 2014; Li and Peng, 2014); 

�̅�𝑌𝑘𝑘 =
[
 
 
 𝐻𝐻𝑖𝑖

(𝑘𝑘)

𝑣𝑣𝑖𝑖
(𝑘𝑘)

𝑎𝑎𝑖𝑖
(𝑘𝑘) ]

 
 
 
= [

𝐼𝐼 𝐼𝐼(𝑡𝑡𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑘𝑘−1) 𝐼𝐼 1
2 (𝑡𝑡𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑘𝑘−1)2

0 𝐼𝐼 𝐼𝐼(𝑡𝑡𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑘𝑘−1)
0 0 𝐼𝐼

]
[
 
 
 𝐻𝐻𝑖𝑖

(𝑘𝑘−1)

𝑣𝑣𝑖𝑖
(𝑘𝑘−1)

𝑎𝑎𝑖𝑖
(𝑘𝑘−1) ]

 
 
 
        (25) 

A short representation of equation (25); 

�̅�𝑌𝑘𝑘 = 𝑇𝑇𝑘𝑘,𝑘𝑘−1. �̂�𝑌𝑘𝑘−1             (26) 

In the equation (26); �̅�𝑌𝑘𝑘 is the a priori state vector (position, velocity, acceleration) at the epoch 𝑡𝑡𝑘𝑘, �̂�𝑌𝑘𝑘−1 is the 
state vector at the epoch 𝑡𝑡𝑘𝑘−1, 𝑇𝑇𝑘𝑘,𝑘𝑘−1 is the prediction matrix, and I is the unit matrix. A priori state vector and 
its cofactor matrix; 

�̅�𝑌𝑘𝑘 = 𝑇𝑇𝑘𝑘,𝑘𝑘−1. �̂�𝑌𝑘𝑘−1 + 𝑁𝑁𝑘𝑘,𝑘𝑘−1.𝑊𝑊𝑘𝑘−1           (27) 

𝑄𝑄�̅�𝑌�̅�𝑌,𝑘𝑘 = 𝑇𝑇𝑘𝑘,𝑘𝑘−1. 𝑄𝑄�̂�𝑌�̂�𝑌,𝑘𝑘−1. 𝑇𝑇𝑘𝑘,𝑘𝑘−1
𝑇𝑇 + 𝑁𝑁𝑘𝑘,𝑘𝑘−1. 𝑄𝑄𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑘𝑘−1. 𝑁𝑁𝑘𝑘,𝑘𝑘−1

𝑇𝑇         (28) 

Where 𝑄𝑄�̂�𝑌�̂�𝑌,𝑘𝑘−1 and 𝑄𝑄𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑘𝑘−1 are the cofactor matrix of the state vector and the cofactor matrix of system noises 
at the epoch 𝑡𝑡𝑘𝑘−1, respectively. Correction equations of measurements; 

𝑙𝑙𝑘𝑘 + 𝑣𝑣𝑙𝑙,𝑘𝑘 = 𝐴𝐴𝑘𝑘. �̂�𝑌𝑘𝑘             (29) 

The functional and stochastic model of the filter stage by combining the equations (29) and (27); 

[�̅�𝑌𝑘𝑘
𝑙𝑙𝑘𝑘

] = [ 𝐼𝐼
𝐴𝐴𝑘𝑘

] �̂�𝑌𝑘𝑘 − [
𝑣𝑣�̅�𝑌,𝑘𝑘
𝑣𝑣𝑙𝑙,𝑘𝑘

]   ;   𝑄𝑄𝑖𝑖 = [𝑄𝑄�̅�𝑌�̅�𝑌,𝑘𝑘 0
0 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑘𝑘

]          (30) 

The model is solved and the motion parameters and their cofactor matrices are calculated (Yalçınkaya and 
Bayrak, 2005). 

𝑄𝑄�̂�𝑌�̂�𝑌,𝑘𝑘 = 𝑄𝑄�̅�𝑌�̅�𝑌,𝑘𝑘 − 𝐾𝐾𝑘𝑘. 𝐷𝐷𝑘𝑘. 𝐾𝐾𝑘𝑘
𝑇𝑇            (31) 

Where, 𝐾𝐾𝑘𝑘 gain matrix; 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

545

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

𝑡𝑡𝑘𝑘, gives speed and the second order derivative gives the acceleration component (Ünver, 1996). Motion model 
in 1D networks; 

𝐻𝐻𝑖𝑖
(𝑘𝑘) = 𝐻𝐻𝑖𝑖

(𝑘𝑘−1) + 𝑣𝑣𝑖𝑖
(𝑘𝑘−1)(𝑡𝑡𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑘𝑘−1) + 1

2 𝑎𝑎𝑖𝑖
(𝑘𝑘−1)(𝑡𝑡𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑘𝑘−1)2        (22) 

𝑣𝑣𝑖𝑖
(𝑘𝑘) = 𝑣𝑣𝑖𝑖

(𝑘𝑘−1) + 𝑎𝑎𝑖𝑖
(𝑘𝑘−1)(𝑡𝑡𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑘𝑘−1)           (23) 

𝑎𝑎𝑖𝑖
(𝑘𝑘) = 𝑎𝑎𝑖𝑖

(𝑘𝑘−1)              (24) 

Where, 𝐻𝐻𝑖𝑖
(𝑘𝑘) and 𝐻𝐻𝑖𝑖

(𝑘𝑘−1)are the heights of point i at the epochs 𝑡𝑡𝑘𝑘 and 𝑡𝑡𝑘𝑘−1, respectively, 𝑣𝑣𝑖𝑖 and 𝑎𝑎𝑖𝑖 are the 
velocity and acceleration of the point i. Equation (22), (23), and (24) can be written in matrix form as follows 
(Yalçınkaya, 2003; Eyo, 2014; Li and Peng, 2014); 

�̅�𝑌𝑘𝑘 =
[
 
 
 𝐻𝐻𝑖𝑖

(𝑘𝑘)

𝑣𝑣𝑖𝑖
(𝑘𝑘)

𝑎𝑎𝑖𝑖
(𝑘𝑘) ]

 
 
 
= [

𝐼𝐼 𝐼𝐼(𝑡𝑡𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑘𝑘−1) 𝐼𝐼 1
2 (𝑡𝑡𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑘𝑘−1)2

0 𝐼𝐼 𝐼𝐼(𝑡𝑡𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑘𝑘−1)
0 0 𝐼𝐼

]
[
 
 
 𝐻𝐻𝑖𝑖

(𝑘𝑘−1)

𝑣𝑣𝑖𝑖
(𝑘𝑘−1)

𝑎𝑎𝑖𝑖
(𝑘𝑘−1) ]

 
 
 
        (25) 

A short representation of equation (25); 

�̅�𝑌𝑘𝑘 = 𝑇𝑇𝑘𝑘,𝑘𝑘−1. �̂�𝑌𝑘𝑘−1             (26) 

In the equation (26); �̅�𝑌𝑘𝑘 is the a priori state vector (position, velocity, acceleration) at the epoch 𝑡𝑡𝑘𝑘, �̂�𝑌𝑘𝑘−1 is the 
state vector at the epoch 𝑡𝑡𝑘𝑘−1, 𝑇𝑇𝑘𝑘,𝑘𝑘−1 is the prediction matrix, and I is the unit matrix. A priori state vector and 
its cofactor matrix; 

�̅�𝑌𝑘𝑘 = 𝑇𝑇𝑘𝑘,𝑘𝑘−1. �̂�𝑌𝑘𝑘−1 + 𝑁𝑁𝑘𝑘,𝑘𝑘−1.𝑊𝑊𝑘𝑘−1           (27) 

𝑄𝑄�̅�𝑌�̅�𝑌,𝑘𝑘 = 𝑇𝑇𝑘𝑘,𝑘𝑘−1. 𝑄𝑄�̂�𝑌�̂�𝑌,𝑘𝑘−1. 𝑇𝑇𝑘𝑘,𝑘𝑘−1
𝑇𝑇 + 𝑁𝑁𝑘𝑘,𝑘𝑘−1. 𝑄𝑄𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑘𝑘−1. 𝑁𝑁𝑘𝑘,𝑘𝑘−1

𝑇𝑇         (28) 

Where 𝑄𝑄�̂�𝑌�̂�𝑌,𝑘𝑘−1 and 𝑄𝑄𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑘𝑘−1 are the cofactor matrix of the state vector and the cofactor matrix of system noises 
at the epoch 𝑡𝑡𝑘𝑘−1, respectively. Correction equations of measurements; 

𝑙𝑙𝑘𝑘 + 𝑣𝑣𝑙𝑙,𝑘𝑘 = 𝐴𝐴𝑘𝑘. �̂�𝑌𝑘𝑘             (29) 

The functional and stochastic model of the filter stage by combining the equations (29) and (27); 

[�̅�𝑌𝑘𝑘
𝑙𝑙𝑘𝑘

] = [ 𝐼𝐼
𝐴𝐴𝑘𝑘

] �̂�𝑌𝑘𝑘 − [
𝑣𝑣�̅�𝑌,𝑘𝑘
𝑣𝑣𝑙𝑙,𝑘𝑘

]   ;   𝑄𝑄𝑖𝑖 = [𝑄𝑄�̅�𝑌�̅�𝑌,𝑘𝑘 0
0 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑘𝑘

]          (30) 

The model is solved and the motion parameters and their cofactor matrices are calculated (Yalçınkaya and 
Bayrak, 2005). 

𝑄𝑄�̂�𝑌�̂�𝑌,𝑘𝑘 = 𝑄𝑄�̅�𝑌�̅�𝑌,𝑘𝑘 − 𝐾𝐾𝑘𝑘. 𝐷𝐷𝑘𝑘. 𝐾𝐾𝑘𝑘
𝑇𝑇            (31) 

Where, 𝐾𝐾𝑘𝑘 gain matrix; 

𝐾𝐾𝑘𝑘 = 𝑄𝑄�̅�𝑌�̅�𝑌,𝑘𝑘. 𝐴𝐴𝑘𝑘
𝑇𝑇. 𝐷𝐷𝑘𝑘

−1             (32) 

The innovation vector 𝑑𝑑𝑘𝑘 at the epoch 𝑡𝑡𝑘𝑘 and its variance-covariance matrix; 

𝑑𝑑𝑘𝑘 = 𝑙𝑙𝑘𝑘 − 𝐴𝐴𝑘𝑘. �̅�𝑌𝑘𝑘              (33) 

𝐷𝐷𝑘𝑘 = 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑘𝑘 + 𝐴𝐴𝑘𝑘. 𝑄𝑄�̅�𝑌�̅�𝑌,𝑘𝑘. 𝐴𝐴𝑘𝑘
𝑇𝑇            (34) 

The filtered new state vector at the epoch 𝑡𝑡𝑘𝑘; 

�̂�𝑌𝑘𝑘 = �̅�𝑌𝑘𝑘 + 𝐾𝐾𝑘𝑘. 𝑑𝑑𝑘𝑘             (35) 

Finally, the innovation vector 𝑑𝑑𝑘𝑘 is subjected to statistical testing. Zero hypothesis and alternative hypothesis; 

𝐻𝐻0: 𝐸𝐸[𝑑𝑑𝑘𝑘] = 0             (36) 

𝐻𝐻𝐴𝐴: 𝐸𝐸[𝑑𝑑𝑘𝑘] ≠ 0             (37) 

Test value; 

𝑇𝑇 = 𝑑𝑑𝑘𝑘
𝑇𝑇𝐷𝐷𝑘𝑘

−1𝑑𝑑𝑘𝑘
𝑛𝑛𝑘𝑘.𝑠𝑠0

2 < 𝐹𝐹𝑛𝑛𝑘𝑘,𝑓𝑓,1−𝛼𝛼           (38) 

In equation (38), 𝑛𝑛𝑘𝑘 is the number of measurements, 𝑠𝑠0
2 is the variance calculated from the previous estimation. 

The validity of the 𝐻𝐻0 hypothesis shows that the calculated results are acceptable (Yalçınkaya, 2003). 

The position, velocity and acceleration parameters calculated by the Kalman filtering method should be tested 
for significancy. Test values for position, velocity and acceleration of each point; 

𝑇𝑇𝐻𝐻𝑖𝑖
(𝑘𝑘) = |𝐻𝐻𝑖𝑖|

𝑚𝑚𝐻𝐻𝑖𝑖
,      𝑇𝑇𝑣𝑣𝑖𝑖

(𝑘𝑘) = |𝑣𝑣𝑖𝑖|
𝑚𝑚𝑣𝑣𝑖𝑖

,      𝑇𝑇𝑎𝑎𝑖𝑖
(𝑘𝑘) = |𝑎𝑎𝑖𝑖|

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑖𝑖
           (39) 

If the calculated test values are greater than 𝑡𝑡2.𝑛𝑛𝑘𝑘,1−𝛼𝛼
2
, it is concluded that the calculated parameters are 

significant (Ünver, 1996; Doğanalp et. al., 2006; Aharizad and Setan, 2012). 

NUMERICAL APPLICATION 

Ermenek Dam, which was started to be constructed in 2002 on the river Ermenek in the province of Karaman 
in Turkey, is in the valley Görmel where the steep cliffs are located. Dam has a concrete thin arch body type. 
The reservoir volume of the dam is 272.000 m3 and the height of the crest is 210.00 m. The total reservoir 
volume is 4,582.00 hm3 and the total reservoir area is 58.74 km2 at the normal reservoir level. The dam is 
planned to generate 1.048 GWh of energy with an annual power output of 306 MW. Water collection started 
on August 10, 20091. 

                                                            
1  https://tr.wikipedia.org/wiki/Ermenek_Barajı_ve_Hidroelektrik_Santrali  
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A levelling network was established to monitor vertical deformations on the crest of Ermenek dam. This 
levelling network consists of 14 points. 8 of them were on downstream side and 4 of them were established on 
upstream side. The points established on the downstream side are numbered with S, the others are numbered 
B (Figure 1a). In the levelling network, periodic measurements were carried out using precision levelling 
method with Leica DNA03 precise digital level and barcoded invar staffs (Figure 1b, c). 

 

                                         a           b            c 

Figure 1. a) Levelling Hetwork, b) Leica DNA03 Level, c) Barcoded Invar Staff 

Leica DNA03 used in combination with barcoded invar staffs has a height difference accuracy of 0.3 mm / 
km. When it is used with standard staffs, the height difference accuracy is 1 mm / km. Leica DNA03 has a 
memory for 6000 points, 24x binocular magnification and a magnetic field damping compensator that 
automatically brings the observation axis to a horizontal position. The compensation accuracy of the 
compensator is 0.3” and the operation time of the instrument with a fully charged battery is 24 hours.2 

In order to determine the vertical deformations in the levelling network, deformation analysis was performed 
with the static and the kinematic models using six epochs measurements carried out in December 2010, 
December 2011, May 2012, July 2012, March 2013 and February 2014. Deformation analysis of the network 
established on the crest of the dam was performed by S transformation in the static model and Kalman filtering 
method in the kinematic model. 

First of all, measurements of each epoch were adjusted separately, outliers were detected with Pope method. 
Then, variance analyses were performed for epoch measurements and variances were found to be 
homogeneous. Static deformation analysis was performed by S transformation method and the results of the 
analysis were given in Table 1. Points moving significantly were determined by S transformation. After the 

                                                            
2  https://surveyequipment.com/assets/index/download/id/59/  
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established on the crest of the dam was performed by S transformation in the static model and Kalman filtering 
method in the kinematic model. 
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Then, variance analyses were performed for epoch measurements and variances were found to be 
homogeneous. Static deformation analysis was performed by S transformation method and the results of the 
analysis were given in Table 1. Points moving significantly were determined by S transformation. After the 

                                                            
2  https://surveyequipment.com/assets/index/download/id/59/  

static deformation analysis, a kinematic model was used to analyze the data. The linear model obtained by 
expanding the static model with speed parameter was solved by Kalman filtering method and the Root Mean 
Squares (RMS) of the unit weighted measurement and the test values for the global and functional models 
were calculated (Table 2). 

Table 1. Results of Static Deformation Analysis 

Date of 
Epoch 

RMS 
(mm) 

Reservoir 
Level (m) 

Compared epochs Points moving significant 

Dec. 2010 0.37 635.6   

Dec. 2011 0.27 664.9 Dec. 2010 – Dec. 2011 S5, S4, S3, B4, S6, S7 

May 
2012 

0.35 689.5 Dec. 2010 - May 2012 
B2, B3, B4, B1, S5, S1, S4, R1, 
S3, S7 

July 2012 0.26 693.3 Dec. 2010 - July 2012 
B2, B3, B4, B1, S1, S5, S4, S3, 
S6, S7, S2, R1 

Mar. 
2013 

0.29 688.5 
Dec. 2010 - March 

2013 
B2, B3, B4, B1, S6, S3, S4, S8, 
R2, R7, S5 

Feb. 2014 0.42 674.7 
Dec. 2010 – February 

2014 
B2, B3, B4, B1, S6, S3, S4, S5, 
S2, S8, S1, R2 

 

  



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

548

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Table 2. Calculated Test Statistics as the Result of Kinematic Analysis With Kalman Filtering 

Test 
Dec. 2010 - 
Dec. 2011 

Dec. 2010 - 
May 2012 

Dec. 2010 - 
July 2012 

Dec. 2010 - 
Mar. 2013 

Dec. 2010 - 
Feb. 2014 

Global 
     

S0 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 

m0 0.19 0.24 0.19 0.21 0.30 

T 3.86 2.34 3.91 3.22 1.59 

q (F table) 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

Functional  
    

m0 0.19 0.24 0.19 0.21 0.30 

mg 0.06 0.14 0.32 0.15 0.15 

Tg 9.88 3.20 2.78 1.84 3.69 

qg (F table) 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 

 

When Table 2 was examined, it was seen that kinematic model solutions gave enough accuracy for α = 0.05 
confidence level and functional model could be expanded with acceleration parameter. Static model solutions 
using S transformation for the last period and corresponding significant point movements for the results of 
kinematic analysis with Kalman filtering were listed in Table 3. When Table 3 was examined, it was seen that 
the results of analysis were generally close to each other and showed similar characteristics for point 
movements in the static and the kinematic model performed using different epoch measurements. It was seen 
that the object points on the dam moved 1 mm in average between December 2010 and February 2014. 

Between December 2010 and February 2014, there was no significant movement at the points R1 and S7 and 
the network was adjusted based on these points and the absolute changes at other points for the last period 
were determined and shown on the graphs (Table 4, Figure 2). 
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Table 2. Calculated Test Statistics as the Result of Kinematic Analysis With Kalman Filtering 

Test 
Dec. 2010 - 
Dec. 2011 

Dec. 2010 - 
May 2012 

Dec. 2010 - 
July 2012 

Dec. 2010 - 
Mar. 2013 

Dec. 2010 - 
Feb. 2014 

Global 
     

S0 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 

m0 0.19 0.24 0.19 0.21 0.30 

T 3.86 2.34 3.91 3.22 1.59 

q (F table) 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

Functional  
    

m0 0.19 0.24 0.19 0.21 0.30 

mg 0.06 0.14 0.32 0.15 0.15 

Tg 9.88 3.20 2.78 1.84 3.69 

qg (F table) 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 

 

When Table 2 was examined, it was seen that kinematic model solutions gave enough accuracy for α = 0.05 
confidence level and functional model could be expanded with acceleration parameter. Static model solutions 
using S transformation for the last period and corresponding significant point movements for the results of 
kinematic analysis with Kalman filtering were listed in Table 3. When Table 3 was examined, it was seen that 
the results of analysis were generally close to each other and showed similar characteristics for point 
movements in the static and the kinematic model performed using different epoch measurements. It was seen 
that the object points on the dam moved 1 mm in average between December 2010 and February 2014. 

Between December 2010 and February 2014, there was no significant movement at the points R1 and S7 and 
the network was adjusted based on these points and the absolute changes at other points for the last period 
were determined and shown on the graphs (Table 4, Figure 2). 

 

 

 

Table 3. The Results of Static and Kinematic Models for December 2010 - February 2014 

Point 
No 

December 2010 – February 2014 

Poin
t No 

December 2010 - March 2013 - Feb. 
2014 

Reservoir level: 674.7 m Reservoir level: 674.7 m 

Static 
Model 

(S-Trans.) 

 
Kinematic Model 

(Kalman Filter) 

Static 
Model 

(S-
Trans.) 

 
Kinematic Model 

(Kalman Filter) 

Height 
(mm) 

 
Height 
(mm) 

Velocity 

(mm/month) 

Height 
(mm) 

 
Heigh

t 
(mm) 

Velocit
y (mm/ 

month) 

Acceler
. (mm/ 

month2) 

R1 --- 
 

0.73 0.02 R1 ---  --- --- --- 

S1 0.54 
 

0.55 0.01 S1 0.54  --- --- --- 

S2 0.23 
 

--- --- S2 0.23  --- --- --- 

S3 -0.38 
 

-0.33 -0.01 S3 -0.38  -0.33 --- 0.00 

S4 -0.28 
 

-0.32 -0.01 S4 -0.28  -0.32 --- --- 

S5 0.29 
 

0.30 0.01 S5 0.29  --- --- 0.00 

S6 -0.06 
 

--- --- S6 -0.06  --- -0.02 0.00 

S7 --- 
 

1.00 0.03 S7 ---  1.00 --- --- 

S8 1.33 
 

1.32 0.03 S8 1.33  1.32 --- 0.00 

B1 -1.00 
 

-1.00 -0.03 B1 -1.00  -1.00 0.06 0.00 

B2 -1.57 
 

-1.53 -0.04 B2 -1.57  -1.53 0.08 0.00 

B3 -1.36 
 

-1.38 -0.04 B3 -1.36  -1.38 0.07 0.00 

B4 -0.80 
 

-0.76 -0.02 B4 -0.80  -0.76 0.03 0.00 

R2 1.30   1.28 0.03 R2 1.30  1.28 --- 0.00 
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Table 4. Absolute Position Changes Determined for February 2014 

 

  
December 2010 - February 2014 

Reservoir level: 674.7 m 

Absolute Movements 

Point Number Height (mm) 

S1 -0.40 

S2 -0.72 

S3 -1.34 

S4 -1.26 

S5 -0.70 

S6 -1.07 

S8 0.30 

B1 -1.95 

B2 -2.54 

B3 -2.35 

 B4 -1.80 

R2 0.29 
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Table 4. Absolute Position Changes Determined for February 2014 
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S1 -0.40 

S2 -0.72 

S3 -1.34 

S4 -1.26 

S5 -0.70 

S6 -1.07 

S8 0.30 

B1 -1.95 

B2 -2.54 

B3 -2.35 

 B4 -1.80 

R2 0.29 

 

Figure 2. Absolute Changes for the Points on the Side of the Upstream and Downstream 

 

CONCLUSION 

Static, kinematic or dynamic models can be used to determine vertical deformations by geodetic methods. The 
static model gives sufficient accuracy for determining vertical deformations in dams. However, the kinematic 
model should be used if parameters such as speed and acceleration are to be determined in addition to the 
movements of the points. 

In this study, vertical deformations were investigated using static and kinematic model on Ermenek dam built 
on the Ermenek River in Karaman. Deformation analysis; in the static model, it was performed by S 
transformation method and in the kinematic model by Kalman filtering method. Point movements were 
determined by taking the beginning of December 2010 period. When the Table 3 which includes the 
comparison of the first period and the last period was examined, it was seen that there were significant 
movements in all the points except for R1 and S7 in the static model and these movements varied between -
1.57 mm and +1.33 mm. When the results of Kalman filtering were examined, it was seen that the points other 
than S2 and S6 move significantly and these movements were very close to those determined in the static 
model. When point velocities calculated with Kalman filtering were examined, it could be seen that these were 
between -0.04 mm / month and +0.03 mm / month and there were no significant velocities at S2 and S6 points. 
When the results of the extended kinematic model of February 2014 which is the last period were examined, 
it was seen that there were significant movements in the points other than R1, S1, S2, S5 and S6 and these 
movements were close to those obtained in the static model again. The results of the extended kinematic model 
showed that the calculated significant velocities ranged from -0.02 mm / month to 0.08 mm / month and the 
acceleration values were not significant. When Figure 3 was examined, it was seen that nearly all of the points 
on the dam had a negative direction movement. 
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ENDÜSTRİYEL BOYUTTA G150NiCrMo6-6 ADAMİT MERDANENİN KALİBRE DİBİNİN 
SERTLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Cemal MERAN1, Emre Murat OMURCALI2 

1Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Denizli / Türkiye
2Ardöküm Merdane Sanayi A.Ş., Denizli, Türkiye

Öz: Krom, nikel, molibden ve ortalama %1,5 ile 2,2 arasında karbon içeren hiperötektoid dökme çelikler 
genellikle hadde merdanelerinde kullanılmaktadır. Bu merdaneler çoğunlukla adamit merdaneler olarak bi-
linmektedir. Döküm adamit merdanelere haddelenecek ürün profiline (ray, geniş profiller vb.) uygun olarak 
talaşlı işlemle derin kalibreler açılmasına ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu durumlarda merdanenin kalibre dibi 
sertliği yüzeye göre ortalama 4 ile 5 HRC arası düşebilmektedir. Kalibre dibindeki sertlik düşüşü merdane 
üzerindeki kalibrelerde heterojen aşınmaya ve çok daha kısa sürede kullanılamaz hale gelmesine yol açabil-
mektedir. Bu çalışmada talaşlı imalatı yapılan G150NiCrMo6-6 kısa gösterimine sahip gerçek boyutta adamit 
bir merdanenin kalibre dibinin özel olarak tasarlanan ve imal edilen bir platformda hasara uğramadan sertleş-
tirilebilirliği incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Adamit Merdane, Çelik Merdane, Sertleştirme, Kalibre Dibi Sertleştirme, Isıl İşlem

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Krom-nikel ve molibdenli ledeburitik hiperötektoid dökme çelikler genellikle merdane üretiminde yüksek mu-
kavemet ve tokluk yanında gösterdiği aşınma dayanımı sebebi ile özellikle derin kalibreli ve yüksek dayanım 
gerektiren haddeleme işlerinde tercih edilirler. Piyasada yaygın adı ile adamit olarak bilinen bu grup döküm 
hali ile yapısında tane sınırları boyunca uzanan Widmannstätten şeklinde ötektoid sementit ve dönüşmüş le-
deburit içerir. Bu kırılgan yapı mukavemeti oldukça düşürür. Yapılan normalizasyon işlemi ile bu ağ yapısı 
perlitik matriks içerisinde sferolit olarak çökelir, mukavemet artar. Böylesine büyük ebatlarda imal edilen 
merdanelerin kırılması daima ciddi bir risk ve problemdir. Ostenitleme sıcaklığı gibi ısıl işlem parametreleri 
Widmannstätten yapısı içinde ötektoid üstü sementitin oluşumunda ve kırılma tokluğu gibi mekanik özellikleri 
üzerinde etkili olmaktadır (Pacyna, 2007: Krawczyk, 2010: Roniata, 2007: Krawczyk, 2005). Su verme işle-
minden önce daha fırındayken merdanelerin 1000°C civarında bir süre tutulmasının ve ardından yavaşça Acm 
sıcaklığı altına düşürülüp tekrar 1000°C civarına çıkarılmasının ostenit tanelerinin etrafındaki karbür ağının 
sferolit halinde matriks içinde çökelmesine yardımcı olduğu öne sürülmüştür (Krawczyk, 2010). Özellikle bu 
tip dökme çelik merdanelerin yapısında bulunan kalın iğnemsi sert sementitlerin bulunması mekanik özellik-
leri önemli ölçüde düşürmektedir. Widmannstätten yapıda sementit ayrışımlarının bulunması ötektoid üstü 
çeliklerde ferrit ayrışımına benzer şekilde ostenitin büyüklüğüne ve soğuma hızına bağlıdır (Roniata, 2007: 
Krawczyk, 2005). 1150°C gibi yüksek ostenitleme sıcaklıklarından su verilen çelik merdanelerde 200°C/h gibi 
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yüksek soğutma hızlarının ağ karbür yapısını azaltarak Widmannstätten oluşumunu önlediği ve darbe tokluğu-
nu artırdığı, bunun yanında kalıntı ostenit miktarını artırdığı görülmüştür (Roniata, 2006). Bunun yanında Cr 
ve Mo artışı ile tane sınırlarında 900-950°C de çözülemeyen ötektik karbürün kısa bir süre 1100 °C ısıtılması 
ile çözüldüğü ve soğuma sırasında tane içinde homojen çökeldiği tespit edilmiştir (Mikhailova, 1987). Yapılan 
çalışmalarda aşınma dayanımı ve tribolojik özellikler bakımından en uygun normalizasyon sıcaklığı 950°C 
seçilmiştir (Krawczyk, 2008). Hadde merdanelerinin diferansiyel soğutulmasının artık gerilmeleri azalttığının 
tespit edildiği bir başka çalışmada soğutma esnasında hava-su karışımının kullanılmasının soğutma zamanını 
kısaltmakla birlikte merdanede oluşabilecek çeki gerilmelerini de azalttığı tespit edilmiştir (Astaf’ev, 1999).

AMAÇ 

Bu çalışmada sferolitin (küresel karbür) içerisinde yer aldığı perlitik matriksin su verme işlemi ile martenzite 
dönüşümü hedeflenmiştir. Yapılacak diferansiyel ısıl işlem ile merdane merkezinde daha tok olan perlitik yapı 
korunurken çalışan (yani ezmeyi yapan) yüzeylerde daha kuvvetli olan martenzit içinde yer alan sferolit ile 
birlikte sertliğin ve aşınma dayanımını artırması hedeflenmektedir. Çalışmada talaşlı imalatla kalibreleri açılan 
merdanelerin kalibre dibinin özel olarak tasarlanan ve imal edilen bir platformda hasara uğramadan sertleşti-
rilmesi gerçekleştirilmiştir.

MALZEME VE YÖNTEM

Kimyasal bileşimi Çizelge 1’de verilen G150NiCrMo6-6 kısa gösterimine sahip 761,5 mm çapında ve 900 mm 
hadde genişliğine sahip adamit bir merdane kullanılmıştır. Merdaneye dökümden çıktıktan sonra normalizas-
yon tavı yapılmıştır. Devamında merdaneye belli bir program dahilinde CNC tornada Şekil 1’de verilen ölçü-
lerde taşlama payı bırakılacak şekilde kalibreler açılmıştır. Kalibresi açılan merdanenin çeşitli noktalarından 
kalibreli merdanenin su verme öncesi sertlikler ölçülmüştür.

Su verme sırasında amaçlanan merdane malzemesinin sertleştirilmesi yanında merdaneye hasar vermeden bu 
işlemin yapılması gerekliliğidir. Bilindiği gibi sertleştirme işlemi diferansiyel yani bölgesel yapılmaktadır. Bu 
tip işlemlerde merdane üzerinde bölgesel soğumadan mütevellit ısıl gerilmeler merdaneyi kırabilecek boyut-
lara ulaşabilir. Dolayısı ile termal kamera ile işlem boyunca merdane gözlenmekte ve en sıcak/en soğuk bölge 
arasındaki sıcaklık farkının belli bir değeri geçmemesi gerekliliğidir.
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Şekil 1. Çalışmada Kalibre Dibi Sertleştirilen Adamit Merdanenin Geometrisi ve Bazı Boyutları

Çizelge 1. G150NiCrMo6-6 adamit merdanelerin ortalama kimyasal bileşimleri (%)

C Si Mn P 
(maks)

S 
(maks)

Cr Ni Mo Cu Al Ti V B W Sn Pb Zn

1,20-1,80 0,30-0,90 1,20-1,70 0,030 0,025 1,20 – 1,80 1,20-1,60 0,10 – 0,40 0,30 0,08 0,003 0,01 0,001 0,024 0,008 0,001 0,004

Kalibresi açılan, ilk sertlik ölçümleri ve metalografik incelemeleri yapılan merdanelerin ısıl işlem fırınından 
en seri şekilde alınıp su verme makinasına yerleştirilip işleme başlanması için en uygun fırın yerleşimi, zincir 
boyunduruk gibi kullandığımız diğer araçların uygunluğu, bu işte çalışanların pozisyonları ve yapacağı işler 
tek tek prova edilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda ve firma tecrübesiyle aşağıdaki işlemler sırayla uygu-
lanmıştır;

Merdaneler proje kapsamında imal edilen atmosfer kontrollü fırında ostenitleme sıcaklığına merdane çapına 
uygun bir ısıtma hızında ısıtılarak ve yine bu sıcaklıkta merdane çapına uygun bir süre bekletilmiştir. Fırında 
homojen ısınma sırasında 720°C’den sonra fırın yakıcılarına doğal gazca zengin karışım gönderilerek ve fırın 
atmosferindeki oksijen oranı %5 ten %1-2 arasına düşürülerek tufal oluşumu en aza indirilmiştir. Merdaneler 
sıpa adını verdiğimiz taşıyıcılar üzerinde fırına yüklenmiş ve böylece homojen ısınma için en iyi türbülans 
yaratılmıştır, Şekil 2.

Ostenitleme işleminden sonra merdaneler fırından teker teker alınarak su verme işlemine tabi tutulmuştur. Çe-
şitli merdaneler üzerinde 5 ile 20 dakika boyunca su püskürtülerek termal kamera ile gövde üzerinde sıcaklık 
dengesi kontrol edilmeye çalışılmıştır. En sıcak yer ile en soğuk yer arasındaki sıcaklık farkı (ΔT) belli sınırlar 
arasında tutulamaya çalışılmıştır. Merdanelerin su verilmesinde 16 adet nozul, paternleri birbirine değmeyecek 
ve merdane eksenine doğru püskürtme yapacak şekilde iki sırada konumlandırılmıştır, Şekil 3.
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Şekil 2. Sertlikleri Ölçülen Merdanelerin Proje Kapsamında Üretilen Atmosfer Kontrollü, Homojen 
Sıcaklık Dağılımına Sahip Isıl İşlem İçin Fırına Sürülmesi Ve Kontrol Panelinden Görünüm

Çift sırada 8’erden 16 adet merdane eksenine hedeflendirilerek yerleştirilen nozullara regülatör vasıtası ile 
belli oranlarda hava ve su karışımı verilerek çalıştırılmıştır. Su verme işlemi sırasında erişilen sıcaklıklarda bir 
dengesizlik olduğu taktirde sadece hava ile soğutma yapabilmek ve dengesizliğin merdane merkezinden gelen 
ısı ile dengelenmesini sağlayabilmek için makinaya ilave edilen iki adet fandan gelen havayı merdane üzerine 
yönelten hava kanalları gövdenin tam karşısına konumlandırılmıştır.

Şekil 3. Merdanelere Su Vermede Nozullarının Yerleşiminin Şematik Gösterimi

Su verme işlemi ile soğuyan merdaneler 350-450°C arasındaki sıcaklıklara düştüğünde hali hazırda 300°C’de 
bekleyen diğer fırına yerleştirilerek gerilim giderme yapılmıştır. En son merdanede fırına konduktan sonra fı-
rın sıcaklığı 20°C/saat hızla 510°C ye yükseltilmiş ve merdane çapına uygun bir sürede bu sıcaklıkta tutularak 
fırında soğumasına izin verilmiştir. Fırın sıcaklığı 100°C’nin altına düştüğünde fırın arabası dışarı alınmıştır. 
Merdaneler sıpa adı verilen taşıyıcılar üzerinde fırına yüklenmiş ve böylece homojen ısınma için en iyi türbü-
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lans yaratılmıştır. 950°C’de fırından teker teker çıkarılan merdaneler, makine üzerine yerleştirilerek su verme 
işlemine başlanmıştır, Şekil 4.

Merdane fırından alınırken Merdanenin su verme platformuna yerleştirilmesi

Su verme işlemi Termal kamera ekran görüntüsü

Termal kamera bilgisayar görüntüsü

Şekil 4. Kalibreli Merdaneye Su Verilme Aşamaları Ve Su Verilirken Ortaya Çıkan Sıcaklık Farklılık-
ları (S: Su verme, F: Fan)

İşleme başlanma sıcaklığı 795°C olup ilk seferde 30 dakika boyunca merdane gövdesine su verilmiştir, her 
iki su verme periyodu ve su verme sırasında da fanlar çalıştırılarak hava ile soğutmaya devam edilmiştir. Bu 
sırada sürekli olarak termal kamera ile gövde boyunca ölçümler alınmıştır. Tüm işlem boyunca (ΔT) 65°C’yi 
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geçmemiştir, Şekil 5a. Bu şekilde ilk merdane 400°C ye kadar soğutulmuş ve 300°C de bekleyen diğer fırına 
yüklemiştir. Su verme işlemi 117 dakika sürmüştür. 

Ardından aynı kimyasal bileşimdeki ikinci merdane su verme işlemine alınmıştır. İşleme başlama sıcaklığı 
750°C’dir. İlk olarak 48 dakika su verilmiş sonrasında her iki su verme periyodu ve su verme sırasında da 
fanlar çalıştırılarak hava ile de soğutmaya devam edilmiştir. Tüm işlem boyunca (ΔT) 139 °C’yi geçmemiştir, 
Şekil 5b. Toplam işlem süresi 121 dakika sürmüş ve 395°C ye kadar soğuyan merdane 300°C de bekleyen 
diğer fırına alınmıştır, Çizelge 2.

a b

Şekil 5. Kalibreli Merdanelere Su Verilirken Ortaya Çıkan Sıcaklık Farklılıkları (S: Su verme, F: Fan)

Çizelge 2. G150NiCrMo6-6 Merdanelere İkinci Su Vermede Kullanılan İşlem Parametreleri

Su Vermeye 
Başlama 
Sıcaklığı

Su Verme 
Süreleri (min)

Toplam Su 
Verme Süresi 
(min)

ΔT Sıcaklık 
Farkı (°C)

Gerilme 
Gidermeye 
Alınma 
Sıcaklığı (°C)

Merdane 1 795 °C 30 117 65 400

Merdane 2 750 °C 48 121 139 395

Merdanelere yapılan su verme işlemlerinden sonra iç yapıları portatif mikroskop ile gözlemlemek için önce 
merdanenin incelenecek yerleri 400’den başlayıp 1200’e kadar giden zımpara serisiyle zımparalandıktan sonra 
1 mikrometrelik Alümina ile parlatılmıştır. 

BULGULAR

Çalışmaların başlangıcında yapılan ilk su verme işlemlerinde tüm merdanelerin sertlik ölçümü ve mikro yapı 
kontrolleri yapıldığında bazı merdanelerde en fazla 4,2 HRC’ye kadar sertlik artışları sağlanabilse de bazı mer-
danelerde sertlik değişmemiş ve hatta bazı merdanelerde sertlik düşüşü dahi gözlemlenmiştir. İlk su vermeler-
de istenilen sertlik artışlarının yakalanamamasından dolayı su verme parametrelerinde değişiklik yapılarak su 
verme işleminin tekrarlanmasına karar verilmiştir, Çizelge 3.
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Hedeflenen sertlik artışının gerçekleşmemesinin en önemli iki sebebinden ilkinin verilen su miktarının ve iş-
lem sırasında su verme periyotlarının yetersiz olduğu diğerinin ise işlemin sonlandırılacağı sıcaklığın yüksek 
olduğuna karar verilmiştir.

Su verme sırasında amaçlanan merdane malzemesinin sertleştirilmesi yanında merdaneye hasar vermeden bu 
işlemin yapılması gerekliliğidir. Bilindiği gibi sertleştirme işlemi diferansiyel yani bölgesel yapılmaktadır. Bu 
tip işlemlerde merdane üzerinde bölgesel soğumadan dolayı ısıl gerilmeler merdaneyi kırabilecek boyutlara 
ulaşabilir. Dolayısı ile termal kamera ile işlem boyunca merdane gözlenmekte ve en sıcak/en soğuk bölge ara-
sındaki sıcaklık farkının belli bir değeri geçmemesi gerekliliğidir.

Yapılan ikinci su verme işlemleri sonucunda 8,4 ila 12,9 HRC arasında sertlik artışı görülmüştür, Çizelge 3. İki 
merdanenin ikisinde de kırık veya çatlak bulunmamaktadır. Gözle herhangi bir hasar gözükmese de merdane-
ler ultrasonik kontrol cihazı ile kontrol edilmiştir ve gövde üzerinde çatlak olarak değerlendirilecek herhangi 
bir süreksizliğe rastlanmamıştır.

Çizelge 3. Merdanelerin su verme öncesi ve sonrası sertlik sonuçları

Merdane 
No

Su Verme Öncesi 
Ortalama Sertlik
(HRC)

1. Su Verme Sonrası 
Ortalama Sertlik ve Artış 
(HRC)

2. Su Verme Sonrası Ortalama 
Sertlik ve Artış (HRC)

Merdane 
Yüzeyi

Kalibre 
Dibi

Merdane 
Yüzeyi

Kalibre 
Dibi*

Merdane 
Yüzeyi

Kalibre Dibi

1 35,4 33,0 37,6(+2,2) 44,5 (+9,1) 44,0 (+11)

2 34,5 31,8 33,1(-1,4) 43,3 (+8,8) 44,7 (+12,9)

*) 1. su verme sonrası sertlik artışı yeterli görülmediğinden kalibre diplerinden sertlik ölçmeye gerek görül-
memiştir.

a) Döküm sonrası b) Normalizasyon sonrası c) Su verme sonrası 400x
Şekil 6. Merdanenin Su Verme Öncesi ve Sonrası İç Yapıları
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Su verilen merdaneler metalurjik olarak hiperötektoid çelikler grubundadır. Her ne kadar istenilen kalitede 
olmasa da kabaca iç yapı incelemelerinden döküm yapısında (hiçbir ısıl işlem görmeden) widmannstatten tipi 
(iğne şekilli) sürekli sementit ağı ve ledeburit görülmüştür, Şekil 6a. Normalizasyon ısıl işlemi ile bu semen-
tit ağ yapısı kırılarak küresel karbürler olarak homojen bir şekilde dağılırlar. Şayet soğuma hızı yavaş olursa 
sementit ağı tekrar görülmeye başlar, Şekil 6b. Normalizazyon sonrası yapıda sementit ağının az bir miktar 
oluşmaya başladığı görülmektedir. Su verilmiş merdanelerde ise küresel karbürlerin çok daha homojen dağıl-
dığı ve sementit ağının ise oldukça azaldığı görülmektedir. Oldukça yüksek sertlik artışı elde edilen merdane-
lerde yüksek Ni içeriği ve hızlı soğutma sebebi ile yapı tamamen beynitik yapıda olup, ince dağılmış küresel 
karbürler görülmektedir, Şekil 6c.

SONUÇ

Merdanelere su verme sonrası 12,9 HRC’ye varan sertlik artışı yakalanmıştır. Bu değer oldukça tatmin edi-
cidir. Bu büyüklükte merdanelere su vermek küçük parçalara su vermeye hiç benzememektedir. Eğer deney 
numuneleri gerçek boyutta merdaneler değil de daha küçük boyutlarda işlenmiş ve su verilmiş olsaydı ortaya 
hiçte gerçekçi olmayacak farklı sonuçlar ortaya çıkacaktı. Merdanenin büyük ebatlı olması içi ve dış kısımlar 
arasındaki sıcaklık farkı iç gerilmelere neden olmaktadır. Ayrıca bir taraftan yüzeyden merdane soğutma ya-
pılırken diğer taraftan merdanenin içindeki sıcak bölge sanki içerde bir ocak varmış gibi merdaneyi ısıtmaya 
çalışmaktadır. 

Bu çalışma ile merdane üretici firmada gerçek boyutlarda merdanelere su vermeyi ilk kez gerçekleştirmiştir. 
Deneyler esnasında özellikle gerilme giderme fırınına alma sıcaklığının çok düşük seçilmesinin merdanenin 
fırın içinde kırılmasıyla sonuçlandığı görülmüştür. 400∗C’den daha düşük sıcaklıklara düşmeden merdane 
gerilme giderme fırınına alınmalıdır. Aynı şekilde bölgesel olarak sıcaklık farkının en fazla 100 ∗C olması 
gerektiği, bu sınır aşıldığında aşırı bir iç gerilme yığılmasının ortaya çıktığı, bununda merdanelerde kırılmaya 
sebep olduğu görülmüştür.

Su verme esnasında nozulların alttan teğet tek sıra yerine merkeze doğru çift sıra verilmesinin daha yeterli 
soğutma açısından gerekli olduğu görülmüştür.

Yapılan su vermelerin genel bir sonucu olarak değerlendirildiğinde ne kadar çok ağır şartlarda su verilse de 
hiçbir kırık veya çatlak gözlemlenmeyen bu tip kimyasal bileşime ve boyutlara sahip adamit bir merdanenin 
su vermeye uygun olduğuna karar verilmiştir.
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SIGNIFICANCE OF HISTIDINE TAIL POSITION FOR RECOMBINANT PROTEIN 
PRODUCTION1

Saadet ALPDAĞTAŞ1-3, Barış BİNAY2, Sevil YÜCEL3

1Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Science, 65080, Van / Turkey 
2Gebze Technical University,Faculty of Engineering, 41400, Kocaeli / Turkey

3Yildiz Technical University, Faculty of Chemistry and Metallurgy, 34210, Istanbul / Turkey

Abstract: Several protein expression systems can be used to produce recombinant proteins in required quan-
titites for studying their functions and properties for biotechnological applications. In view of the widespread 
use of His-tagged expressions, to understand the effect of His-tags on the protein structure and function is es-
sential. Although, they are often used to facilitate expression and purification of chimeric proteins, the location 
of His tail has the potential to interfere with the function and structure of the related protein. Therefore, the 
decision regarding the relative positioning of the polyhistine tags remains difficult and depends on the primary 
structure and conformation of the protein. Here, we reported the effect of hexahistidine-tag position on the 
catalytic activity and solubility of formate dehydrogenase from Burkholderia dolosa PC543, as compared with 
other reported enzymes. To do this, the fdh gene was subcloned into the pET14b and pET22b (+) vectors to be 
able to express the protein with N- or C-terminal His tagged form in E. coli BL21(DE3), respectively. Then, 
both FDHs were purified and analyzed. Our results indicated that the C-terminal His tagged enzyme displayed 
higher activity and solubility compared with the N-terminal His tagged variant obtained as an inclusion body. 
We conclude that the previously reported enzymes and also FDHs could be affected by his tag position in 
several manners due to the enzyme origin. This study provides a deeper understanding about his tail effect on 
terminal fragments of bacterial FDHs and helps to engineer them.

Key Words: N-/C- Terminal His Tag, Formate Dehydrogenase, Solubility and Activity, Burkholderia Dolosa 
PC543, Recombinant Protein Production

INTRODUCTION

The expression and purification of proteins are significant processes in biotechnology and biomedical app-
lications (Yang et al., 2015). The assessment of protein fusion tags has provided an efficient way to purify 
recombinant proteins via affinity chromatography (Lichty et al., 2005; Scheich et al., 2003). The artificial 
amino acid motifs, polyhistidine- tags (His-tags), are generally added to the N-terminus or the C-terminus of 
a protein (Hochuli et al., 1988) and widely used for recombinant protein production (Hengen, 1995; Loughran 

1 Acknowledgement: This work was supported by Research Fund of the Yildiz Technical University (Project Number: FDK-2018-
3331 )
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et al., 2011; Wang et al., 2015). Under specific buffer conditions, consecutive histidine residues can bind to 
the various metal ions (such as Co2+, Ni2+, Cu2+ or Zn2+) thus it simplifies purification procedure and also this 
peptide extension facilitate the protein expression, folding or solubility (Gräslund et al., 2008; Sabaty et al., 
2013; Kutyshenko et al., 2019). 

Due to their relatively small size (∗2.5 kDa), His tags are generally supposed to have no or little effect on 
the structure and function of proteins (Uhlén et al., 1992; Carson et al., 2007; Gräslund et al., 2008). Howe-
ver, sometimes, the fusion of His-tag can change the structure of a target protein and thus protein functions 
can be changed. In addition, His-tag-induced changes can be multidirectional as reported in several studies 
(Kutyshenko et al., 2019). For instance, it may also impair protein expression or be detrimental to either the 
protein’s function or crystal structure, affect the purification yield and the activity of the enzyme (Woestenenk 
et al., 2004; Dreyfus et al., 2008; Beckham et al., 2012; Dickson et al., 2013). It also can cause reduction of 
conformational stability and increase in protein aggregation, as well as affects expression, quality of resulting 
protein crystal and solubility (Esteban-Torres et al., 2012; Noirclerc-Savoye et al., 2015). It is thus advisable 
to examine the expression profile and catalytic activity, either between N- and C-terminal fusions or after tag 
removal by enzymatic cleavage (Sabaty et al., 2013). 

His-tags are broadly used in the expression of recombinant formate dehydrogenases (FDH). FDHs oxidize 
formate into CO2 and reduces related cofactor, simultaneously. Moreover, it can convert CO2 into formate in 
favorable conditions. Thus, these enzymes are of great industrial interest due to their several biotechnological 
applications such as above mentioned recycling of reduced cofactor in the chiral synthesis reactions, sequest-
ration of CO2 and being a diagnostic agent in several biomedical applications (Alpdağtaş, 2018). 

In this study, the effect of His-tag position on solubility and activity of formate dehydrogenase (FDH) was in-
vestigated and the results were compared with other His tagged proteins. The fdh gene from B. dolosa PC543 
was cloned and expressed with two 6X His-tag expression systems (N- or C- His-tag) in E. coli BL21(DE3). 
The protein solubility and enzyme activity for both chimeric constructs (N- His- BdFDH and C-His-BdFDH) 
were evaluated using spectrographic techniques. The results revealed that the N-terminal His tag is detrimental 
for the BdFDH activity and solubility, therefore the position of His tag should be taken into consideration for 
recombinant protein production.

AIM

The goal of this study was to analyze the effect of His-tag position on the solubility and activity of formate 
dehydrogenase from Burkholderia dolosa PC543 and to reveal a comperative information from literature for 
recombinant protein production in terms of histidine tag effect. 

SCOPE

This study comprise an investigation about the effect of histidine tail location on the activity and solubility of 
formate dehydrogenase obtained from Burkholderia dolosa PC543 and also a comparative analysis with the 
reported studies. 
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METHOD

Construction of BdFDH into N-terminus His tagged form

The putative fdh gene, 1161 bp, from the B. dolosa PC543 genomic DNA was amplified by PCR using the forward 
(5’-CGGTGTCCATATGGCGAAAGTGCTTTGCG-3’) and reverse primer (5’-CGCTGGATCCCTACGT-
CAGGCTGTACG-3’). Underlined regions include NdeI and BamHI digestion sites to facilitate cloning pro-
cess. The PCR reaction mixture consisted of 2X Taq Master Mix™ (1X), each primers (1.6 pmol/µL), genomic 
DNA (3.2 ng/µl) and distilled water. An initial denaturation step at 95 ◦C and then 29 cycles of amplification 
(95 ◦C, 1 min; 52 ◦C, 1 min; 72 ◦C, 1.5 min) followed by a final extension at 72 ◦C were carried out to complete 
the PCR process. The amplified fragments and expression vector were digested with the same restriction en-
zymes and the gene fragment was directionally cloned into the pET14b to obtain the recombinant constructs. 
After transformation into E. coli Top10, a colony PCR reaction was performed to check the cloning procedure.

Expression and Purification of N-terminus His tagged BdFDH

The construct was transformed into the expression strain of E. coli BL21 (DE3) for N-terminus His tagged Bd-
FDH overexpression and a single colony was used for inoculation of starter culture (LB medium with 100 µg/
ml ampicillin) at 37 ◦C with agitation for 16 h. This culture was utilized for the IPTG induction. The induction 
was repeated at different temperatures (30 ◦C, ~22 ◦C and 16 ◦C) with shaking at 180 rpm for 6-8 h to obtain 
soluble protein. Aliquots from different temperatures were withdrawn at regular times and analysed by SDS-
PAGE. The auto induction procedure adapted from Studier (Studier, 2005) was also carried out. Auto-induced 
cells were lysed with enzymatic coctail and sonicator. After centrifugation the supernatant of cell lysate was 
loaded onto a 0.5 ml Nickel HiTrap™ column. 

The contaminating proteins were then removed by washing buffer (20 mM Tris/Cl, 0.5 M NaCl, 30-100 mM 
imidazole, pH 7.8) the N-terminus His tagged BdFDH was eluted by the same buffer containing 400 mM imi-
dazole. Then, the active fractions were collected and the buffer was exchanged to 100 mM sodium phosphate, 
pH 7.0 using a desalting column. Glycerol was added to the enzyme at a final concentration of 50 % (v/v) and 
the sample stored at -20 ◦C.

Construction and Expression of BdFDH into C-terminus His tagged form

The fdh gene was amplified from genomic DNA by using the forward (5’-CGGTGTCCATATGGCGAAA-
GTGCTTTGCG-3’) and reverse primers (5’-ATAAATGC GGCCGCCGACGTCAGGCTGTACGACGC-3’) 
for C-terminus cloning. The primers included the NdeI and NotI restriction recognition sites for cloning. The 
similar PCR reaction and conditions with minor differences were performed for amplification. After restriction 
digestion of gene fragment and vector, the fdh fragment was cloned into pET22b (+) to obtain the recombinant 
plasmid. The construct was transferred into E. coli Top10 competent cells and then the plasmid DNA was 
isolated and the insert in the plasmid was completely sequenced on both strands to confirm sequence identity. 
IPTG induction, auto-induction and purification procedures were carried out using a similar protocol to that 
described previously to obtain soluble protein.
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SDS PAGE analysis and Enzyme Activity Assay

The purity and solubility of recombinant BdFDH was checked on 12 % Sodium dodecyl sulphate polyacryla-
mide gel electrophoresis (SDS–PAGE). The protein concentrations were determined by Bradford protein 
quantification assay (Bradford, 1976). The resulted enzyme was used for standard activity assay which was 
performed in a 96-well flat bottom plates based on the determination of NAD(P)H formation at 340 nm using 
a plate reader (SpectraMax Plus384TM, Molecular Devices) (Galante et al., 1978).

RESULTS

Construction of BdFDH as N- / C-terminus His tagged form

The whole fdh gene was amplified with designed primers and then directly cloned into pET14b and pET22b 
(+) to get N-terminus His tagged BdFDH and C-terminus His tagged BdFDH, respectively. After transforma-
tion into E. coli Top10 cells, the colony PCR was performed with obtained ligation colonies. This step con-
firmed the desired gene insertion into the related plasmid. The DNA sequencing results showed that the gene 
was successfully cloned with the polyhistidine tag at desired locations. Recombinant plasmids were transferred 
into E. coli BL21 (DE3) for expression of both protein at different temperatures. Cell extracts obtained from 
samples at specific time intervals were prepared and analysed by SDS-PAGE.

Expression and Purification of N- / C-terminus His tagged BdFDH

The induction experiments indicated that the N-terminal His tagged BdFDH was over-expressed in inclusion 
bodies at different temperatures (16 ◦C, ~22 ◦C, 30 ◦C). Only about 0.5 mg recombinant protein was recovered 
from purification at 16 ◦C via IPTG induction for 10 hours (Figure 1). Due to low quantity and few enzyme 
activity of N- terminus His tagged BdFDH, other construct was used for the protein expression. The C-terminal 
His tagged protein was obtained as a soluble protein and the expression level at 30 °C was stronger than at 16 
°C (Figure 2). The overexpressed protein was purified by using a His-trap affinity chromatography column. 
SDS-PAGE analysis confirmed that C-terminus His tagged BdFDH was heterologously expressed in E. coli in 
a soluble form and the enzyme was ascertained to be pure. The expected size of protein was 43 kDa as seen on 
a Coomassie-stained SDS-PAGE (Figure 2).

Enzyme Activity Assay 

The specific activities of enzyme of BdFDH for substrates with NADP+ and NAD+ cofactors were determined 
in 75 mM sodium phosphate buffer (pH 6.2) at 37 ◦C. The sodium formate were tested as a substrate used by 
FDH in terms of both NADP+ and NAD+. In the presence of NADP+, the specific activity values were 0.36 U/
mg and 0.88 U/mg for N-terminus His tagged BdFDH and C-terminus His tagged BdFDH, respectively. 
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Figure 1. SDS-PAGE analysis of 
N-terminus His tagged BdFDH. The 
fractions from purification from IPTG 
induction at 16 ◦C for 10h are indicated. 
Lanes: M, marker protein (Bsp383FDH; 
molecular mass: 42kDa); 1 and 2, washing 
solution; 3-5, eluted fractions containing 
100, 200 and 400 mM imidazole, 
respectively

Figure 2. SDS-PAGE analysis of C-terminus 
His tagged BdFDH. The fractions from 
purification of recombinant BdFDH 
after autoinduction at 30 ◦C for 16 h are 
indicated. Lanes: M, molecular marker; 
1, cell lysate; 2, supernatant of cell lysate; 
3 and 4, washing solution; 5 and 6, eluted 
fractions by 100 and 400 mM imidazole, 
respectively

CONCLUSION

For large-scale production of recombinant proteins, His tags are usually preferred due to the efficient puri-
fication process. Although, the effect of His-tagging on different terminal regions of enzymes has not been 
well evaluated. The bacterial FDHs are generally expressed without his tag or with polyhistidine tag at their 
carboxyl end via recombinant expression systems (Shinoda et al., 2002; Hatrongjit et al., 2010; Fogal et al., 
2015; Alpdağtaş et al., 2018). To be stayed away from amino terminus might have been done conscious due 
to the importance of this region for bacterial FDHs. However, the studies about chimeric production of FDHs 
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from fungi (Özgün et al., 2015; Altaş et al., 2017) and yeast (Yu et al., 2014) revealed that either C or N ends 
of the polypeptide could be used for His tagging and the formation of inclusion body was not observed in these 
productions. 

In this study, we aimed to evaluate the influence of the N- and C-terminal histidine tag on the solubility and 
activity of the recombinant BdFDH and also to provide a comperative analyze on effect of this peptide on 
different enzymes. Therefore, we identified a new FDH from a pathogenic bacterium, Burkholderia dolosa 
PC543. Both N- or C-terminus His tagged recombinant constructs for the expression of this enzyme were 
obtained and introduced into E. coli BL21 (DE3). Then, the expression levels of both were examined by SDS-
PAGE and we concluded that the His tag position may not affect the expression level in a significant manner. 
After that, we tried to purify the N- or C- terminus His tagged recombinant proteins by immobilized metal 
affinity chromatography. The N-terminal His tagged protein could not be released into the supernatant after cell 
lysis, that is the protein was obtained insoluble (as an inclusion body) in contrast to the C-terminus His tagged 
BdFDH. The production was slowed by lowering the temperature and optimizing the expression length to pro-
duce BdFDH in soluble form. However, due to few activity and quantity of enzyme, we thought that this tag 
may be inappropriate for this location. As known from literature, the N-terminal region is a significant portion 
of the bacterial FDHs to form interactions at intersubunit contacts (Tishkov and Popov, 2004). Therefore, the 
N- terminus his tag may have a negative effect on these interactions, so that the polypeptide may lost its three 
dimensional structure required for solubility and activity. Eventually, the C-terminal His tagged plasmid was 
constructed and used for expression. Analysis of the purified recombinant BdFDH revealed that it was heterol-
ogously expressed in a soluble form and had more FDH activity than its counterpart.

His-tags are generally supposed to have no interference with the enzyme function in a significant manner. 
However, there is a number of reports comprising the opposite results with this assumption (Ledent et al., 
1997; Panek et al., 2013). Notable reductions in the catalytic activity (Panek et al., 2013; Sabaty et al., 2013; 
Chen et al., 2015), thermal resistance and solubility of enzymes (Panek et al., 2013). Frequently, the effect 
depends upon the position of His-tag in the polypeptide (Mahdieh et al., 2013). For example, the solubility can 
be adversely affected by both the N-terminal (Pakulska et al., 2013) and the C-terminal (Huang et al., 2011) 
His-tag position. In conclusion, the decision about His tag position and addition is remarkable point for protein 
production, it can be estimated by computer based analyses or literature based survey. 
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Keriman PEKKAN1, Yalçın GÜN2, Gürel PEKKAN3

1Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü, Kütahya / Türkiye
2Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı, 

Kütahya / Türkiye 
3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD, Kütahya / Türkiye

Öz: Günümüzde % 3 mol itriyum oksit (Y2O3) ile stabilize edilen ve itriya-tetragonal zirkonya polikristalleri 
(Y-TZP) olarak adlandırılan seramik malzemeler estetik diş hekimliğinde restorasyon amaçlı kullanılmakta-
dır. Bir seramik malzemenin, temel olan bu mekanik ve estetik özellikleri ve gerçek diş dokusuna yakın bir 
görünüm açısından en çok dikkat edilmesi gereken parametre renktir. Restorasyon alt yapısında renginin yanı 
sıra translusensisi de estetik açıdan dikkat edilmesi gereken bir diğer faktördür. Bir malzemenin translusensi 
özelliği, iletilen veya yayılan ışık miktarına bağlı olarak transparanlık ve opasite arasındaki bir derece olarak 
açıklanabilir. Y-TZP seramikler, translusensi özelliğine de sahip olmaları nedeniyle restoratif diş hekimliğinde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Belirli bir dalga boyunda, emilen, iletilen, yansıyan ve/veya saçılan ışığın 
miktarı malzemenin opaklığını ya da translusensi özelliklerini belirler. Bu çalışmada diş hekimliğinde kulla-
nılan renklendirilmiş ve renklendirilmemiş konvansiyonel Y-TZP seramiklerin farklı sürelerde sinterlenmeleri 
sonucu ışık geçirgenliklerinde oluşabilecek değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Y-TZP esaslı üç ayrı 
Y-TZP seramik grubunda renklendirilmiş ve renklendirilmemiş olmak üzere Whitepeaks Copran Zr renksiz, 
Whitepeaks Copran Zr renkli (Copran Color A2 ile renklendirilmiş) ve Dentsply-Sirona inCoris ZI F2 (Üretim 
aşamasında renklendirilmiş) marka zirkonya bloklardan elde edilen numuneler zirkonya sinterizasyon fırının-
da hızlı, normal, yavaş ve translusensi programlarındaki dört farklı pişirim rejiminde sinterlenmiştir. Bu sin-
terleme sonrasında elde edilen numunelerin görünür ışıktaki (400-700 nm) dalga boyunda % T ışık geçirgenlik 
değerleri spektrofotometre ile ölçülerek optik özellikleri belirlenmiştir. Çalışmada en yüksek ışık geçirgenlik 
değeri sırasıyla normal, yavaş, translusensi ve son olarak hızlı programla yapılan sinterlemelerde ölçülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Y-TZP, Zirkonya, Zeçirgenlik, Sinterleme, Translusensi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Dental zirkonya seramiklerin estetik özellikleri, yeterli mekaniksel dayanımı ve tokluğu ağız içerisindeki resto-
rasyonlarda kullanımına olanak sağlar (Shahmiri, Standard, Hart ve Sorrell, 2018: 36-37; Zhang, Vanmeensel, 
Batuk, Hadermann, Inokoshi, Van Meerbeek, Naert ve Vleugels, 2015: 215). Zirkonyum oksit (ZrO2-zirkonya) 
monoklinik, tetragonal ve kübik olmak üzere 3 farklı fazda bulunur. Saf zirkonya oda sıcaklığında monoklinik 
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fazdayken, 1170 oC’nin üzerinde tetragonal faza, 2370 oC’de ise kübik faza geçer. Soğuma sırasında, tetrago-
nal fazdan monoklinik faza tekrar dönüşen zirkonyada faz dönüşümü % 3-5 oranında bir hacim artışına neden 
olur ve bu durum malzeme içerisinde gerilimlere yol açarak çatlama ya da kırılma gibi hasarlarla sonuçlanır 
(Piconi ve Maccauro, 1999: 2-3). Zirkonyadaki bu faz dönüşümünü baskılamak ve oda sıcaklığında tetragonal 
fazda kalmasını sağlamak için yapısına % 3 mol itriyum oksit (Y2O3) eklenmektedir (Zhang ve diğ., 2015: 
215; Anusavice, 2003: 703; Piconi ve Maccauro, 1999: 2-3; Powers ve Sakaguchi, 2006: 455). Günümüzde diş 
hekimliğinde seramik restorasyonların alt yapısında kullanılan zirkonya malzemelerin tamamına yakını itriya 
içeren kısmi stabilize zirkonyalardır (Y-TZP) (Denry ve Kelly, 2008: 299-300; Nakamura, Nakano, Usami, 
Wakabayashi, Ohnishi, Sekino ve Yatani, 2016: 571; Zhang ve diğ., 2015: 215; Samodurova, Kocjan, Swain 
ve Kosmač, 2015: 477; Kim ve Kim, 2018: 1; Kırmalı ve Özdemir, 2012: 15). 

Son yıllarda araştırmacılar ve üreticiler estetik ve mekanik özellikler açısından gerçek dişin yerini alabilecek 
nitelikte dental malzemeler üretebilmek için çalışmaktadır. Esas olarak bir seramik malzemenin temel olan bu 
estetik ve mekanik özellikleri sergileyerek gerçek bir diş gibi görünebilmesi için en önemli ve kritik parametre 
renktir (Tabatabaian, 2018: 1). Işık enerjisinin bir nesne ile fiziksel etkileşimine psikofiziksel bir cevap verilir. 
Görme sisteminde cisimlerden yansıyan ışıklara cevap olarak ortaya çıkan bu psikofiziksel algıya renk denir 
(Paravina ve Powers, 2004: 3). Renk biliminde bir objenin rengi ölçülür ve ona sayısal bir değer atanır. En 
yaygın olarak kullanılan renk sistemi olan CIE sistemi, ‘Commission Internationale de l’Eclairage’ (CIE) tara-
fından sunulmuştur (Tabatabaian, 2018: 1; Pekkan, Başkıran ve Çakı, 2018: 4790). CIE L*a*b* sistemi rengi 
tanımlamak için L*, a* ve b* olmak üzere 3 koordinat kullanmaktadır. Saf siyah 0, saf beyaz ise 100 L* değeri 
ile gösterilir. Bu sistemde a* değeri kırmızılığın (pozitif a*) veya yeşilliğin (negatif a*), b* değeri ise sarılığın 
(pozitif b*) veya maviliğin (negatif b*) ölçümüdür (Tabatabaian, 2018: 1; O’Brien, Hemmendınger, Boenke, 
Linger ve Groh, 1997: 1; O’Brien, 2002: 58-59; Pekkan, Başkıran ve Çakı, 2018: 4790). Y-TZP alt yapı sera-
mikleri renk özelliklerini geliştirmek ve estetik uyum sağlamak adına renklendirilerek kullanılmaktadır (Shah, 
Holloway Denry, 2008: 329-330). Son zamanlarda bu renklendirme üretim aşamasında yapılmaktadır. Ancak, 
renklendirilmemiş presinterize blokların renklendirme solüsyonuna daldırılıp renklendirilmesi yöntemi daha 
ekonomik olması bakımından hala kullanılmaktadır. Diş hekimliğinde kullanılan tam seramik restorasyonlarda 
alt yapının renginin yanı sıra translusensisi de estetik açıdan son derece önemlidir. Translusensi malzemenin 
bir özelliğidir ve iletilen ışığın büyük bir kısmının difüzyona maruz kalması nedeniyle karşı taraftaki obje-
nin net olarak görülemeyişidir. Translusensi iletilen veya yayılan ışık miktarına bağlı olarak transparanlık 
ve opasite arasındaki bir derece olarak da açıklanabilir (Tabatabaian, 2018: 2; O’Brien, 2002: 63). Bir tam 
seramik restorasyonda translusensi, malzemenin kalınlığına, ışık iletimine, içerideki gözenek miktarına, den-
sifikasyona ve restorasyonun altındaki yapıştırıcı siman tipine veya simanın polimerizasyon derecesine bağlı 
olarak değişmektedir (Kim, Kim, Lee ve Ha, 2016: 773; Ilie ve Stawarczyk 2015: 114; Spink, Rungruanganut, 
Megremis ve Kelly, 2013: 702-703; Tabatabaian, 2018: 1-2). Cam esaslı seramiklere kıyasla zirkonya daha az 
translusenttir ama aynı zamanda kalınlık farkına bağlı olarak değişen translusensiye de daha az hassastır (Ilie 
ve Stawarczyk, 2015: 114). Bu nedenle yüksek translusensi gösteren Y-TZP seramikler restoratif diş hekimli-
ğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Translusensi genellikle kontrast oran (contrast ratio- KO) veya translu-
sensi parametresi (TP) ile belirlenmektedir (Tabatabaian, 2018: 2). KO, translusensi karşılaştırmaları için en 
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yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Bir cisim siyah arka plan (black- b) üzerindeyken yansıyan ışık miktarının 
(Yb) beyaz arka plan (white- w) üzerindeyken yansıyan ışık miktarına (Yw) oranı yani (Yb/Yw) KO’yu verir. 
KO değeri opak malzemelerde 1’e, transparan olanlarda ise 0’a yakındır (Heffernan, Aquilino, Diaz-Arnold, 
Haselton, Stanford ve Vargas, 2002: 6). TP bir cismin beyaz (w) ve siyah (b) arka plan üzerindeki renk farkıdır 
ve TP = [(Lb – Lw) 2+( ab – aw) 2+( bb – bw) 2 ] 1/2 formülüyle hesaplanır (Kim ve diğ., 2016: 773; Matsu-
zaki, Sekine, Honma, Takanashi, Furuya, Yajima ve Yoshinari, 2015: 912). 

Optik özellikler açısından ölçülen toplam geçirgenlik (T) ve iç geçirgenlik (I);  
T = (1 − R) exp(−αt) ve I = (1 − R) exp [−(α + β)t]= T exp(−βt) formülüyle ifade edilebilir. Burada, R ölçülen 
yansıma, α emilim katsayısı, t numune kalınlığı, β ise saçılma katsayısıdır. Absorpsiyon katsayısı ve saçılma 
katsayısı sırasıyla birinci ve ikinci formülden hesaplanabilir (Zhang, 2012: 2). Bant aralığı ˷˷3,1 eV’dan geniş 
olan transparan malzemeler mikro yapıya bağlı olarak translusent ya da opak görünür. Belirli bir dalga boyun-
da, emilen, iletilen, yansıyan ve/veya saçılan ışığın miktarı malzemenin opaklığını ya da tanslusensi özellik-
lerini belirler (Shahmiri, Standard, Hart, Sorrell, 2017: 501). Bu nedenle diş hekimliğinde kullanılan zirkonya 
seramiklerinin optik özelliklerinin bilinmesi ve translusensi özelliklerinin belirlenmesi estetik restorasyonlar-
da ve planlamada son derece önemlidir. 

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı diş hekimliğinde kullanılan renklendirilmiş ve renklendirilmemiş Y-TZP seramiklerin 
farklı sürelerde sinterlenmeleri sonucu ışık geçirgenliklerinde oluşabilecek değişikliklerin belirlenmesidir. Bu 
amaç doğrultusunda zirkonya seramiklerinin estetik özellikleri ve translusensi özellikleri değerlendirilmiştir.

KAPSAM

Bu çalışma dental restorasyonlarda kullanılan zirkonya seramiklerinden Y-TZP’nin hızlı, normal, yavaş ve 
translusensi programlarında sinterlenerek elde edilen örneklerden yapılan spektrofotometrik ölçümleri ve bun-
ların ışık geçirgenliği üzerine etkileri ile diş hekimliği uygulamalarındaki estetik değerlendirmelerini kapsa-
maktadır.

YÖNTEM

Bu çalışmada Copran Zr (Whitepeaks Dental Systems GmbH & C. KG, Essen, Almanya) ve Sirona inCoris ZI 
F2 (Dentsply Sirona Inc., Bensheim, Almanya) Y-TZP seramikleri kullanılmıştır. Presinterize Copran Zr (98 
x 20 mm) ve inCoris ZI (40 x 19 mm) zirkonya CAD-CAM bloklardan, kesme cihazı (Micracut 152, Metkon 
A.Ş., Bursa) ile 1,5 mm kalınlığında kesitler alınmıştır. Bu kesitlerden 8 x 15 mm ebatlarında Copran Zr’den 
40 adet, inCoris ZI’dan 20 adet olmak üzere toplam 60 adet dikdörtgen örnek hazırlanmıştır. Daha sonra 
zirkonyanın sinterizasyon sonrası büzülmesi düşünülerek, sinterize edilmiş örnek kalınlığının 1 ± 0,05 mm 
olması için dikdörtgen numuneler, sırasıyla 400, 600, 800, 1000 numaralı SiC zımparalar ile zımparalanarak 
ve dijital kumpas ile ölçülerek 1,25 mm’ye inceltilmiştir. Copran Zr grubundaki 40 adet örnek rastgele bölü-
nerek 20’şerli iki gruba ayrılmıştır. Bir grup Copran Zr, Copran Color A2 renklendirme solüsyonu ile üretici 
firma talimatlarına uygun olarak solüsyonunda 45 sn bekletilmiştir. Sonrasında 15 dakika floresan ışıklı ku-
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tuda kurumaya bırakılmıştır. Her bir 20’şerli gruptaki örnekler kendi aralarında rastgele 4’e bölünerek 5’erli 
gruplara ayrılmıştır. Toplamda 60 örneğin bulunduğu çalışmada 3 farklı ana grup ve 4 alt grubun olduğu, 5’erli 
12 grup oluşturulmuştur. Her bir gruptaki 5’er adet numune hızlı, normal, yavaş ve translusensi programları 
olarak 4 ayrı pişirim rejiminde sinterlenmiştir (Tablo 1). Çalışmalarda inFire HTC speed (Dentsply Sirona 
Inc.) zirkonya sinterizasyon fırını kullanılmıştır. Sinterleme sonrasında elde edilen numunelerin 400-700 nm 
dalga boyundaki % T geçirgenlik değerleri spektrofomometre (V-730 UV-Visible, JASCO, Easton, A.B.D.) ile 
ölçülerek optik özellikleri belirlenmiştir.

Tablo 1. Çalışmada Uygulanan 4 Farklı Hızdaki Sinterleme Rejimi

Hızlı program Normal 
Program

Yavaş program Translusensi
programı

Isıtma hızı 50 oC ile 1100 oC 10 oC ile 950 oC 5 oC ile 950 oC 5 oC ile 950 oC

Isıtma hızı 20 oC ile 1500 oC 6 oC ile 1500 oC 2 oC ile 1500 oC 2 oC ile 1600 oC

Bekleme süresi 30 dak. 90 dak. 120 dak. 120 dak.

Tepe sıcaklığı 1500 oC 1500 oC 1500 oC 1600 oC

Soğutma hızı 50 oC ile 1100 oC, 
10 oC ile 25 oC

10 oC ile 950 oC, 
10 oC ile 25 oC

5 oC ile 950 oC, 
10 oC ile 25 oC

5 oC ile 950 oC, 
10 oC ile 25 oC

BULGULAR

Copran Zr Renkli, Copran Zr Renksiz ve kendiliğinden renkli inCoris ZI F2 seramikleri-
nin hızlı, normal, yavaş ve translusensi programlarında sinterlendikten sonraki görünümleri  
Şekil 1’de gösterilmiştir. Genel olarak Copran Zr A2 Renkli ve inCoris ZI F2, tüm sinterleme rejimlerinde diğer 
seramiklere kıyasla sarımsı renkte bir yüzey görünümü sergilemiştir. Optik özellikler bir malzemenin görünür 
ışık karşısındaki davranışını belirtir. Görünür ışığın dalga boyu 400-700 nm arasında yer alır. Bir malzemenin 
rengi, içinden geçen ışığın dalga boylarının bir fonksiyonudur ve saydam malzemeler belirli dalga boylarında 
ışığı absorplayarak renkli görünürler (Calister, 2011: 841-853). Gün ışığında çekilen yüzey fotoğraflarında 
diğer dental seramiklere kıyasla Copran Zr Renksiz, beyaz ve opak bir görünüme sahiptir. Metalik olmayan 
malzemelerde görünür ışık absorpsiyonu için maksimum yasak bant enerjisi Eg’nin büyüklüğüne bağlı olarak 
değişen dalga boyu aralığına bağlı olarak opak davranış sergileyebilir (Calister, 2011: 850).
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Copran Zr 
A2 Renkli 

inCoris ZI 
F2 

Copran Zr 
Renksiz 

Şekil 1. Copran Zr A2 Renkli, Copran Zr Renksiz ve inCoris ZI F2 Dental Seramiklerinin 
(a) Normal, (b) Yavaş, (c) Hızlı ve (d) Translusensi Programlarında Sinterlendikten Sonraki  

Görünümleri

Copran A2 Zr Renkli dental seramiğin 450-700 nm dalga boyu aralığındaki yavaş, normal, hızlı ve translu-
sensi programlarında sinterlendikten sonraki % T geçirgenlik değerleri Şekil 2’de sunulmuştur. Genel olarak 
en düşük geçirgenlik, hızlı programla 1500 oC tepe sıcaklığında 30 dak. bekletilerek sinterlenen numunelerde 
gözlenmiştir. 550-625 nm dalga boyu aralığında yavaş ve translusensi programlarında sinterlenen numuneler 
hem daha yüksek hem de benzer geçirgenlikler sergilemişlerdir. 650-700 nm aralığında en yüksek geçirgenlik; 
1500 oC’de 120 dak. beklenen yavaş sinterleme programına, en düşük geçirgenlik ise 1500 oC’de 30 dak. bek-
letilerek sinterlenen hızlı programa aittir. 

 

Şekil 2. Copran Zr A2 Renkli Seramiğin Yavaş, Normal, Hızlı ve Translusensi Programlarında Sinter-
lendikten Sonraki % T Geçirgenlik Değerleri

Işık bir ortamdan diğerine hareket ederken bir kısmı geçer, bir kısmı absorplanır ve bir kısmı da yansır. Işığı 
daha az absorplayarak geçiren veya yansıtan malzemeler saydamdır. Işık eğer malzeme içinden saçılarak ge-
çerse o zaman bu malzeme yarı saydam olarak adlandırılır. Görünür ışık malzemenin içerisinden hiç geçmiyor-
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sa malzeme opaktır (Calister, 2011: 843-844). Bu malzeme grubunda hızlı sinterleme programının malzemenin 
opaklığını artırdığı söylenebilir. 

Copran Zr Renksiz dental seramiğin 400-700 nm dalga boyu aralığındaki yavaş, normal, hızlı ve translusensi 
programlarında sinterlendikten sonraki % T geçirgenlik değerleri Şekil 3(a)’da verilmiştir. Yavaş ve normal 
programda sinterlenen numunelerin geçirgenliği birbirine yakın ve en yüksek değerlerde çıkmıştır. En düşük 
geçirgenlik, Copran Zr Renklide olduğu gibi Copran Zr Renksiz olan numunede de hızlı programla 1500 oC 
tepe sıcaklığında 30 dak. bekletilerek sinterlenen numunelerde gözlenmiştir. Geçirgenlik eğrilerine bakıldı-
ğında 400-450 nm’ye kadar % T değerinin hızla yükseldiği, 450 nm’den sonra ise daha az bir oranda arttığı 
gözlenmiştir. Bu durumda yavaş programla yapılan sinterlemenin Copran Zr Renksiz olan numunede % T 
geçirgenlik değerini en yüksek seviyeye çıkardığı ve diğer programlara kıyasla malzemeyi daha şeffaf bir hale 
getirdiği söylenebilir. Mikro yapısında hem kristal hem de camsı faz içeren malzemelerde, kristal boyutu gö-
rünür ışığın dalga boyundan küçük ve farklı fazların kırılma indisleri birbirlerine çok yakınsa, malzeme genel 
olarak saydamdır (Calister, 2011: 854). Opaklık, malzemenin içerisindeki saçılmanın çok fazla olduğunu gös-
terirken, gelen ışığın malzeme tarafından geçirilmediğini de gösterir (Calister, 2011: 854). Dolayısıyla dental 
bir malzemenin saydamlık ve opaklık derecesi gelen ışığın ne derece yansıtıldığı ve geçirildiği ile ilgilidir. 
inCoris ZI F2 seramiğin 400-700 nm dalga boyu aralığındaki yavaş, normal, hızlı ve translusensi programla-
rında sinterlendikten sonraki % T geçirgenlik değerleri Şekil 3(b)’de gösterilmiştir. inCoris ZI F2 seramiğinin 
400-550 nm dalga boyuna kadar % T değerleri giderek yükselmiş, yaklaşık olarak 550-700 nm dalga boyu 
aralığında ise geçirgenlik çok az bir artış sergilemiştir.

 

(a)         (b) 

Şekil 3. (a) Copran Zr Renksiz, (b) inCoris ZI F2 Dental Seramiklerin Yavaş, Normal, Hızlı ve Trans-
lusensi Programlarında Sinterlendikten Sonraki % T Geçirgenlik Değerleri

inCoris ZI F2 malzemesinde yaklaşık 475-500 nm dalga boyu aralığında yavaş ve translusensi programlarının 
geçirgenlik değerleri benzerdir. Çalışmada kullanılan tüm numuneler görünür ışık dalga boyu aralığında mik-
royapılarına bağlı olarak farklı % T değerine sahiptirler. Bu geçirgenlik (% T) değeri numuneden numuneye ve 
renklendirmeye göre değişse de genel olarak en yüksek geçirgenlik sırasıyla normal, yavaş, translusensi ve son 
olarak hızlı programla yapılan sinterlemelerde gözlenmiştir. Dolayısıyla, optik özellikler açısından Y-TZP den-
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tal seramiklerinde kullanılan pişirim rejimlerinden normal olanın şeffaflığı daha çok arttırdığı ve hızlı rejimin 
diğerlerine kıyasla malzemenin daha opak görünmesine neden olduğu söylenebilir. Burada soğuma sırasında 
geçen sürenin tane büyümesine yol açarak beklenen sonuçların çıkmamasına yol açtığı düşünülmektedir. Bu 
durum özellikle translusent programda belirgin bir şekilde gözlenmiştir. Bu programda hepsinden daha trans-
lusent çıkması gerekirken uzun soğutma süresi bunu olumsuz etkilemiştir. Işık geçirgenlik grafiklerine bakıl-
dığında Copran Zr A2 renklendirilmiş örneklerin farklı sinterleme sürelerinden ışık geçirgenliği anlamında 
daha az etkilendiği görülmektedir. Aynı şekilde üretim aşamasında renklendirilen inCoris ZI F2 de buna ben-
zer şekilde her fırınlama rejiminde birbirine yakın ışık geçirgenliği göstermiştir. Renklendirme solüsyonunun 
kimyasal içeriğinin ve inCoris ZI F2’nin fabrikasyon aşamasında renk verici olarak kullanılan kimyasallarının 
malzemenin farklı sinterleme sürelerindeki ışık geçirgenliği özelliklerinden daha az etkilenmesini sağladığı 
söylenebilir. Ancak bu durumun her renk için geçerli olup olmadığı araştırılmalıdır. Ayrıca malzemenin farklı 
kalınlık ölçülerinde ve farklı renkler için ışık geçirgenliği oranlarının birbirinden farklı olup olmadığına da 
bakılmalıdır. 

SONUÇ

Genel olarak Copran Zr A2 Renkli ve inCoris ZI F2 tüm sinterleme rejimlerinde diğer seramiklere kıyasla 
sarımsı renkte, Copran Zr Renksiz ise opak ve beyaz renkte bir yüzey görünümü sergilemiştir. Copran Zr 
Renklide ve Copran Zr Renksizde en düşük geçirgenlik, hızlı programla 1500 oC tepe sıcaklığında 30 dak. 
bekletilerek sinterlenen numunelerde elde edilmiştir. inCoris ZI F2 için 400-550 nm dalga boyuna kadar % 
T eğrileri giderek yükselmiş, yaklaşık olarak 550-700 nm dalga boyu aralığında ise geçirgenlik değerleri çok 
az bir artış sergilemiştir. Çalışmada en yüksek geçirgenlik değeri sırasıyla normal, yavaş, translusensi ve son 
olarak hızlı programla yapılan sinterlemelerde ölçülmüştür. Sonuç olarak Y-TZP seramiklerinin mikroyapısı 
diş hekimliğinde uygulanan sinterizasyon rejimlerine bağlı olarak değişmekte ve bu sonuç malzemenin nihai 
görünümlerini etkilemektedir. 
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Li2O-ZnO-SiO2 (LZS) KRİSTAL SIR SİSTEMİNDE MgO, CaO ve TiO2 ETKİSİNİN 
ARAŞTIRILMASI

Keriman PEKKAN1, Yalçın GÜN2

1Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü, Kütahya / Türkiye

2Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı, 
Kütahya / Türkiye

Öz: Li2O-ZnO-SiO2 (LZS) cam-seramik sistemleri yüksek mekanik mukavemetleri ve geniş aralıkta değişe-
bilen ısısal genleşme katsayılarının yanı sıra, diğer teknik özellikleri sayesinde genel olarak seramik kaplama 
malzemelerinde sır şeklinde de kullanılmaktadırlar. Seramik sırları kimyasal bileşimlerine, yüzey özelliklere, 
üretim şekline ve pişirim atmosferine göre sınıflandırılabilirler. Bu sınıflandırmada kristal sırlar hem teknik 
özellikleri hem de görsel etkileri ile diğer sır gruplarından ayrılır. Kristal sır üretiminde esas olan çekirdeklen-
me ve büyüme mekanizmalarının pişirim koşullarında gerçekleşmesini sağlamaktır. Faz dönüşüm kinetiği açı-
sından çekirdeklenme ve büyüme aşamalarındaki mekanizmaların anlaşılması ve kristalizasyona olan etkile-
rinin belirlenmesi üretimin başarısını belirler. Çekirdeklenme ve büyüme aşamasında homojen veya heterojen 
çekirdeklenmenin kontrolü, kimyasal kompozisyon ve ısıl işlemle sağlanır. Bu çalışmanın amacı, LZS sistemi 
içerisinde gelişebilen üç bileşenli bir kristal sır kompozisyonunun geliştirilmesi ve bu sisteme çekirdeklendi-
rici olarak ilave edilen MgO, CaO, TiO2’in kristal oluşumuna, camsı faza, oluşan kristallerin şekline ve yüzey 
görünümüne olan etkisinin araştırılmasıdır. Bu doğrultuda LZS sisteminde gelişen ana sır kompozisyonu be-
lirlendikten sonra MgO, CaO ve TiO2 ağırlıkça % 1, 3, 5 ve 7 oranlarında ilave edilmiş ve yüzey görünümleri 
incelenmiştir. Sırların faz analizi x-ışını difraktometresi (XRD) ile yapılmıştır. LZS sistemindeki ana sırda 
villemit kristalizasyonu oluşurken, MgO, CaO ve TiO2 ilavesi kristallerin cinsini ve şeklini değiştirmiştir. Bu 
sistem için en uygun çekirdeklendirici % 1 oranındaki MgO olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: LZS Sistemi, Kristalizasyon, Çekirdeklendirici

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Cam seramikler; yüksek sıcaklıklara, aşınmaya, korozyona, oksidasyona karşı gösterdikleri dayanım ve elekt-
riksel özellikleri ile çeşitli uygulamalarda kullanım alanı bulan mühendislik malzemeleridir. Li2O-ZnO-SiO2 
(LZS) cam-seramik sistemleri yüksek mekanik mukavemetleri ve geniş aralıkta değişebilen ısısal genleşme 
katsayıları ile ön plana çıkmaktadırlar. LZS sisteminde yer alan Li2O miktarının artması, camsı fazın viskozi-
tesini düşürerek kristalisazyon oluşumunu kolaylaştırır (Altan, 1993: 31; MC Milan, 1964: 22-23; Pekkan ve 
Gün, 2017: 26-41). 
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Isıl işlem ile eriyerek seramik ürünlerin yüzeyinde ince bir camsı tabaka oluşturan, kullanıldığı seramik yüzeyi 
çevre koşullarına karşı koruyan, ürüne teknik ve estetik özellikler kazandıran, farklı renk ve etkileriyle seramik 
ürünün değerini arttıran camsı kaplamaya sır denir (Sacmi, 2005: 130; Pekkan, 2009: 1). Seramik sırlarını, sır 
içerisinde yer alan bileşenlerin türüne, uygulandığı altlığın cinsine, ergime sıcaklıklarına veya yüzey görü-
nümlerine göre çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür (Taçyıldız, 2018: 13). Pişirme sürecinin ardından, 
soğuma aşamasında amorf yapı içerisinde büyüyen kristaller içeren sırlara “kristal sırlar” denir. Bu kristaller 
opak, mat veya çeşitli görsel etkilere sahiptir. Seramik sır çeşitlerinden biri olan kristal sırlar, dikkat çekici ve 
etkileyici yüzey görünümleriyle, aynı zamanda sanatsal bir değere de sahip olmaları nedeniyle diğer sırlardan 
ayrılırlar (Hamer ve Hamer, 2004: 99; O’Banon, 1984: 77).

Etkin bir kristal sır üretebilmek için, çekirdeklenme ve büyüme mekanizmalarının pişirim koşullarında gerçek-
leşmesi sağlanmalıdır. Bu nedenle, faz dönüşüm kinetiği açısından çekirdeklenme ve büyüme aşamalarındaki 
mekanizmaların anlaşılması ve bunların kristalizasyona olan etkilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Faz dönü-
şümü ile başlangıç fazından farklı olan en az bir tane yeni faz meydana gelir. Genel olarak bu dönüşümler ani 
olarak gerçekleşmez. Yeni faz/fazlar küçük parçacıklar halinde oluşmaya başlar ve ısıl işlem süresince dönü-
şüm tamamlanıncaya kadar büyüyerek mikro yapı içindeki faz/fazların tane yapısını oluşturur. Faz dönüşümü 
çekirdeklenme ve büyüme olarak iki aşamada meydana gelir. Çekirdeklenme aşaması homojen ve heterojen 
olmak üzere iki şekilde meydana gelir. Homojen çekirdeklenme, ilk fazın içinde ve uniform olarak dağılmış bir 
şekilde oluşur. Diğer yandan yüzeyde, kafeste çözünmeden kalan malzemeler, tane sınırları ve dislokasyonlar 
gibi mikroyapı içerisinde heterojen bölgelerin bulunduğu yerler heterojen çekirdeklenmeye yol açabilir. Çekir-
deklenmede çok sayıda atoma sahip olan yeni faza ait çekirdekler veya parçacıklar meydana gelerek büyürler. 
Bu parçacıkların büyümesi ise atomların yayınmaları ile gerçekleşir (Callister, 2013: 344-352).

Düşük viskoziteye sahip yani akışkanlığı yüksek olan bir sır elde edilmesi, kristal oluşumunun gerçekleşmesi 
için esastır. Kimyasal bileşime bağlı olarak akışkanlığı düşük olan bir sırda kristalizasyon oluşumu yüksek 
akışkanlığa sahip bir sıra göre daha zor olur ve böyle bir sırda kristal büyümesi engellenir (Eppler ve Eppler, 
2000: 20,30-31). Viskozitenin düşük olması ise kristal hareketliliğinde artışa neden olacağından kristallenme 
oranının daha yüksek olmasına olanak sağlar (Abdel-Hameed, 2003: 265-269). Makro kristal sır sisteminde 
yer alan başlıca bileşenler ergitici oksitler, silika ve çinko oksittir. Silika ve çinko oksit kristal oluşumunu 
sağlarken camsı faz ise kristal büyüme sürecinde etkin rol oynar (Pekkan, Taşçı ve Gün, 2015: 281-287; 
Creber, 1997: 24; Bailey, 2004: 10-12). Amorf malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bilinmesi ve 
kristalizasyon sürecini kontrol edebilmek, bu malzemelerin çeşitli ileri teknoloji alanlarında kullanılabilmesini 
de mümkün kılar (Höland ve Beall, 2012: 59). TiO2, ZnO, Cr2O3, Fe2O3, BeO, vb oksitler kristal oluşturmaya 
yatkın oksitlerdendir. Bu tür oksitlerin ve kalsiyum, magnezyum silikatlar gibi bileşiklerin sır bileşiminde yer 
alması önemli bir parametredir. Kristal sırların oluşumu için diğer önemli faktörler ise sır bileşiminde yer alan 
çekirdeklendirici elemanların katkısı ve kristallerin birim süre içerisindeki büyüme hızı gibi kinetik faktörler-
dir (Callister ve Rethwisch, 2011: 344-348; Lewis, 1989: 284-286). MoO2, CdO, WO3, ve V2O5 kristal şekli 
üzerinde rol oynarken, MnO2, Na2O, MgO, K2O, Li2O, BaO, BiO, ZnO, TiO2, Fe2O3, NiO kristallerin büyüme-
sine yardımcı olur (Taylor ve Bull, 1986: 18-19).
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AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, çinko silikat esaslı temel kristal sır sisteminin oluşturulması ve bu sisteme ilave edilen 
MgO, CaO, TiO2‘in kristal oluşumuna, camsı faza, oluşan kristallerin şekline ve yüzey görünümüne olan et-
kisinin araştırılmasıdır.

KAPSAM

Bu çalışma LZS esaslı bir kristal sırın kimyasal kompozisyonuna MgO, CaO ve TiO2 ilavesinin etkilerine 
yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Bir sıvıda, atomlar kristal yapıya göre daha hızlı hareket eder. Sıvı soğutul-
duğunda atomların hareket edebildiği alan küçülür yani boşluk hacmi azalır ve yoğunluğu kristal yoğunluğuna 
yaklaşır. Cam geçiş sıcaklığının altına inildiğinde atomlar artık hareket edemez ve malzeme katı hale gelir 
(Jackson, 2004: 22). Amorf yapıdaki camlar yüksek sıcaklıklarda uygulanan özel bir pişirim rejimi ile amorf 
yapıdan kristal yapılı hale geçiş yapabilirler ve bu dönüşüme kristalleşme adı verilir (Callister ve Rethwisch, 
2011: 503). Sırda kristalleşmenin oluşması için, çeşitli etkenler vardır. Özellikle kristal sırlar için sırın kompo-
zisyonu, çekirdeklendirici elemanlar ve miktarı LZS sisteminde kristalinin oluşumunu sağlarken pişirim rejimi 
de kristal çekirdeklerinin oluşmasını ve bu kristallerin büyüme sürecini etkiler. Kristal fazlar kontrollü çekir-
deklenme ve büyüme prosesi ile meydana gelirler. Genel olarak üçlü sistemde hazırlanan temel kristal sır bile-
şimi, pişirim rejimi, sır sistemi içerisinde MgO, CaO ve TiO2’in kristal çekirdeklenme ve büyüme hızına etkisi 
ve bu oksitlerin nihai görünüm üzerindeki etkileri bu araştırmanın kapsamı dahilinde incelenen konulardır. 

YÖNTEM

Çalışmanın ilk aşamasında LZS esaslı bir kristal sır formülasyonu geliştirilmiş ve ana kompozisyon olarak 
belirlenmiştir (Şekil 1). Ardından ikinci aşamaya geçilerek, belirlenen ana kompozisyon içerisine MgO, CaO 
ve TiO2 ağırlıkça % 1, 3, 5 ve 7 oranlarında ilave edilerek 12 farklı reçete daha üretilmiştir. Reçetelere ait Seger 
formülasyonları Tablo 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Üç Bileşenli LZS Sistemi (MC Milan, 1964: 23)



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

583

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Tablo 1. LZS Sır Sistemi Geliştirilen Sırların Seger Formülasyonları

Sır Kuvars ZnO Li2O MgO CaO TiO2

E % 37,5 % 37,5 % 25 - - -

EM1 0,415 0,570 0,770 0,015 - -

EM2 0,404 0,553 0,748 0,043 - -

EM3 0,393 0,538 0,726 0,069 - -

EM4 0,383 0,523 0,706 0,094 - -

EC1 0,416 0,571 0,772 - 0,012 -

EC2 0,407 0,557 0,753 - 0,036 -

EC3 0,397 0,544 0,734 - 0,059 -

EC4 0,389 0,513 0,717 - 0,080 -

ET1 0,422 0,578 0,781 - - 0,015

ET2 0,422 0,578 0,781 - - 0,046

ET3 0,420 0,579 0,781 - - 0,078

ET4 0,422 0,578 0,779 - - 0,109

Kristal sır reçeteleri 100 gram üzerinde tartılarak her bir reçete alümina bilye içeren porselen sır değirmenleri-
ne yüklenmiş ve 30 dak. süreyle yaş öğütmeye tabi tutulmuştur. Sırlar porselen çamurundan hazırlanarak bis-
küvi haline getirilmiş bünyeler üzerine akıtma yöntemiyle uygulanmış ve 1295 oC maksimum sıcaklığa sahip 
olan özel bir pişirim rejimine tabi tutulmuştur. Pişirim sonrasında numuneler dijital kamera (DSC-T700, Sony, 
Japan) ile fotoğraflanmıştır. Sırlarda oluşan kristal fazlar x-ışını difraktometresi (XRD) (Rigaku Rint 2000, 
Netherlands) CuKα (λ=0.154 nm) radyasyonu ile 40 kV 30 mA çalışma koşullarında, 2°/dak tarama hızı ile, 2 
θ°=10–70° aralığında sürekli tarama modu kullanılarak tayin edilmiştir. 

BULGULAR

LZS esaslı sistemde çalışılan sırın görseli Şekil 3’de gösterilmiştir. Yüzey özellikleri açısından incelendiğinde 
E kodlu sırda amorf faz içerisinde gelişmiş makro boyuttaki kristaller gözle görülebilmektedir. 
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Şekil 3. LZS Esaslı Üçlü Sır Sisteminde Çalışılan E Sırının Yüzey Görünümü

Kristallerin oluşum mekanizması camın kristallenmesi ile benzerdir. Burada önemli olan uygun reçete bi-
leşeni ile doğru fırın rejiminin kullanılarak çekirdeklenme ve büyüme mekanizmalarının gerçekleşmesinin 
sağlanmasıdır (Norton, 1937: 217-224). Kristal bekleme sıcaklığında uzun süre beklemek kristallerin daha da 
büyümesine yol açar. Camsı faz içerisinde çok sayıda ve iğnemsi kristaller elde etmek; bağımsız, az sayıda 
ama çok daha büyük boyutta kristaller elde etmekten daha olası ve kolaydır (Creber, 1997: 29-30). Reçetenin 
kimyasal kompozisyonuna bağlı olarak E sırı istenen nitelikte bir yüzey görünümü sergilemiştir. Li2O, ZnO ve 
SiO2 oranları sırasıyla Seger formülasyonunda 0,422, 0,578 ve 0,780’dir. Bu oranların ağırlıkça karşılığı kim-
yasal formülasyonda % 37,5 kuvars, % 37,5 çinko oksit ve % 25 lityum oksittir. Genel olarak şeffaf camsı faz 
içerisinde oluşan kristaller beyaz ve mavimsi renkte oluşmuşlardır. Çalışılan sistem içerisinde lityum oksitin 
ergitici etkisi büyüktür. Sır yüzeyinde oluşan çatlaklar ısısal genleşme katsayısı farkından kaynaklanmaktadır. 
Lityum içeren sırların olgunlaşma süreleri diğer alkalili sırlardan kısadır ve sır çatlağının elimine edilmesi için 
pişirim koşulları kontrol altında tutulmalıdır (Taylor ve Bull, 1986: 21-22). Çinko oksitle doyurulan sırlarda 
uygun ergitici ve kuvars miktarı ile villemit içeren makro kristal yüzeyler elde edilir (Pekkan, 2015: 7882). 

E sırına ağırlıkça %1, 3, 5 ve 7 oranlarında MgO, CaO ve TiO2 ilaveli sırların yüzey görünümleri Şekil 4’de 
sunulmuştur. Genel olarak incelendiğinde yüzeylerde heterojen kristallenme meydana gelmiştir ve en belirgin 
makro boyuttaki kristaller MgO ilaveli sır reçetelerinde gözlenmiştir.
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Şekil 4. MgO, CaO ve TiO2 İlaveli Sırların Yüzey Görünümleri

Artan oranlarda MgO ilavesi mavimsi beyaz renkte kristal oluşumuna yol açmış ve MgO ağırlıkça % 7’ye çı-
karıldığında opaklaşmanın da arttığı tespit edilmiştir. MgO sır-bünye arasındaki bağlanmayı iyileştirir (Taylor 
ve Bull, 1986: 28). Bu iyileşmenin bir sonucu olarak artan MgO oranının sırdaki çatlakları azalttığı gözlenmiş-
tir. Ayrıca MgO yüksek sıcaklıklarda ergitici rolü oynayarak eriyiğin viskozitesini düşürür (Eppler ve Eppler, 
2000: 79). Bu durum CaO ilaveli sırlara kıyasla MgO içerenlerin daha belirgin kristaller sergilemesine neden 
olmuştur. CaO artışı yeniden kristallenmeyi artırır ve bu durum örtücü mat yüzeylerin elde edilmesine yol açar 
(Eppler ve Eppler, 2000: 19; Taylor ve Bull, 1986: 25).

TiO2 katkılı sırlarda makro kristallenme bozulmuş, heterojen ve yer yer örtücü bir yüzey elde edilmiştir. Ti-
tanyum güçlü bir opaklaştırıcıdır ve aynı zamanda çekirdeklendiricidir. Bu durumda titanyum oksitin sırda 
çekirdeklendirici bir ajan mı yoksa opklaştırıcı mı olarak görev yapacağını belirten parametre, sır reçetesindeki 
miktarıdır (Pekkan, 2015: 7882, Taylor ve Bull, 1986: 29). Ayrıca, TiO2 seramik kaplamalarında % 2-3 ora-
nında kullanıldığında matris içerisinde kolaylıkla çözünebilir (Eppler ve Eppler, 2000: 77). Çalışılan sırlarda 
TiO2’nin % 7 gibi yüksek bir oranda kullanımı sırdaki örtücülüğü arttırmıştır. LZS sisteminde çalışılan MgO, 
CaO ve TiO2 ilaveli sırların faz analizleri Şekil 5-7’de sunulmuştur. 
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Şekil 5. LZS Sisteminde Çalışılan ve MgO İlaveli Olan Sırların XRD Deseni

Şekil 6. LZS Sisteminde Çalışılan ve CaO İlaveli Olan Sırların XRD Deseni
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Şekil 7. LZS Sisteminde Çalışılan ve TiO2 İlaveli Olan Sırların XRD Deseni

E sırında villemit ve lityum çinko silikat kristalizasyonu hakimdir. Bu durum camsı faz içerisinde Si4+ ve Zn2+’nin 
iyi çözünmesinin bir sonucudur. Silisyum ve çinkoca zengin bölgelerde villemit kristalizasyonu gerçekleşir. Bir 
kristal fazın çekirdeklenmesi yüzeydeki kusurlarda veya serbest bölgelerde başlayabilir ya da camsı matris içeri-
sinde kontrollü çekirdeklenmeyle hacimsel çekirdeklenme gerçekleşebilir. Eğer hacimsel çekirdeklenme olursa 
oluşan kristallerin boyutu eşit ve dağılımı homojen olur. Diğer yandan serbest bölgelerden başlayan çekirdeklen-
mede, büyük boyutlu ve heterojen dağılımlı bir kristalizasyon elde edilir (Tabrizian, Eftekhari Yekta, ve Kord, 
2014: 45-46). MgO ilaveli sırlardan % 1 ilaveli olanda, villemit ve lityum çinko silikat kristalleri oluşmuştur. MgO  
% 7’ye çıkarıldığında ise lityum magnezyum silikat, magnezyum silikat, lityum silikat ve çinko silikat krista-
lizasyonu tespit edilmiştir. Bu durumda MgO artışının çinko esaslı bir kristalizasyonun yanı sıra magnezyum 
içerikli bir kristalizasyonu da desteklediği söylenebilir. % 1 CaO ilaveli sırda villemit ve lityum çinko silikat 
oluşumu gözlenmiştir. % 7 CaO katkısında ise lityum çinko silikat ve kalsiyum silikat fazları oluşmuştur. Aynı 
şekilde artan CaO miktarına bağlı olarak kalsiyum, kendi kristallerini oluşturma eğilimine girerek hem sırda 
örtücülüğü arttırmış hem de kalsiyum silikat kristalizasyonuna yol açmıştır. Çinko içeren sırlar için titanyum 
oksit iyi bir çekirdeklendirici ajandır (Yinfeng, Zhaohui, Jiazheng, Linjun, ve Jiehua, 2010: 778) Bu sistem 
içersinde % 1 oranında TiO2 ilavesi villemit, çinko silikat ve çinko titanyum oksit oluşumunu desteklerken, 
TiO2’nin ağılıkça miktarının %7’ye çıkarılması çinko silikat ve çinko titanyum oksit oluşumuna yol açmıştır. 
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SONUÇ

Bu çalışmada elde edilen verilere göre LZS sisteminde makro kristal sır geliştirilmesi için uygun oranlar Li2O, 
ZnO ve SiO2 için sırasıyla Seger formülasyonunda 0,422, 0,578 ve 0,780’dir. Belirlenen ana reçeteye MgO, 
CaO ve TiO2 ilavesi yapılması sırın kristalizasyon derecesini değiştirmiştir. Makro kristalizasyon oluşumunu 
en iyi etkileyen oksit MgO olmuştur. CaO ve TiO2 yüzeydeki makro kristalizasyonu baskılamıştır. LZS esaslı 
sırda villemit kristalleri oluşmuştur. MgO ilavesine bağlı olarak villemit, lityum çinko silikat, lityum magnez-
yum silikat, magnezyum silikat, lityum silikat ve çinko silikat kristalizasyonu tespit edilmiştir. CaO katkısı ise 
villemit, lityum çinko silikat ve kalsiyum silikat fazları elde edilmiştir. TiO2 ilaveli sırlarda villemit, çinko sili-
kat ve çinko titanyum oksit oluşumunun yanı sıra artan orana bağlı olarak çinko silikat ve çinko titanyum oksit 
oluşumu gerçekleşmiştir. Genel olarak LZS sisteminde çekirdeklendirici olarak % 1 oranında MgO kullanımı 
makro kristalizasyonu desteklemiş, artan oranlar ise örtücü yüzey görünümüne sebep olmuştur. 
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TARİHSEL SÜREÇTE BEYLER SOKAKLARI’NDA DEĞİŞİM

Gamze CEVHER1, Eti AKYÜZ LEVİ2

1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir / Türkiye
2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İzmir / Türkiye

Öz: İzmir’in kalbi Kemeraltı’nın çarpıcı odaklarından olan Beyler Sokakları, kent kimliğinde özellikli yer tu-
tan akslardandır. Helenistik dönemden günümüze yerleşim görmüş olan Kemeraltı kentsel sit alanı 1. Bölgede 
yer almaktadır. Söz konusu bölge, kentin tarihi ticaret merkezi Kemeraltı çarşısıdır. Canlılığı, hareketliliği, çok 
renkliliği ile dikkat çeken Kemeraltı Çarşısı, tarihsel süreçte her zaman önemli olmuştur. Çalışmada ele alınan 
paralel üç sokaktan oluşan Beyler Sokakları, 19. yüzyılın ileri gelen İzmirli ailelerinin ve beylerinin oturduğu 
bölge olarak bilinmektedir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında doktor muayenehanelerinin yer aldığı bölgede, günü-
müzde çok katlı iş hanları, tıbbi malzeme satış yerleri, giysi ve ayakkabı dükkanları, gözlükçüler, yeme-içme 
mekânları bulunmaktadır. İşlev – yaşam ilişkisinin de irdelendiği yerel incelemeler kapsamında, alanın kısmen 
de olsa geleneksel kimliğini koruyarak günümüze ulaştığı görülmektedir. Çalışmanın amacı, Beyler Sokakla-
rının tarihsel süreçteki yaşamsal ve mekânsal değişimini okumaktır. Çalışmanın yöntemi, literatür taraması, 
sözlü tarih araştırmaları, yerel incelemeler ve arşiv belgelerine dayanılarak konunun irdelenmesi ve değerlen-
dirilmesidir. Bu bağlamda süreçte alandaki mekânları kullanmış kişiler ve yakınları ile görüşmeler yanısıra, 
arşiv belgelerinden de yararlanılmıştır. Çalışmanın kapsamı, Beyler Sokakları ve dönemsel olarak 19. yüzyıl 
günümüz arasındaki süreçle sınırlıdır. Çalışmada, süreçte alanda görülen işlev ve kullanıcı değişikliği ile yeni 
mimari uygulamaların silüeti değiştirdiği ve geleneksel dokunun algılanabilirliğini olumsuz etkilediği, kaos 
oluşturduğu görülmektedir. Süreç irdelendiğinde ne mevcut yapının korunabildiği ne de çağdaş bir düzenin 
oluşturulabildiği algılanmaktadır. Bu “arada kalma” durumu geçmişte olduğu gibi günümüzde de Beyler So-
kaklarının kent özelinde önemini vurgulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kemeraltı, Beyler Sokakları, Tarihi Ticaret Merkezi, Geleneksel Kimlik, Geleneksel Mi-
mari

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

8500 yıla uzanan derin bir tarihsel geçmişe sahip İzmir kentinin, Helenistik dönemden günümüze yerleşim 
gören ve Kemeraltı kentsel sit alanını oluşturan bölümü, 270 hektarlık bir alanı içermektedir. Söz konusu alan, 
İkiçeşmelik Caddesi’nin batısında kalan 1. bölge ve doğusundaki 2. bölgeyi kapsar. Birinci bölge, ağırlıklı ola-
rak idari ve ticari merkez iken, ikinci bölge Agora, Tiyatro, Stadyum, Kadifekale gibi antik yapılar, dini yapılar 
ve özellikle konut alanlarını içermektedir (Akyüz Levi, 2003). 
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Kemeraltı; İzmir’in Helenistik dönemden günümüze kadar gelişmekte olan dinamik bir tarihi merkezidir. 
1670-1671 yılında İzmir’e gelen Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, Kaptan Kaplan Mustafa Paşa’nın Kestane-
pazarı Camisi’nden başlayarak iç limanın bir bölümünü doldurtmasından ve buraya bir çarşı yaptırmak iste-
mesinden söz ederek; günümüz Kemeraltı bölgesinin oluşum sürecine değinmektedir. 18. ve 19. yüzyıllarda İç 
Liman tümüyle doldurularak Kemeraltı’na eklenmiştir (Taşkıran, 2008: 71).

 

Şekil 1. Roma Kalıntılarını Gösteren İzmir Haritası (Naumann ve Kantar, 1943)

 

Şekil 2. Yüzyıllara Göre, İç Liman ve Kıyı Şeridinde Meydana Gelen Değişim (Taşkıran,2008)

Kemeraltı 1. bölge, ticaret ve liman kenti olan İzmir’in ticari yapılarının yoğun olarak yer aldığı bir alandır. 
Ağzı kapatılan ve zamanla dolan iç liman alanının kent merkezinde iş alanı kazanmak için tümüyle doldurul-
ması ile şekillenmiştir. Geçmişin antik liman izini günümüzde sokak örüntüsünden algılamak olanaklıdır. 
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19. yüzyılın son çeyreğinde rıhtımın inşa edilmesi ve 1880 yılında hizmete açılmasıyla Kemeraltı’ nın kısmen 
önemini yitirdiği görülmektedir. Gayrimüslim tüccarlar mekânlarını rıhtım çevresine taşıyınca; boşalan alanlar 
Türk tüccarlar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde önemini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya 
kalan Kemeraltı, 1922 İzmir yangınının ardından, yeniden eski önemini kazanmıştır (Taşkıran, 2008: 71). 

Kemeraltı; konut ve ticaret alanlarının bir arada bulunduğu ve geleneksel dokusunu günümüzde de yaşatan bir 
bölgedir. Antik ve modern dönem İzmir’i arasında bir bağ görevi görmektedir (Taşkıran, 2008: 71).

Çalışma kapsamında ele alınan Kemeraltı 1.etap bölgesinde yer alan Beyler Sokakları (1., 2. ve 3. Beyler) birbi-
rine paralel üç sokaktan oluşmaktadır. Ayrıca bu üç sokağı kesen çıkmaz sokaklar vardır. Beyler Sokakları’nın 
en önemli özelliği; kentin en eski konut dokusunu Kemeraltı’na, diğer bir deyişle kentin geleneksel ticaret 
merkezine bağlamaktır (Eyüce, 2014: 23).

Şekil 3. Kemeraltı Koruma İmar Planı Bölgeleri (Kılıç, Aydoğan, 2007). 
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Şekil 4. Çalışma Alanı, Beyler Sokakları

AMAÇ

Çalışmanın amacı; Kemeraltı’nın geçmişte konut dokusu olan ve günümüzde yoğunlukla yüksek katlı iş han-
larının bulunduğu Beyler Sokakları’nın süreç içerisinde geçirdiği yaşamsal ve mekânsal değişimi okumak ve 
bunun günümüze olan etkilerini irdelemektir. Kentin geleneksel çarşısı ile bütünleşmiş geçmişin konut doku-
sunun süreçteki değişimini algılamak kent morfolojisi açısından da önem taşımaktadır. 

KAPSAM

Çalışmanın kapsamı; alan olarak İzmir’in Kemeraltı kentsel sit alanı 1. Bölgede konumlanan Beyler Sokakları; 
zaman dilimi olarak da 19. yüzyıl ile günümüz arasındaki süreçle sınırlıdır. Bu bağlamda konu, değişim ve 
sürdürülebilirlik açısından ele alınmaktadır. 

YÖNTEM

Çalışmanın yöntemi, literatür taraması, sözlü tarih araştırmaları, yerel incelemeler ve arşiv belgelerine da-
yanılarak konunun irdelenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu bağlamda süreçte alandaki mekânları kullanmış 
kişiler ve yakınları ile görüşmeler ve arşiv araştırmalarından yararlanılmıştır. Kemeraltı kentsel sit alanında 
yer alan çalışma alanı içerisindeki yapılar, yerinde gözlemler yanısıra arşiv belgeleri ışığında da incelenmiştir. 
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Sözkonusu alan ve buradaki yapılara yönelik geçmişteki durumu yansıtan görsel veriler (fotoğraf vb.), yapılar 
ve çevreleri hakkında bilgi sağlamak adına kaynak oluşturmaktadır.

BULGULAR 

Beyler Sokakları; 19. yüzyılda İzmir’in ileri gelen ailelerinin ve beylerinin ikamet ettiği kent merkezine en 
yakın konut bölgesidir (Şekil 5). Ayrıca çarşıdan sonra gelen ilk mahalledir. Konut alanlarıyla ticari yaşamın iç 
içe girdiği Beyler Sokağı evleri özgün işlevleri ile uzun bir süre bir arada yaşamıştır (Eyüce, 2014: 26).

Çalışmada alanın tarihsel süreçteki değişimi, eski ve güncel haritalar, literatürel kaynaklar ve sözlü tarih araş-
tırmaları ışığında irdelenmektedir. Beyler Sokakları’nın zaman içindeki değişimi haritalardan okunmaya çalı-
şıldığında, 1905 Goad haritasında yalnızca 1. Beyler Sokağı’nın kısmen yer aldığı algılanmaktadır. Sokağın bir 
yönünde konumlanan 263 numaralı yapı adası incelendiğinde, adanın Göztepe Tramvay Caddesi’ne (Sabunha-
ne Sokağı) bakan cephesinde köşeden başlayarak Evliyazade Han, Yusufoğlu Hanı, yanındaki diğer Yusufoğlu 
Hanı’nda ise C. Illiadis Şirketi, yanında Whittall ve Cie. Şirketi (Vallonnée) yer almakta, devamında ise bir 
ve iki katlı ahşap evler olduğu belirtilmektedir. Yapı adasının Beyler Sokağı’na bakan köşesinde ise, Ekmekçi 
Han yer almaktadır. Birinci Beyler Sokağı’nın karşı tarafında ise, mağazalar ve bir, iki, üç katlı evler bulundu-
ğu haritadaki açıklamadan görülmektedir. Sözkonusu yapı adasında çok sayıda kafe ve restoranın olduğu da 
dikkat çekmektedir. 

1930 yılına ait kadastral paftalar irdelendiğinde, 1. Beyler Sokağı’nı sınırlandıran 179 ve 180 numaralı yapı 
adalarındaki parsel düzeni ve bazı kullanımlar algılanabilmektedir. 179 numaralı yapı adası, Hastane Caddesi, 
Kaymakam Nihat Bey Caddesi, Hükümet ve Kemeraltı Caddesi, Birinci Beyler Sokağı ile sınırlandırılmıştır. 
Sözkonusu yapı adasında 1 parselde Milli Kütüphane, 2 parselde Elhamra Sineması, 57 parselde garaj, 5 
parselde Cumhuriyet Bangası (Bankası), 11 parselde yapı adasının köşesinde Evliyazade Oteli konumlanmak-
tadır. 180 numaralı yapı adası ise, Nomanzade Sokağı, 1. Beyler Sokağı, Hükümet ve Kemeraltı Caddesi ve 
Hacı Mahmut Sokağı ile sınırlanmaktadır. Sözkonusu yapı adası, 1., 2., 3. Hacı Mahmut Çıkmazları ile kısmen 
bölümlenmektedir. Alanda 25 numaralı parselde dispanser, 28 numaralı parselde sinema, 29 numaralı parselde 
otel bulunduğu algılanmaktadır. 

2. Beyler Sokağı ise, 180, 181, ve 182 numaralı yapı adaları ile çevrelenmiştir. 181 numaralı yapı adası, Hacı 
İmamlar Sokağı, İkinci Beyler Sokağı, Kemeraltı Caddesi ve Şamlı Sokağı ile sınırlandırılmıştır. 182 numaralı 
yapı adası, İkinci Beyler Sokağı, Hacı İmamlar Sokağı, Şamlı Sokağı, İstanköy Hamamı Caddesi ile sınırlan-
dırılmıştır. 

3. Beyler Sokağı, 1930 yılına ait kadastral paftada Şamlı Sokağı olarak geçmektedir ve 181, 182, 187, 188 
numaralı yapı adaları ile çevrelenmiştir. 187 numaralı yapı adası, Salepçioğlu Caddesi, Şamlı Sokağı, Barut-
hane Sokağı, Kemeraltı Caddesi ve Kestelli Caddesi ile sınırlandırılmıştır. 188 numaralı yapı adası, Kemeraltı 
Caddesi, Şamlı Sokağı, Baruthane Sokağı ile çevrelenmiştir. İki çıkmaz ile kısmen bölümlendirilmiştir. 
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Şekil 5. 1930 Yılına Ait Kadastral Pafta Şekil 

6. İzmir Sigorta Planları (Goad,1905)
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Konutların Beyler Sokaklarını terk etmesi uzunca bir süreye yayılmıştır. Çalışma alanı, 1950’li yıllara gelin-
diğinde, kent merkezinin büyüme sürecinde etki altına alınan ilk bölge olarak bilinmektedir. Konut bölge-
sinden ticaret alanına dönüşürken dönemin tüm doktor muayenehanelerinin Beyler Sokakları’nda yer aldığı 
görülmektedir. Kemeraltı’nda yer alan ve ilk olarak 1922 yılında Hamdi Nüshet Çançar tarafından açılan 
Sıhhat Eczanesi’nin 1972’den bugüne sahibi olan Rüçhan Kaynak; Göz doktoru İzzet Tok, diş hekimi Refik 
Bey, cildiyeci Reşat Tahir Kınacıgil, röntgenci Tacettin Tırnaklı, üroloji doktoru Mahmut Çetiner, dahiliyeci 
Osman Balcı’nın muayenehanelerinin Beyler Sokakları’nda bulunduğunu söylemektedir.2Buna bağlı olarak 

birçok eczanenin de burada faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Süleyman Ferit Eczacıbaşı’nın Şifa Eczanesi, 
karşısında Aktaş Kolonyaları sahibi Kemal Kamil Aktaş’ın Hilal Eczanesi olduğunu eklemektedir ve 1900’lü 
yıllarda kurulan ve bir Rum eczanesi olduğu bilinen eczanenin orijinal dış cephesini antika dükkanında sergi-
leyen İzmir Antikacılar Derneği Başkanı Cem Üsküp bu sürecin 1850’li yıllardan 1980’lere dek süregeldiğini 
belirtmektedir.3

Beyler Sokakları’nda bazı kültür yapılarının varlığı da bilinmektedir. Milli Kütüphane’nin bugün kullanılan 
yapısının yapımı öncesinde 1912 yılında Beyler Sokaklarındaki bir konakta hizmet verdiği bilinmektedir.

Alanda diğer bir yapı, Özel Kültür Lisesi’nin de 1936-1938 yılları arasında Beyler Sokağı’nda yer alan bir 
konakta konumlandığı öğrenilmektedir. 

Beyler Sokakları bir kentten ne isteniyorsa bünyesinde barındıran bir alan olmasından dolayı ayrıcalıklı sokak 
olma özelliğini her zaman hissettirmektedir. Hükümet Konağı, Kışla, Devlet Hastanesi, hapishane, park, Or-
duevi, vapur iskelesi, Milli Kütüphane ve tüm sinemalar gibi önemli kentsel işlevler yürüme mesafesinde yer 
almaktadır. 

 

Şekil 7. İzmir Sıhhat Eczanesi (Rüçhan Kaynak Arşivi) 

2 http://www.kentyasam.com/izmir-in-sihhati-onlara-emanet-ksdty-84.html
3 2http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/izmir/bu-eczane-gorenleri-100-yil-onceye-goturuyor-41037241
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Şekil 8. İzmir Şifa Eczanesi (URL 4)

1950’li, 1960’lı yıllarda Beyler Sokaklarına girildiğinde, ilk olarak mekân çeşitliliği algılanmaktadır. Konut, 
eczane, doktor muayenehanesi, matbaa, kadın ve erkek terzileri, kolonya imalathaneleri, tıbbi laboratuarlar, 
meyhaneler ve lokantaların bir arada bulunduğu Beyler Sokakları çeşitli işlevlerden oluşmuş olmanın kaçınıl-
maz bir sonucu olarak çok canlı, renkli, farklı dokulu mekânlardır (Eyüce, 2014: 27-31).
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Şekil 9. 1970’lerde 2. Beyler Sokağı’nda İşlevsel Çeşitlilik (URL 5) 

Şekil 10. Günümüzde 2. Beyler Sokağı 
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1970’lerde işlev ve kullanıcı değişimleri, işportaya yönelim ve çok katlı yapı kullanımı gibi gelişmeler yaşan-
mıştır (Kayın, 2015: 21).

İşlevsel bağlamda ayrışan Kemeraltı’nda tarihsel süreçte mekânsal değişim gözlenebilmektedir. Bu bağlamda 
geçmişte Beyler Sokakları’nda yer alan doktor muayenehaneleri de 1980’lerde Alsancak semtine taşınmıştır. 
Sözkonusu alan ise, sağlık sektörüne yönelik yan işlevler, gözlükçüler ve çeşitli ticari kullanımlara yerini bı-
rakmıştır. 

20. yüzyılın sonlarında Kemeraltı’ndaki pekçok han yapısının restorasyonu kapsamında özgün kurgusunda de-
ğişiklikler ortaya çıkmıştır. Plan kurgusu farklılaşan örnekler arasında Kemahlı Han, Meserret Hanı örneklene-
bilir. Tümü ile yenilenen alışveriş mekânları bağlamında bir örnek ise, Üçüncü Beyler Sokağı’nda konumlanan 
“Kemer Plaza” yapısıdır. Yapı, geleneksel dokuya uyumlu bir nitelik yansıtmamaktadır. 

Alanda yapılan analiz çalışmaları sonucunda; Beyler Sokakları’nın geleneksel dokusunun kısmen korundu-
ğu, fakat tümüyle ticari faaliyetlere hizmet eden mekânların bulunduğu görülmektedir. Çoğunlukla çok katlı 
iş hanları, tıbbi malzeme satış yerleri, yeme-içme mekanları, gözlükçüler, giyim ve ayakkabı dükkanları yer 
almaktadır. 

Şekil 11. Beyler Sokakları Kat Adedi Analizi
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Şekil 12. Beyler Sokakları Tescil Durumu Analizleri

1930 yılına ait kadastral paftalar ile günümüz paftaları karşılaştırıldığında, süreç içerisinde sözkonusu akslarda 
yer yer beş, altı kata varan yükseklikteki işhanlarının yapıldığı, bu bağlamda parsel büyüklük ve desenlerinde 
değişimler olduğu, insan ölçeğinin zedelendiği algılanmaktadır. 

Alanda yapılan tescil çalışmalarında nitelikli yapıların belirlenmesi; geleneksel dokunun korunması adına 
olumlu bir adım olarak görülürken, tarihsel süreçte çoğalan yüksek katlı iş merkezleri nedeni ile sokak silü-
etleri bozulmaktadır. Günümüzde devam eden işlev çeşitliliği Beyler Sokakları’nın kentte ticaret yönünden 
öneminin sürdüğünü göstermektedir. Fakat 19. yüzyıl ve izleyen süreçte İzmir “bey”lerinin, seçkin doktor 
muayenehanelerinin yer aldığı bilinirken; günümüzde orta gelir grubuna hitap eden işportacılık yoğun olarak 
görülmektedir. 

Alanda görülen ticari faaliyetlerdeki değişimin yanı sıra eğlence mekânlarında da değişim gözlenmektedir. 
Beyler Sokakları 1950’li yıllarda aydın kesimin uğrak noktası olan meyhaneleriyle ve içkili mekânlarıyla ünlü 
bir yerken, günümüzde o ruhunu kaybettiği ve mekânların çoğunun kapandığı ya da el değiştirdiği görülmek-
tedir.

SONUÇ

Sonuç olarak; Beyler Sokakları 19. yüzyıldan günümüze dek kentte görülen ticari dönüşümlere bağlı olarak 
yaşamsal ve mekânsal değişimlere uğramıştır. Temelde seçkin kullanıcıların alanı terk edip yerini, alana ya-
bancı esnaflara bırakması sebebi ile hem gerçek kimliğinden uzaklaşmış, hem de günümüze adapte olamamış-
tır. Modernitenin sonucu olarak ortaya çıkan çok katlı yapılar; geleneksel doku ile uyum kaygısı taşımadan 
inşa edilerek kullanıcının belleğinde önemli yer edinen mekânların zarar görmesine neden olmaktadır. Bu 
nedenle doku tek yapı ölçeğinde değil, sokak bütününde ele alınıp koruma çalışması yapılmalıdır.
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ET VE ET ÜRÜNLERİNDE KEKİK VE ANTİMİKROBİYAL AMBALAJLAR

Aysel İÇÖZ1, Bülent EKER2
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2Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Tekirdağ / Türkiye

Öz: Birçok gıda ürünü doğası gereği bozulabilir; hazırlanma, depolama ve dağıtım sırasında istenilen raf ömrü-
nü sağlamak için bozulmalara karşı koruma gerektirir. Son yıllarda geleneksel veya modern teknoloji koruma 
yöntemleri için çeşitli gıda muhafaza teknikleri mevcuttur. Gıda koruyucularının kullanılması, gıda kaynaklı 
patojeni önlemek için yaygın olarak uygulanmıştır. Kimyasal koruyucu madde içermeyen gıdaya artan tüketici 
talebi, yeni doğal katkı maddelerinin keşfedilmesine odaklanmıştır. Gıdadaki trend daha doğal, daha sağlıklı, 
daha az işlenmiş ve düşük katkı maddesidir. Bakteriyel büyüme ve lipit oksidasyonu; gıda kalitesi kaybına 
neden olan ve raf ömrünü azaltan ana faktörlerdir. Antimikrobiyal ajanlar, çeşitli fizyolojilerinden dolayı farklı 
patojen mikroorganizmalar üzerinde farklı etkinliklere sahiptir. Bitkiler (otlar ve baharatlar, meyveler ve seb-
zeler, tohumlar ve yapraklar) antimikrobiyallerin ana kaynağıdır ve farklı mikroorganizmalara karşı koruma 
etkisi olan birçok esansiyel yağ içerirler. Antimikrobiyal ajanların ambalajlama materyallerine dahil edilmesi-
nin nedeni; büyük miktarda bozulma ve kirlenme meydana gelen gıdalarda mikroorganizmaların yüzey büyü-
mesini önlemektir. Günümüzde, bitki özleri ve uçucu yağlar (EO) antimikrobiyal potansiyelleri nedeniyle çok 
önem kazanmıştır. Sekonder metabolitlerin çeşitliliği yüksek olan bitkiler; yiyecekleri özellikleri nedeniyle 
mikrobiyal patojenlerden koruyacak fonksiyona sahiptir.. Kekik; antiseptik, antioksidan ve antimikrobiyal gibi 
birçok faydalı etkiye sahiptir. Bilimsel literatürde, et ve et ürünlerinde kekik esansiyel yağlarının raf ömrünü 
uzatabildiğini gösteren çok sayıda araştırma bildirilmiştir. Bitki kökenli antimikrobiyal katkı, gıda endüstrisi 
için gelecek vadeden yeşil bir teknolojidir. Gıda koruyucu olarak kullanılmak üzere henüz çalışılmamış birçok 
doğal kaynak türü vardır. Antimikrobiyal ambalajlar kalite ve güvenlik avantajları sağlama potansiyeli nede-
niyle araştırmacılar ve endüstrilerden ilgi görmektedir. Üreticiler, tüketici kabulünü ve işlenmiş ürünleri satın 
alma istekliliğini arttırmak için yapay katkı maddeleri yerine doğal katkı maddeleri kullanma eğilimindedir. 
Bu çalışmada kekiğin et ve et ürünlerinde antimikrobiyal ambalajlama uygulamaları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kekik, Et ve Et Ürünleri, Antimikrobiyal Ambalajlama

GİRİŞ

Gıda güvenliği; güvenli gıda tüketimini sağlamak için gıdaların üretimi, işlenmesi, depolanması ve dağıtılması 
sırasında göz önünde bulundurulması gereken koşul ve uygulamaları ifade eder (Noorimotlagh et al, 2015; 
Shokri, et al. 2018). Son zamanlarda, taze gıdaların mikroorganizmalar tarafından bozulmalarını önlemek 
için aktif gıda paketleme sistemleri ilgi çekmektedir (Ayala-Zavala ve Gonzalez-Aguilar 2010; ‘Manso ve 
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ark, 2013; Muriel-Galet ve ark, 2015; Clemente ve ark, 2016; Maresca ve ark, 2016; Sangsuwan ve ark, 
2016). Et ve et ürünleri; protein, lipid, su, az miktarda karbonhidrat içermeleri nedeniyle zengin bir besinsel 
bileşime sahiptir ve bozulma duyarlılığı yüksektir (Devetkal ve ark, 2012). Son yıllarda, gıdalardaki sentetik 
katkı maddelerinin güvenliği konusundaki tüketici endişeleri, et ve et ürünlerinde doğal antioksidanların ve 
antimikrobiyallerin gıdaları korumak için alternatif bileşikler olarak kullanılmasına yol açmıştır. (Andrés ve 
ark, 2017). Esansiyel yağ, gıda koruyucularında kullanılabilecek en önemli fitokimyasaldır (Hintz ve ark, 
2015). Antimikrobiyal ajanların ambalaj filmlerine dahil edildiğinde gıda kaynaklı organizmaların seviyelerini 
azaltmada etkili olabileceği gösterilmiştir (Quintavalla ve Vincini, 2002; Cutter, 2006). Kekik EO, en sık 
elde edilen kekik cinsinin türlerinden, yani Thymus vulgaris veya Thymus zygis türlerinden veya ikisinin karı-
şımından elde edilir (Kresánek 2000). Kekik esansiyel yağı (TEO) α-pinen, myrene, p-cymene, γ-terpinene, 
linalool, timol ve carvacrol gibi çeşitli terpenoidlerden oluşur (Lee ve ark, 2005; Youdim ve Deans, 2000). 
Kekik yağındaki en etkili bileşikler timol ve carvacrol’dür (Lambert ve ark, 2001). Timol, öjenol ve karvak-
rolün hücre zarını bozduğu, ATP-ase aktivitesini önlediği, ardından hücre içi adenosin trifosfat ve diğer hücre 
bileşenlerinin salgılandığı gösterilmiştir. Carvacrol ve timol, yağ asidi zincirleri arasında hizalanan fosfolipit 
iki tabakasında çözündüğünde membran geçirgenliğini arttırır (Lambert ve ark, 2001; Negi, 2012; Ultee ve 
ark, 2002). Genel olarak, esansiyel yağların mikroorganizmanın hücre sitoplazmik membranına karşı yapıl-
dığı düşünülmektedir (Zabka ve ark, 2014). Bitki esansiyel yağlarının gıdaları patojenik ve bozucu mikroor-
ganizmalara karşı koruma kabiliyeti araştırmacılar tarafından bildirilmiştir (Lis-Balchin et al, 1997; Nelson, 
1997; Hao, 1998; Burt ve Reinders, 2003; Rojas-Graü ve ark, 2007). Son araştırmalar, buhar fazındaki 
antimikrobiyal kimyasalların taze ürün yüzeyindeki patojen popülasyonlarını azaltabildiğini göstermiştir (Ne-
dorostova ve ark, 2009; Obaidat ve Frank 2009; Seo ve ark, 2012). Kekik yağı, doğal bir antimikrobiyal 
madde olarak patojenleri etkisiz hale getirebilse de, kullanımı yüksek uçuculuğu ve oda sıcaklığında sıvı halde 
bulunması ile sınırlıdır (Lee ve ark, 2017). Tüketicilerin yiyeceklerinde kimyasal kalıntıların varlığı konusun-
da daha fazla endişe duymaları, bakteriyel antibiyotik direnci ve gıda koruyucularına karşı olumsuz tüketici 
tutumlarının ortaya çıkması; gıda bozulmalarının ve zararlı patojenlerin kontrolünde alternatif ajanlar olarak 
EO ve esans içeren bitki bileşenlerinin kullanımına olan ilginin artmasına neden olmuştur (Burt, 2004; Fisher 
ve Phillips, 2008; Nostro ve ark, 2004; Shelef, 1983; Smith-Palmer ve ark, 1998; 2001; Cleveland ve ark, 
2001; Rodriguez ve ark, 2007; Rodriguez-Lafuente ve ark, 2010; Manso ve ark, 2013; Clemente ve ark, 
2016). 

ESANSİYEL YAĞLAR

Esansiyel yağlar uçucu özelliklere ve normalde bitkiler tarafından oluşturulan yağlı kıvamda olan hoş kokulu 
maddelere sahiptir (Hayek ve ark, 2013; Bassolé ve Juliani, 2012). Antibiyotiklere uygun alternatifler haline 
getirebilecek anti-mikrobiyal özellikler sergilemeleri (Chaves ve ark, 2008), sentetik katkıların insan sağlığı 
için olumsuz yan etkileri (Cacho ve ark, 2016) EO’ların potansiyel alternatif antimikrobiyaller olarak kullanıl-
masına neden olmuştur (Fisher and Phillips, 2008; Solorzano-Santos and Miranda-Novales, 2012). Ame-
rika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), çok sayıda uçucu yağın Genel Olarak Güvenli (GRAS) 
olduğunu ve gıda koruyucuları için kullanılabileceğini belirtmektedir (Bitencourt ve ark, 2014). Doğrudan 
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gıda uygulamalarında etkili antimikrobiyal aktivite elde etmek için, yüksek konsantrasyonlarda uçucu yağlara 
ihtiyaç duyulur, bu da üründeki tat ve kokuları olumsuz etkileyebilir (Seydim ve Sarıkuş, 2006; Gutierrez ve 
ark, 2009). Baharat ve bitkilerdeki çok sayıda ikincil metabolitlerden kaynaklanan antimikrobiyal bileşikler; 
aynı zamanda yenilebilir gıda kaplamaları ile kombinasyon halinde kullanılır, mikroorganizmaların gıda ve 
gıda ürünlerinin yüzeyinde büyümesini engeller (Tiwari ve ark, 2009; Tana ve ark, 2015; Arshad ve Batool 
2017).

KEKİK, ESANSİYEL YAĞLAR ve ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİK

Bitkilerin sekonder metabolitler birçok antimikrobiyal ajan içerir ve Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere 
karşı etkidirler (Burt, 2004; Negi, 2006; Chauhan ve ark, 2007; Sudarshan ve ark, 2010). Antimikrobiyal 
bileşenin kimyasal bileşimi, konsantrasyonu ve yapısı etkinliklerini belirler. Bitki kökenli antimikrobiyal bi-
leşenler, flavonoidler, tiyosülfinatlar, glukosinolatlar, fenolikler, organik asitler, flavonoidler ve saponinlerdir 
(Cicerale ve ark, 2012; Rauha ve ark, 2009). Bitkiden türetilen fenolik bileşikler, mikrobiyal hücre geçirgen-
liğinin değiştirilmesiyle etki eder, bu nedenle hücrelerin içinden biyomoleküllerin kaybına izin verir (örneğin 
riboz ve sodyum glutamat) (Hayek ve ark, 2013; Bajpai ve ark, 2008). Uçucu yağlardaki hidrofobik özellik-
ler, mikrobiyal hücre zarındaki lipidlerle reaksiyona girecek ve mikrobiyal hücre duvarını bozacaktır. Böylece, 
hücrenin geçirgenliğini artıracak ve sitoplazmik membrana zarar verecektir. Hücre içeriği sızıntı yapacak ve 
sitoplazmanın pıhtılaşması meydana gelecektir. Sonuç olarak, hücrenin orijinli yapısını bozacaktır (Jeevarat-
nam ve ark. 2005; Soares ve ark. 2011).

EO’ların kullanımı ve seçimi, nihai ürünün tüketici duyusal olarak kabul edilebilirliğini dikkate almalıdır. 
EO’lar gıda güvenliğini ve kalitesini artırmak için alternatif bir gıda ambalajı olarak önerilen yenilebilir kap-
lamalara eklenebilir (Ruiz-Navajasand ve ark, 2013). 

KEKİĞİN KULLANILDIĞI ANTİMİKROBİYAL AMBALAJLAMA ÖRNEKLERİ

Et ve et ürünlerinde kullanılacak kaplamalara ve filmlere antimikrobiyaller de ilave edilebilir (Gutiérrez ve 
ark, 2011; Petrou ve ark, 2012). Kekik ve kekik esansiyel yağları, fenolik bileşenlerinin, carvacrol ve timol-
lerin varlığına bağlı olarak kayda değer antibakteriyel etkilere sahiptir (Sakkas ve Papadopoulou, 2017). 
Kekik ve kekik uçucu yağlarının; özellikle timol ve carvacrol’ün fenolik bileşiklerin varlığına atfedilebilecek 
et uygulamaları için daha iyi antimikrobiyal potansiyele sahip olduğu belirtilmiştir (Paster ve ark, 1990; 
Hammer ve ark, 1999; Burt, 2004; Kintzios, 2004; Oussalah ve ark, 2004; Burt ve ark, 2005; López ve 
ark, 2005; Oussalah ve ark, 2006; López ve ark, 2007; Solomakos ve ark, 2008). Et ürünlerinde, EO’ların 
patojenik bakterilere karşı koruyucu yöntem (MAP) ile kombinasyon halinde kullanımı, araştırıcılar tarafından 
bildirilmiştir (Burt, 2004; Djenane ve ark, 2015; Oussalah ve ark, 2007).

Kekik (TEO) ve kekik (OEO) esansiyel yağlarının yanı sıra modifiye atmosfer ambalajının (MAP) 4 °C’de 
depolanan taze kuzu etinin raf ömrünü uzatma etkisi araştırılmıştır. Bir ön deneyde TEO ve OEO, % 0.1 ve 
%0,3 v/w konsantrasyonlarında kullanılırken, MAP testi MAP1 (% 60 CO (2) /% 40 N (2)) ve MAP2 (%80 
CO(2)/ %20 N(2)) içermiştir. Kuzu etinin mikrobiyolojik, fiziko kimyasal ve duyusal özellikleri 20 günlük 
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bir süre zarfında izlenmiştir. İki uçucu yağdan TEO, kuzu eti koruması için MAP1 den MAP2 nin daha etkili 
olduğu belirlenmiştir. İkinci bir deneyde, TEO (%0.1) ve MAP2’nin (80/20) kuzu etinin raf ömrünün uzaması 
üzerindeki birleşik etkisi, 25 günlük bir depolama süresi boyunca değerlendirilmiştir. Mikrobiyal popülas-
yonlar 9. depolama gününde 2.8 log cfu/g’ye kadar düşürülmüş ve en belirgin etki MAP2 artı TEO (%0.1) 
kombinasyonu ile sağlanmıştır (Karabagias ve ark, 2010). Araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, %0,1 
kekik uçucu yağları ve modifiye atmosfer paketleme (MAP) kombinasyonu kullanılarak kuzu etinde mikro-
biyal populasyonda 2,8 log kadar azalma belgelenmiştir (Karabagias ve ark. 2011). Kekik yağının (Thymus 
vulgaris) (%1, %1.5 ve %2 konsantrasyonlarda) ve tarçın yağının (Cinnamomum zeylanicum) (%0.5, %1 ve 
% 1.5 konsantrasyonlarında) doğal koruyucu olarak kıyılmış etin raf ömrünü artırma kabiliyeti ve 12 gün de-
polama süresi boyunca 2 °C’de saklandığında kimyasal, mikrobiyal ve duyusal özellikleri üzerindeki etkileri 
araştırılmıştır. Kekik ve tarçın yağları, gıda kaynaklı patojenlere karşı antimikrobiyal aktiviteleri olan doğal 
et koruyucuları olarak kullanılabilir, bu nedenle et kalitesini korumak, etin raf ömrünü uzatmak, ekonomik 
kayıpları önlemek ve tüketiciye özellikle kekik (%2 oranında) ve tarçın (%1,5 oranında) içeren doğal katkı 
maddeli yiyecekler sağlabildiği belirtilmiştir (Van Haute ve ark, 2016). %1,2 veya 3 kekik veya kekik esansi-
yel yağları (EO) içeren soya proteini ile yenilebilir kaplamaların inhibe edici etkileri, 14 gün boyunca buzdo-
labında saklanırken in vitro ve taze sığır eti üzerinde Escherichia coli O157: H7 (EC), Listeria monocytogenes 
(LM) ve Staphylococcus aureus (SA)’a karşı belirlenmiştir. Kekik ve kekik EO’lu soya-protein kaplamaları, 
test bakterilerine karşı benzer antimikrobiyal aktivite sergilemiştir. Soya yenilebilir kaplamaların daha fazla 
antimikrobiyal aktivitesi, EO’lerin %3’ü eklendiğinde SA’ya karşı göstermiştir. %3 kekik ve kekik EO’lu kap-
lamalar, 14. günde kontrole kıyasla, SA, LM ve EC popülasyonlarında sırasıyla 2.86 ve 2.59, 1.97 ve 1.90 ve 
1.87 ve 1.83 log CFU / g düşüşleri sergilemiştir (Polat Yemiş ve Candoğan, 2017). Kekik esansiyel yağının 
(EO) %0,3 %0,6 veya %0,9 oranında antimikrobiyal etkisi, 500 veya 1000 IU / g’de nisin ve bunların Listeria 
monocytogenes’e karşı kombinasyonları hem triptik soya suyu (TSB) hem de kıyılmış et etinde incelenmiştir. 
%0,3’teki kekik EO, TSB’deki patojene karşı zayıf bir antibakteriyel etkinliğe sahipken, %0,9’da kıyılmış ette 
kabul edilemez organoleptik özellikler göstermiştir. Bu nedenle kıyılmış etteki patojene karşı sadece %0.6 lık 
EO seviyesi incelenmiştir. Kıyılmış dana etinin nisin ile 500 veya 1000 IU / g’de işlenmesi nisin konsantras-
yon seviyesine ve kullanılan suşlara bağlı olarak L. monocytogenes’ e karşı antibakteriyel aktivite göstermiştir. 
Kıyılmış sığır etinin %0,6’da EO ile işlenmesi, L. monocytogenes’e karşı 500 veya 1000 IU /g’de nisin ile 
işlemden daha güçlü inhibe edici aktivite göstermiştir. %0.6’da EO ve 500 veya 1000 IU /g’de nisin bir araya 
getirilmesi, patojene karşı sinerjik bir aktivite göstermiştir (Solomakos ve ark, 2008a). 

Et bazlı ürünlerin raf ömrünü artırmak için kekik ve kekik yağının %0,1 ve %0,3 konsantrasyonların-
da daldırılması gerçekleştirilmiştir. Kontrol numunesiyle kıyaslandığında daldırma ve MAP kombi-
nasyonu et bazlı ürünlerin raf ömrünü yaklaşık 22 gün uzattığı bildirilmiştir (Karabağias ve ark, 2011). 
Yemeye hazır et ürünlerinin raf ömrünün uzatılması için aktif bir paketleme sistemi tasarlanmıştır.  
Paket, et ile doğrudan temas etmeyen kekik esansiyel yağı (%0, %0,5 %1 ve %2) olan bir kitosan film ile 
kaplanmış bir iç yüzey içermiştir. 4 haftalık buzdolabında pH, renk parametreleri, mikrobiyal popülasyonlar 
ve duyusal özellikler değerlendirilmiştir. EO filmlerinin varlığının maya popülasyonlarını düşürdüğü, aerobik 
mezofilik bakteriler, laktik asit bakterileri ve enterobakteriler filmlerdeki EO’nun varlığından etkilenmediği 
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belirtilmiştir (Quesada ve ark, 2016). Emiroğlu ve ark. (2010) taze etten yapılan yarı mamul ürünlerin pa-
ketlenmesi amacıyla soya proteini bazlı yenilebilir ambalajlara kekik ve kekik EO (%0 ila %5) uygulamışlar. 
Bu tür bir ambalajın antimikrobiyal etkisi, %1’lik en düşük konsantrasyonda bile in vitro koşullar altında, 
antimikrobiyal etki, artan EO konsantrasyonuyla yoğunlaşarak doğrulanmıştır. Yapılan bir çalışmada; pişmiş 
salamura jambonunda kullanılan aktif kitosan filmlere Thymus moroderi ve Thymus piperella esansiyel yağı-
nın eklenmesinin, kaplanmamış kontrol örnekleri ile karşılaştırıldığında Aerobik Mezofilik Bakteriler, Laktik 
Asit Bakterileri ve lipit oksidasyonundaki azalmaya bağlı olarak raf ömrünü arttırdığını açıkça göstermiştir 
(Ruiz-Navajas ve ark, 2015).

Soğutma altında tavuk göğsü üzerinde % 1.5 ve % 3 carvacrol veya cinnamaldehit içeren elma püresine daya-
nan yenilebilir filmlere dahil edildiler. Bu filmler tavuğun bozulma mikroflorasını etkisiz hale getirdi (Petrou 
ve ark, 2012). Mercanköşk, kekik esansiyel yağları (EOs) ve timolün Listeria monocytogenes ile aşılanmış 
tavukgöğsü filetoları üzerindeki anti-listeriyel etkisi araştırılmıştır. L. monocytogenes’in büyümesini sağlamak 
için inoküle edilmiş numuneler 24 saat 6°C’de tutulmuştur. Bundan sonra filetolar, in vitro olarak oluşturulan 
MIC/2 konsantrasyonunda tuz (%5) ve EO veya timol içeren marinasyon çözeltilerine konmuştur. Toplam 
mikrop sayımı (TGC) ve L. monocytogenes sayısı, et yüzeyinde ve 6°C’de 24 ve 48 saat depolamanın ardından 
marine çözeltilerde izlenmiştir. Kekik ve timol’ün her iki numunede de Listeria hücre sayısını (1-3 log CFU) 
azalttığı belirtilmiştir (Kerekes ve ark, 2016). Etilendiamintetraasetat (EDTA), kekik (Origanum vulgare) ve 
kekik (Thymus vulgaris) yağlarının tavuk göğsü filetoları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Tavuk göğsü filetola-
rı, 18 gün süreyle 4 ± 0.5°C’de vakumlu paketleme (VP) altında saklanmıştır. Kekik, kekik yağı ve EDTA’nın 
vakumlu paketleme kombinasyonu ile kullanılması, vakumlu paketleme ve işlenmemiş kontrol grubu ile kar-
şılaştırıldığında, takip edilen tüm mikroorganizma gruplarının azaltılmasında önemli etkilere sahip olduğu 
bildirilmiştir (Pavelková ve ark, 2014). Uçucu yağlarla zenginleştirilmiş kaplamalar ayrıca, balık ürünlerinin 
kalitesini arttırmak için geçerli bir teknik olarak literatürde önerilmiştir (Ojagh ve ark, 2010). Erkan ve ark, 
(2011), mavi balıkların raf ömrünü yaklaşık 3-4 gün uzatmak için kekik (%1) ve defne esansiyel yağının (%1) 
kullanılmasını önermişlerdir. Üç uçucu yağın (timol, limon özü ve greyfurt çekirdeği özü (GFSE)) ile modi-
fiye atmosfer paketleme koşullarının (MAP) mavi balık burgerlerinin kalitesini muhafaza etmedeki kombine 
etkilerin incelenmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, MAP ile birlikte çok az miktarda timol (110 ppm), 
GFSE (100 ppm) ve limon ekstresi (120 ppm) kullanarak mavi balık burgerlerinin kalitesini iyileştirme olası-
lığını vurgulamıştır. Mikrobiyolojik açıdan bakıldığında, test edilmiş doğal koruyucuların ve yüksek CO2 kon-
santrasyonlu bir paketleme sisteminin birlikte kullanılması, balık burgerlerinin mikrobik kabul edilebilirliğini 
4 °C de 28. güne kadar garanti altına alabildi (Del Nobile ve ark, 2009b). Kykkidou ve ark, (2009), MAP 
ve kekik esansiyel yağı (%0,1) kombinasyonunun, taze Akdeniz kılıç balığı filetosu filetolarının raf ömrünün 
uzamasına neden olduğunu belirtmişlerdir. Özellikle, kekik esansiyel yağının eklenmesi, kontrole (8 gün) kı-
yasla ürün raf ömrünü uzatmıştır (13 gün). MAP koşullarıyla birlikte kullanılması ise ürün raf ömrünü yaklaşık 
20.5 uzattığı belirtilmiştir. Goulas ve Kontominas (2007) ayrıca kekik esansiyel yağının (%0,8) çipura balığı 
filetosu raf ömrünü 17 günden fazla uzattığını tespit etmiştir. Bazı yazarlar kekik, mercanköşk ve karanfilin 
patojenik ve bozulma gösteren mikro organizmalar için önemli bakteriyostatik / inhibisyon özelliklerine sahip 
olduğunu belirtmişlerdir (Tajkarimi ve ark. 2010),
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Mercanköşk (O) veya kekik (T) esansiyel yağı içeren ayva çekirdeği müsilaj filminin (QSMF), soğutucu de-
poda (4°C) gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) filetolarının raf ömrünün uzaması 18 günlük bir süre 
boyunca değerlendirilmiş. Filmler %0,1, %1.5 ve %2 olmak üzere dört farklı esansiyel yağ konsantrasyonunda 
hazırlanmıştır. Kontrol ve sarılmış fileto örnekleri, mikrobiyolojik (aerobik ve psikrotrofik sayım, Pseudomo-
nas spp., H2S üreten bakteri, laktik asit bakterileri ve Enterobacteriaceae), kimyasal (TBA, TVB-N, TMA-N) 
ve duyusal özellikleri periyodik olarak analiz edilmiştir. Bakteriler en hızlı şekilde havada depolanan alabalık 
filetolarında çoğalmış, ardında QSMF ile sarılılar gelmiş, en düşük sayımlar, QSMF + % 2 T ile sarılmış nu-
munelerde tespit edilmiştir (Jouki, 2014). Oral ve ark. (2008), yabani kekik hidrosolü ile hazırlanan buzda 
depolanan balığın (Capoeta capoeta capoeta) raf ömründeki değişiklikleri çalışmışlardır. Duyusal, mikro-
biyolojik ve kimyasal analizlerin sonuçları, depolanan balığın, yabani kekik hidrosollü buzda raf ömrünün, 
kontrol numunelerine kıyasla 15-20 gün daha uzadığını göstermiştir. Kekik (%0.04 a / h), mercanköşk (%0.03 
a / a) ve karanfil (%0.02 a /a) ekstraktlarını içeren buzun hamsi kalite parametreleri (Engraulis encrasicholus) 
üzerine etkisi, kimyasal, duyusal ve mikrobiyolojik yöntemlerle değerlendirilmiştir. Kalitenin arttırılması ve 
raf ömrünün uzatılması için, hamsilerin saklanması için bitki özleriyle birlikte buz kullanılması tavsiye edil-
miştir (Bensid ve ark, 2014). Goulas ve Kontominas (2007) ayrıca kekik esansiyel yağının (% 0,8) çipura 
balığı filetosu raf ömrünü 17 günden fazla uzattığını belirlemişlerdir. Frangos ve ark, (2010) %0,2 ve %0,4 
oranında kekik yağı kullanarak salamurada beklettikleri alabalıkları kontrol örnekleriyle karşılaştırdıklarında 
Pseudomonas, Enterobacteriaceae, LAB ve H2S üreten bakteri populasyonunu düşük bulmuşlar ve vakum 
paketli ürünlerin uçucu yağ konsantrasyonuna bağlı olarak raf ömrünün 9 günden 11–12 güne çıktığını belirt-
mişlerdir. Marine etmede kullanılmak üzere üç adet EO (Origanum compactum, Thymus zygis ct. Thymol ve 
Cinnamomum zeylanicum’dan) seçilmiş. Marine edilmiş balıkların, marine edilmiş et, somon ve scampi’nin 
bozulma mikroflorası 4 ° C’de normal atmosfer koşullarında depolama sırasında değerlendirilmiştir. Marinede 
(%10 NaCl, %2 laktik asit, pH4.5) kendi içerisinde gıda matrislerinde mikrobiyal büyümeyi engellemediği be-
lirlenmiştir. Düşük konsantrasyonlarda tatbik edilen tarçın, kekik ve kekik EO’ları, bir marineye tatbik edildi-
ğinde, et/balık ürünlerindeki bazı bozulma yapan mikroorganizmalarının büyümesini yavaşlatma (mikrobiyal 
raf ömrünü uzatma) potansiyeli gösterdiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada EO’ların veya spesifik bileşiklerin 
kombinasyonları, antimikrobiyal spektrumun arttırılması için bir strateji olabileceği belirtilmiştir (Van Haute 
ve ark, 2016). EO’ların ((kekik ve biberiye) ve paketlemenin (vakum ve modifiye atmosfer % 50 CO2 / + % 
50 N2) tütsülenmiş gökkuşağı alabalık filetolarının raf ömrü üzerindeki kombine etkilerini belirlemek amacıyla 
yapılan çalışmada; uygulamanın raf ömrüne olumlu etki gösterdiği belirlenmiştir. Özellikle kekik yağı biberiye 
yağıyla karşılaştırıldığında daha olumlu etki gösterdiği belirlenmiştir (Oğuzhan Yıldız, 2015).

SONUÇ

Kekik esansiyel yağları et ve et ürünlerinin ambalajlanmasında antimikrobiyal etki mekanizmaları nedeniyle 
gündemde kalmaya devam edecektir. Kekik ve kekik esansiyel yağları et ve et ürünlerinin raf ömrünü uzatabi-
lir, bozulmalara bağlı kayıpları azaltarak ekonomik kazanç sağlayabilir. Doğda bulunan kekik gibi antimikro-
biyal aktiviteye sahip henüz çalışılmamış bitki türleriyle kapsamlı çalışmalar yapılmalı. Gıda ile uyumluluğu 
test edilerek gıda sektörüne doğal katkı maddesi olarak kazandırılmalıdır. 
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THERMOFORM KALIPLARINDA İTİCİ TASARIMLARI VE UYGULAMA 
PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

Erol BÜKER1, Mustafa DENKTAŞ2

1Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya / Türkiye

2Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Sakarya / Türkiye

Öz: Yaptığım bu çalışmada thermoforming ürünlerin üretiminde kullanılan iticilerin, kalıplama esnasında 
form üzerindeki etkisi ve doğru itici tasarımlarının nasıl olması gerektiği uygulamalı olarak incelenmiştir. 
Thermoforming, çalışma prensibi olarak şekillendirme sıcaklığında ısıtılmış olan levhanın vakumlu veya üf-
lemeli olarak form alması prensibine dayanır. Thermoforming ürünlerde en önemli kısım form üzerindeki 
duvar kalınlıkların her tarafta eşit şekilde dağılmış olmasıdır bunun sağlanması içinde ilk olarak levha üretim 
prosesinin standartlara uygun üretilmiş olması, üretim anında da levhanın ön ısıtmadan geçmesi , levhanın ho-
mojen ısıtılması ,kalıp hava tahliye deliklerinin doğru açılması , kalıbın ve itici maçanın ısısının prosese uygun 
olması vede iticinin formunun kalıp formuna uygun tasarlanmış olması gerekmektedir. Yapmış olduğum bu 
çalışmada, Ambalaj makineleri sanayisinde üretilen bardak su paketlemesi yapan thermoform makinelerinde 
kalıplama esnasında elde edilen bardak formunun homojen şekillenememesi ile otomatik kolileme esnasında 
ve kolideki diziliminde yaşanan istifleme sorunlarını çözmek aynı zamanda homojen form sağlanması ile 
birlikte daha ince levha kullanarak üreticiye malzeme maliyetlerin de kazanç sağlanması hedeflenmektedir. 
Deneysel çalışma için tam otomatik bardak dolum kapaması yapan thermoform makinesi ve üretim koşulları 
oluşturulmuş mevcutta kullanılan 700 mikron termoplastik malzemelerden ( PET ) Polietilen tereftalat levhası 
ve itici malzemesi olarakta Polietilen malzeme kullanılmıştır. Kalıp olarakta standart bardak formu kullanı-
larak çeşitli formda iticiler ile şekillendirme yapılmıştır ve iticilere göre çıkan formların duvar kalınlıkları 
raporlanarak çıkan veriler karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Thermoforming, İtici, Üfleme , Vakum, Polietilen Tereftalat

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Thermoforming yöntemi tüketim zenginliğinin arttığı günümüzde hızla büyüyerek plastik endüstrisine katkı 
sağlamaya devam etmektedir. 1870’li yıllardan bu yana kullanılan bu yöntem, şekillendirme süreci açısından 
uygulaması en kolay ve düşük maliyetli bir imalat sistemine sahip olduğundan birçok ambalaj ürünleri bu yön-
tem ile kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde hemen hemen her ürün bu imalat yöntemi ile üretilen ürünler 
ile raflarda yerini almaktadır. Thermoforming, kelimesinden anlaşıldığı üzere ısıl şekillendirme metodu olarak 
adlandırılır. Bu yöntemin esasında plastik levhanın hamurumsu kıvama gelene kadar ısıtılarak vakum ve hava 
üflemeli olarak şekillendirilmesi esasına dayanır. Tabii ki bu üretim süreci mantık olarak bu kadar gözükse 
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de içerik olarak birçok özellikli oluşumdan geçmektedir. Thermoforming işlemi, polimer oluşumundan baş-
layarak extrüzyon levha üretimi ve şekillendirme süreçlerinin tamamını kapsamaktadır. Bu işlemin oluşumu 
levha şekillendirme olduğundan levhanın da sürece uygun üretilmiş olması gerekmektedir. Her bir süreç nihai 
üründe etkili bir rol oynamaktadır.

Tasarım mühendisleri, yenilikçi ve göz alıcı paketler oluşturmak için en gelişmiş yazılımı kullanırken, ürü-
nü korumak ve sergilemekte temel amacı koruyorlar. İticiler, ısıyı kaldırmadan ya da şekillendirilebilirliğini 
etkilemeden levhayı önceden gerdirerek form alma sürecinde yardımcı olur. Burada iticiler kritik bir öneme 
sahiptir çünkü yapılan ambalaj tasarımlarında istenilen homojenliğe ve stabil bir formu elde etmenin yolu 
doğru sürecin yanında doğru tasarlanmış itici formundan geçmektedir. Bir levhanın aşırı ısınması, genellikle 
formlama anında iticinin levhaya teması anında, plastik oryantasyon kaybının, daha düşük mukavemet, berrak-
lık kaybının, iticiye yapışan levhanın ve çok çeşitli kontrolsüz sorunların çıkma nedenidir. İtici malzemesinin, 
itici geometrisinin, takım tasarımının ve levha sıcaklığının etkileşimini anlamak için her bir öğeye izole olarak 
bakmak önemlidir. Yüzey sürtünmesi , pürüzlülüğü ve sıcaklığı hepsi ürüne etki eden önemdedir.1

Her adımın belirli ayrıntılarını incelemeden önce, kullanıcının bakış açısının bu süreçte önemli bir rol oynadı-
ğını belirtmek önemlidir. Bir termoform, kalıpçı veya her ikisine de bağlı olarak, doğru malzemeyi seçerken 
göz önünde bulundurulması gereken birkaç unsur vardır. Bazı insanların iticileri tasarlaması ve inşa etmesi 
gerekirken, diğerleri bu iticilerle donatılmış makineleri çalıştırması gerekir. Reçine tedarikçileri ve kullanıcı-
ları, ekstruderler, dönüştürücüler, alet üreticileri, makine atölyeleri, OEM’ler ve diğer hizmet tedarikçilerinden 
oluşan termoform ekosistemi göz önüne alındığında bu önemli bir ayrımdır. Ekosistemin bir bölümündeki 
değişiklikler diğerindeki kararları ve sonuçları etkiler. Bir takım üreticisi, itici ve plastik arasındaki etkileşimi 
anlamadan tek bir malzeme derecesini seçerse, üretici bu proje için en iyi materyali elde edemeyebilir.[ Conor 
, 2015 : 68-70 ]

Sanayi çalışmalarım da Polipropilen levhadan denemesini yaptığımız 20 cc sos kabının üretimi esnasında çı-
kan ürünlerin pul pul döküldüğü ve formun daha bulanık çıktığı gözlemlenmişti kalite kontrolden geçmeyen 
ürünlerin extrüzyon hattında levha üretimi anında soğuk çekildiği anlaşılıp o seride üretilen levha bobinleri 
hurdaya ayrılarak kırma hattından geçmesi için geri dönüşüme gönderildi. Bunun sonucun da üretimin ak-
saması , personelin fazla mesai yapması , çalışılmış olan vardiyanın boşa gitmesi ve geri dönüştürülen ham-
maddenin tekrar dönüştürüldüğünden ikinci kalite haline gelmesine sebebiyet vermiştir.Üretimin ilk başında 
yapılan bir hata son üretime kadar yansıyacağından bu üretim sürecinde görevli olan teknik personelin sürece 
tam hakim olması ve kendi işinin kalite kontrolcüsü olması gerekmektedir.Üretimin bir başka süreci olan ka-
lıp imalatında yaşadığım başka bir deneyimde ise kalıp denemesi kararlaştırılan yeni üretimini yapacağımız 
tabldot kâsesinin thermoform kalıbında deneme esnasında çıkan ürünlerde taban kalınlığı ve duvar kalınlıkları 
arasında farklılıklar olduğu gözlenmiş ve iticilerin revize edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu da kalıp tasarımı es-
nasında yapılan itici formunun tasarımının nihai ürüne direk etki ettiğini ıspatlamıştır. Denemesi yapılan kalıp 

1 https://www.ecnmag.com/article/2014/01/thermoformed-trays-how-plug-assists-play-crucial-role-package-design-material-
distribution-and
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çalışma raporu oluşturulduktan sonra kalıphane ye alınarak iticilerin duvar açıları ve radüslerin de revize ya-
pılarak tekrar deneme ye sokuldu ve homojen bir form alması sağlanarak kalite onayından geçti. Sonuç olarak 
her süreçteki hatalı işlem üretimin tamamını etkilemektedir.

Bu çalışmaya başlamadaki temel sebep, kalıp tasarımı anında yapılan itici tasarımının yapılan denemelerin 
sonucuna göre yönlendirerek doğru itici ve kalıp tasarımının gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Uygulama için 
bardak su dolum paketleme makineleri yapan bir firmada denemeler anında oluşan form sorunları ve bununla 
birlikte makineden çıkan ürünlerin robotlu kolileme hattının sorun yaşaması vede koliye dizilmiş bardakların 
düzgün istiflenmemesi sonucu deneysel uygulamamı bu alanda yaptım. Thermoform makineleri üretimi ya-
pan PESCOTHERMO firması ile ortak çalışma yaparak imalatını yaptıkları bardak su makinelerinde bardak 
formuna göre değişik ölçülerde yaptığımız itici denemeleri yapılarak homojen kalınlıklara sahip bardak elde 
edilmesi sağlandı. Çıkan sonuçlar raporlanarak karşılaştırmaları yapıldı. 

AMAÇ

Thermoforming ürünlerinin kalıp tasarımı aşamasında, uygun tasarımlar yapıp üretim esnasında en az fire ve 
zaman kaybı ile imalatı gerçekleştirmek.

KAPSAM

Thermoforming ürünleri kalıp imalatında itici kullanılan bütün kalıp sistemlerinde yararlanılabilmesi

YÖNTEM

Bobine sarılı olan 700 mikron kalınlıkta 420 mm genişlikte Polietilen tetrafalat levha, levha açıcı rulolardan 
geçerek makinenin çekme ünitesine bağlanır. Bardak formuna özel yapılmış 3 hatve ısıtma bölümü bulunan 
teflon kaplı ısı çenelerinde levhaya bölgesel baskı yaparak ısıtma işlemi yapılır. Isıtma derecesi 135°C Baskı 
süresi 1.2 sn olarak ayarlanır. Hatve kadar ilerleyen levha şekil kalıbının bulunduğu bölgeye gelir. 

Şekil 1. Thermoform İstasyon Dizilimi

Hatve kadar ilerleyen levha şekil kalıbının bulunduğu bölgeye gelir. Bu bölgede prosese göre itici ve üfleme 
işlemleri sıralanıp plc üzerinden verilen zamanlara göre çalışır ve formlama işlemi gerçekleştirilir. (İtici süresi 
1sn , üfleme süresi 0.5sn olarak ayarlanmıştır.) 
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Şekil 2. İtici Hareket Aşamaları

Form işleminden sonra deneysel bir çalışma yapıldığından diğer istasyonlar çalıştırılmadan ürün kesim istas-
yonunda kestirilerek ölçümü yapılır. Hazırlamış olduğumuz itici formları tek tek kalıp itici istasyonuna bağla-
narak aynı işlemler tekrarlanır. Deneme sonunda çıkan numuneler kesilerek taban ve yan duvar kalınlıklarının 
ölçümleri yapılarak iticilerin form üzerindeki etkileri raporlanır.

 

Şekil 3. Isı Çenesi Ve Form Kalıbı Görseli

BULGULAR

1’ no lu itici formunda, yan duvar kalınlıklarında istenilen kalınlık sağlanmıştır ancak bardağın dipte bulunan 
kademe radüslerinde incelme görülmüştür.
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Şekil 4. 1 Nolu İtici İçin Uygulama Kalıbı Gösterimi

2 ‘no lu itici formunda, yan duvar kalınlıklarında istenilen kalınlık sağlanmıştır ancak bardağın dipte bulunan 
kademe radüslerinde incelme görülmüştür.

Şekil 5. 2 Nolu İtici İçin Uygulama Kalıbı Gösterimi

5’ no lu itici formunda , bardağın dipte bulunan kademe radüslerinde istenilen kalınlık sağlanmıştır ancak yan 
duvar kalınlıklarında incelme görülmüştür.
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Şekil 6. 5 Nolu İtici İçin Uygulama Kalıbı Gösterimi

4’no lu itici formunda , yan duvarlarında ve bardağın dipte bulunan kademe kalınlıklarında toleranslar aralı-
ğında kalınlık elde edilmiştir.

Şekil 7. 4 Nolu İtici İçin Uygulama Kalıbı Gösterimi

SONUÇ

Yapılan denemeler sonucunda, Levha üretiminin kalitesi ve tolerans aralığı, thermoforming aşamasında çıkan 
ürünün hem yüzey kalitesini hem formunun homojen şekil almasına etki ettiği gözlemlenmiştir. Deneme anın-
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da ölçümü yapılan levhanın kalite testleri yapılmış ve üretim bu şekilde yapılmıştır. Sandviç tipi ısıtma sistemli 
thermoforming makinesinde bardak formunda homojen şekillendirme amacı ile yapılan deneyler neticesinde 
itici uç radüslerinin r1-r4 arası olması durumunda malzemenin dibe çekilmesi sağladığından tabanda kalınlık 
gereğinden fazla olmasına karşın yan duvarlarda gereğinden fazla incelme söz konusudur. İtici uç raduslerinin 
r12 ve üzeri olması durumunda ise formun taban kalınlıklarında %80 oranında incelme söz konusudur. Dene-
melerin neticesinde elde edilen verilere göre aşağıdaki sonuçlar söylenebilir.

1. İtici formlarının ürün yüzey formuna 3 mm ila 5 mm arası ofsette tasarlanması gerekmektedir. 

2. İtici uç radüsleri taban yüzey alanına ve taban dip radüsüne göre değişkenlik göstereceğinden, duvar ve 
taban kalınlıklarının homojen dağılımı istendiği ürünlerde duvarlarda uyguladığımız 3 mm ila 5 mm’ lik ofseti 
burada da kullanmalıyız.

3. İtici yüzey pürüzlülüğüne dikkat edilmeli. Elle parlatmada bölgesel farklılıklara sebep olacağından müm-
künse cnc işleme merkezinden çıktığı gibi kullanılmalı.

4. İtici malzemesi, ısı iletkenliği düşük olan malzemelerden tercih edilmelidir.

5. Formlama anında itici hareketinin hızı yavaşlatılması ve itici dibe indikten sonra üfleme veya vakumlama 
işlemi gerçekleşmelidir. 

6. Makine ve kalıp sistemi uygun ise iticilere ısıtma sistemi bağlanmalı iticilerin ortalama 50°C sabit ısıya 
sahip olması sağlanmalıdır.

7. Kalıp ısısı sensörler ile kontrol edilmeli kalıp ısısının 50°C - 70°C aralığında olacak şekilde kalması sağ-
lanmalıdır ve kalıpta gezdirilecek soğutma kanalları form duvarlarına yaklaşık 3mm-5mm aralığında olacak 
şekilde uygulanmalı. Soğutma kanalları yüzey formuna uygun tasarlanmalı gelişi güzel soğutma kanalları 
açılmamalı. Gerekli durumlarda bölgesel çözümlerle formun homojen soğutulmasına özen gösterilmelidir. 

8. Vakum tahliye delikleri PET malzemesi göz önüne alınarak 0.5 mm çapında 15 mm aralıklarda olacak şe-
kilde yerleştirilmeli. 

KAYNAKÇA

Carlin, Conor . Feb2015, Five Steps Toward Better Plug Assists , Plastics Technology , Vol. 61 Issue 2, p68-
70. 3p. 

İNTERNET KAYNAKLARI

https://www.ecnmag.com/article/2014/01/thermoformed-trays-how-plug-assists-play-crucial-role-package-
design-material-distribution-and ( E.T. : 14.04.2019 )
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KÜLTÜREL, SPORTİF VE SOSYAL İÇERİKLİ, ÖZEL İŞLEVLİ EĞİTİM BİNALARI TASARIM 
KRİTERLERİ

Sibel DEMİRARSLAN

¹Kocaeli Üniversitesi, KMYO, İzmit, Kocaeli / Türkiye

Öz: Günümüz dünyasında sınırlar erimekte ve koşullar değişmektedir. Her alandaki rekabet, ilerleme, gelişme 
ülkeler ölçeğindedir. Daha iyiye ulaşmak için denenmemişleri denemek, girişimci zihniyete sahip olmak, daha 
iyi eğitim, daha fazla öngörü ile yarını bugünden yakalamak başarıyı getirmektedir. İş ve meslek alanları yön 
değiştirmekte, yeni donanımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzün rekabetçi ortamı bireysel nitelikler, bece-
riler ve eğitimler açısından sürekli iyileştirmeyi ve yeniliklere sahip olmayı gerektirirken, sosyal ve toplumsal 
anlamda başarılı ve paylaşımcı olmayı beklemektedir. Özgeçmişlerde hobiler, meraklar, sportif, sanat ve kül-
türel faaliyetlerle olan ilgiler yer almaktadır. Günümüzün büyük ve hatta mega kentleri yaşamı koşturmaca 
haline getirmekte, insanlar yorgunluk ve streslerini alternatif faaliyetlerle atma ihtiyacı duymaktadırlar. Eğitim 
ve faaliyet kurumları bu bireysel ihtiyaçları fark etmektedirler. Eğitimler, seminerler ve atölyelerle hem kişisel 
farkındalık yaratmayı hem de alternatif faaliyet alanları oluşturmayı hedefleyen kuruluşlar fonksiyona yönelik 
hizmet binalarında yer alırlarsa başarı ve beğenilerinin artacağı, talep görecekleri açıktır. Bu çalışmada, günü-
müz eğitim yönelimleri ele alınacak, alternatif eğitimler için tasarlanması gereken binaların işleve uygun ol-
maları gerekliliği vurgulanacaktır. Dershane, sürücü kursu, resim/yazı/okuma atölyeleri, dans atölyesi, müzik 
gibi fonksiyonların her birinin mekânsal ihtiyaçları birbirinden farklı ve özel olmak zorundadır. Günümüzde, 
kullanıcı ve işlev bilinmeden tasarlanan, inşa edilen ve kullanıma sunulan ortalama binaların yapılan iç mekân 
düzenlemeleri ile değiştirilme / dönüştürülme çabalarının yeterli olamayacağı öncelikle tasarım sürecinde iş-
levin ön planda tutulması gerekliliği, düzenlemeler sırasında dikkat edilmesi gereken tasarımsal kriterler be-
lirtilecektir. Kullanıcı bilinmeden ve işlevi genel amaçlı olarak dört duvar halinde inşa edilen yapıların her 
ihtiyaca uyamayacağı, tasarımda özellikle amaçlanan eğitimi pekiştirecek unsurların yer alacağı doğru bina 
kullanımının öneminin vurgulanması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yetenek, Diğer Eğitimler, Küreselleşme, Sosyalleşme, Mimari Tasarım, İşlev 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Binalar fonksiyonlara uygun olarak tasarlandıklarında kullanım süreci içinde başarılı olabilirler. Başarı ifadesi, 
binanın kullanıcıların ihtiyaçlarına aksaklık olmadan cevap verebilmesidir. Bu nedenle, genel sınıflandırmanın 
ötesinde, her binayı çözülmesi gerekli bir problem olarak değerlendirmek, biricik olduğunu görmek, tasarım 
için gereken ön çalışmaları yapmak ve tasarımı gerçekleştirmek önemlidir. Yapılar ve binalar işlevlerine göre 
ulaşım, su, sağlık, eğitim,endüstri, konaklama, barınma, spor, sosyo-kültürel binalar ve anıtlar olmak üze-
re sınıflandırılmaktadırlar. Ancak, tasarım sürecinde kendi içersinde yeniden sınıflandırılmalıdırlar. Örneğin, 
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Eğitim Binaları; Kreş/Anaokulu/İlkokul/ Ortaokul/Meslek Lisesi (Teknik-Sosyal)/Güzel sanatlar Lisesi/Üni-
versite (Alanlarına göre fakülteler/MYO’lar) gibi çeşitlenmekte ve ihtiyaç ve beklentileri farklılaşmaktadır. 

Bu çalışmada ihtiyaçlarına göre oluşan farklılıkların mimari proje tasarımlarına yansıması gerekliliği alternatif 
ve/veya destek eğitimi veren kurumların binalarının da ihtiyaçlarına göre tasarlanmasının verdikleri hizmetler-
le ilgili başarıyı arttıracağının vurgulanması hedeflenmektedir. Ortalama yapılan tasarımların iğreti çözümler 
sunduğu ve işlevsel akışa engel oluşturduğu belirtilmelidir. Günümüzde bir bina ne için kullanılacağı bilin-
meden ve kullanıcı profili belli olmadan da inşa edilmektedir. Kiralık veya satılık olarak ticari meta olarak 
görülmekte ve pazarlanmaya çalışılmaktadır. Kullanıcı binayı veya mekân/lar/ı vereceği fonksiyona uygun 
hale getirmeye çalışmakta; çeşitli bölücü elemanlar kullanarak işleve uyumlu hale getirmeye çalışmaktadır. 
Ancak bu sonradan yapılan işlemler, ilk defada amaca uygun tasarımın sağlayacağı sağlıklı sonuçlara ne yazık 
ki erişememektedir.

Şekil 1¹,2². Sürücü Kursu Derslik /İzmit Şekil 3. Sürücü Kursu Binası –Üst kat Kafeterya & Zemin kat 
Dükkân2 3 4

Bu çalışma için mevcut alternatif eğitim kurumlarının binaları, adreslere dayalı bilgi edinilmesi ve özel olarak 
tasarlanmış bina projeleri incelenecek ve her binanın kullanıcılarının bilinmesi gerekliliği ve belirgin bir işleve 
yönelik olarak tasarlanması gerekliliği vurgulanacaktır.

AMAÇ

Çalışmada amaçlanan, alternatif eğitim kurumlarına ait binaların nasıl olması gerekliliğidir. Mimari tasarım, 
kullanım ve uygulama başarısı işleve, kullanıcı profiline, eğitim sonucu hedeflenen çıktılara, kent içerisindeki 
konumuna, erişilebilir ve engelsiz olmasına, huzurlu iç mekânlar sahip olmasına ve kentsel arayüzü oluşturan 
binaların cephelerinin kent siluetine uyum ve katkısına bağlı olarak değişecektir. bina tasarım, inşaat veya res-
torasyon için ayrılan bütçe ile birlikte imar planı ve ilgili yasal yaptırımlar da bina tasarımını etkilemektedir. 
Bu vurgunun yapılması çalışmanın önemli amaçlarından birisini oluşturmaktadır. 

2  http://izmitsurucukurslari.com/yeni-ufuklar-surucu-kursu/
3  http://izmitsurucukurslari.com/wp-content/uploads/2017/02/IMG_7100.jpg
4  http://izmitsurucukurslari.com/bekirdere-uc-yol-surucu-kursu/
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Şekil 4.⁴ Alt Dükkân / üst Konut Olan Binada Pilates Stüdyosu 5

KAPSAM

Küreselleşmenin sonucunda artık sadece bir diplomanın yetmediği, yetkin bir birey olabilmek için diplomayı 
besleyen gerekli diğer eğitimlerin alınması ve bireysel / sosyal birer birey olduğunu vurgulayan ilgi, merak 
yönlerini destekleyen diğer konularla beslenmenin gerekliliği hissedilmektedir. 

İnsanlar kentlerde yaşam sürmekte, stres/gerginlik/ yoğunluk gibi duygularla ruhsal olarak deşarj olma ihtiyacı 
da hissetmektedirler. Diğer dallarda çeşitli eğitimler veren kurumların bugün için varolma nedenleri;

• Küreselleşen Dünyada Daha Yetkin Olabilmek

• Eğitim Desteği Sağlamak

• Yeni Bilgiler Öğrenmek

• İlave Donanımlar Elde Edebilmek

• Program Kullanımı

• Herhangi Bir Araç/Cihaz Kullanım Becerisi

• Sağlıklı Yaşam

• Kültürel Birikim Gibi Unsurlardır.

Tablo 2. Günümüz İçin Popüler Olan Alternatif Eğitim Alanları

Yabancı Dil 
Kursları

Bilişim Kursları Moda/Tasarım Kursu Ehliyet Kursları

Spor Kursları Folklor Kursları Dans Kursları Yemek Kursları

Ahşap Boyama 
Vd. Kursları

Geleneksel El 
Sanatları Kursu

Takı Tasarım Ve İmalatı 
Kursu

Enstrüman Kursu

Yoga Pilates Meslek Edindirme Pasta kursu

5  https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-isyeri-kiralik-yalcin-karacetin-den-yuruyus-yolunda-kiralik-dukkan-677154471/detay
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Bir binanın işlevine olarak uygun olarak tasarlanması ve inşa edilmesi önemlidir. Bu binanın işlevi özellikle 
farklı işlevlerde eğitim içermekte ise, işlevin tasarıma, kaba yapı strüktürüne, ince yapı detay ve malzeme se-
çimlerine, tesisat ihtiyacına yansıtılması gereklidir.

YÖNTEM

Bu çalışmada yöntem olarak kurs ve eğitim veren dalların çeşitliliği üzerine literatür ve piyasa incelemesi 
yapılmıştır. Hangi binalarda hizmet verdikleri adres bilgilerinden de incelenerek belirlenmeye çalışılmıştır. 
Günümüz kuruluşlarının web sayfaları ve sosyal medya hesapları ticari ve reklam amacıyla bulunduğundan 
incelemede kaynak olarak değerlendirilmiştir. Bulgular ve önerilerin neler olabileceği konusu çalışmayı şekil-
lendirmiştir. 

BULGULAR

Alternatif eğitim/kurs/beceri kazandırma eğitimlerinin iletişim adreslerine bakıldığında pek çoğunun 

•	 Mevcut bir iş merkezinde

•	 Apartman konutların bir birim veya dairesinde 

•	 Bir binanın zemin katının iş yerine dönüştürülmesi ile elde edilen alanda

•	 Mevcut kamu spor salonlarının antrenman salonlarını kiralama usulü ile hizmet verdiği görülmektedir. 
Az bir bölümün ise, özel olarak tasarlanmış fonksiyonlarına uygun binalarda eğitimlerini sürdürdükleri 
söylenebilir.

   

Şekil 5,6,7,8. İzmit/Kocaeli Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu Antrenman Salonları ⁵6

Şekil 9. Sürücü Kursunda Simülasyon Bölümü İhtiyacı⁶

6  https://www.facebook.com/pg/ighsim41/photos/?ref=page_internal
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Vitrivius (MÖ 1.yy.), İşlevsellik, Sağlamlık, Estetik/Güzellik kavramlarının bir mimari tasarımda bir arada 
bulunması gerekliliğini belirtmiştir. Günümüz için de, bu üç temel unsur mimari tasarımın temelini oluştur-
maktadır. 

ÖNERİ-DEĞERLENDİRME

Bir Binanın tasarım kriterleri;

•	 Kullanım / Özel Amacına, 

•	 Kullanıcı Profiline, 

•	 Bina ve Tesis Yapılacak Yerin Konumuna, 

•	 Coğrafyasına ve 

•	 Bütçesine Göre Tasarlanması başarıyı getirecektir.

      

Şekil 10,11. Yabancı Dil Okulu Planları ⁷ Şekil 12.Sürücü Kursu⁸ Şekil 13. Aşçılık Okulu⁹ 7 8 9

Dans okulunun işlev şeması ile ehliyet kursunun ya da aşçılık okulunun temel gereksinimleri birbirinden fark-
lıdır. İhtiyaçlar bilinerek, belirlenerek tasarımı gerçekleştirmek gereklidir. Örneğin, dans salonlarında tutunma 
çubukları, ayna, dans etmeğe müsait zemin kaplamaları, ses yalıtımlı ve akustik düzenlemeli salonlar, bireysel 
dans odaları ve müzik yayını için ses düzeni tesisatı gibi düzenlemeler tasarım kriterlerinin ihtiyaçlar kısmında 
yer almalıdır. 

Şekil 14.Leeds Dans Merkezi¹⁰10

7  http://ekolsurucukursu.com.tr/simulator.html
8  https://www.archdaily.com/783613/school-of-foreign-languages-audb-architects/56e27b56e58ece77550000fb-school-of-foreign-

languages-audb-architects-plan
9  https://www.actioncpctraining.co.uk/driver-cpc-training-courses-birmingham-west-midlands/
10  https://archinect.com/people/project/50442658/culinary-school/50534101
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Şekil 16. Kendi Binasında Dans Okulu ¹¹ Şekil 17.KO-MEK Seka Kaynak Atölyesi ¹² 11 12 13

Sürücü kursunda simülasyon odaları, teorik ders odaları ve projeksiyon, flipchart gibi donanımlar bulunma-
lıdır. Araç kullanımı için bir açık arazi organizasyonu da ihtiyaç programı içerisinde yer almalıdır. Aşçılık 
Okulunda ise, soğuk ve günlük depo, hazırlık-pişirme-bulaşık-servis, derslik gibi ana mekânlarla birlikte eği-
timci ofisi ve sosyal mekanların da bulunması gerekecektir. Fotoğraflarda paylaşılan UNO Futbol Okulunun 
binasının da işleve özel olarak tasarlandığını, kullanıcılarının sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde başarıyı 
hedefleyerek kullanacakları bir bina adayı olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Şekil 18,19. UNO Soccer Academy Chicago IL / Futbol Okulu¹³ 14

11  http://www.presidentsmedals.com/Entry-21931
12  https://tr.foursquare.com/v/dansanat-dans- okulu/4f23f5a9e4b0085e496d0a68?openPhotoId=57768fc7498eceb353ff3b36
13  http://www.komek.org/komekkursmerkezleri.asp?id=36
14  https://www.world-architects.com/en/architecture-news/reviews/uno-soccer-academy
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Tablo 1. Kocaeli’de Kbb’den Talep Edilen Eğitimler: Seka Kaynak Atölyesi’nde Bu Dönem Açılması 
Planlanan / Talep Olan Branşlar

ÖRTÜLÜ ELEKTROT VE 
ARK KAYNAĞI

GİRİŞİMCİLİK KUR’AN-I KERİM TECVİDLİ 
OKUMA

KURBAN KESİM ELEMANI  GAZ ALTI (MİG-MAG) 
KAYNAĞI

TİG KAYNAKÇILIĞI

HAVUZ SUYU 
OPERATÖRLÜĞÜ

 BASINÇLI SULAMA 
SİSTEMLERİ

FORKLİFT EĞİTİMİ

ASANSÖR SİSTEMLERİ 
MONTAJI

FİBER OPTİK ASANSÖR SİSTEMLERİ 
BAKIMI

  DOĞALGAZ İÇ 
TESİSATÇISI

  SIHHİ TESİSATÇI   SERVİS ELEMANI 
(GARSON)

  PİŞMANİYE YAPIMI

      

Şekil 20. Kendisine Ait Binada Hizmet Veren Spor Merkezi¹⁴ Şekil 21,22. Kendisine Ait Binada Hizmet 
veren Dans Okulu¹⁵ Şekil 23. Newcastle Science Central Bilgisayar okulu¹⁶ 15 16 17

SONUÇ 

Tasarım, tüm teknik, yasal ve çevreye ait bilgilerin düşünsel değerlendirmeler ile bir araya gelmesiyle oluşan, 
sanat, uygulanabilirlik, estetik, kullanıcı beklentilerine cevap verebilme, doğru detay çözümleri ile şekillenen 
bir sonuç eserdir. Burada tasarımcının konuyu nasıl aldığı ile birlikte müşterinin ne istediği/beklediği de çok 
önemlidir. Günümüzde müşteri/işveren her zaman kullanıcı olmayabilmektedir. Bu durum binanın işlevselliği 
açısından zaman zaman bir dezavantaja da dönüşebilir. İşveren kullanıcının ne istediğini tam belirleme endişe-
si duymayabilir, günümüzde sadece kar etmek amaçlı pek çok bina inşa edilmektedir. 

15  http://www.fit4ever.com.tr/fotografdetay.asp
16  https://tr.foursquare.com/v/%C3%B6zel-filiz-%C3%B6zar-bale-ve-m%C3%BCzik-okulu/540ac2dc498e234757ac5449?openPh

otoId=58ba77cc89151d635131fe7a
17  https://www.bbc.com/news/uk-england-tyne-30813803
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Çalışmada eğitim binalarının bir kolu olan alternatif eğitim veren kurumların bina tasarımlarında da en az bir 
eğitim kurumu tasarımı kadar önem verilmesi zorunluluğunun bulunması önerisi bulunmaktadır. Eğitim kuru-
mu olarak yapılacak bir bina ile işletme kurumu amaçlı yapılacak bu binaların da tasarımlarında amacın ofis 
binası veya iş merkezi binası değil bir eğitim kurumu binası olduğuna dikkat etmek önemlidir. 

Bu çalışmanın amacı, ihtiyaçların gündeme göre belirlendiği ve dolayısı ile her daim kabul gören ya da ala-
nında yeni olan eğitim kolları, uğraşılar, yeni meslek edinme veya beceri geliştirme kurs/eğitim/ders içerikli 
faaliyetlerde hizmet verecek binaların hızla gelişen bina ihtiyaçlarının karşılık bulabilmesidir. Bu tip eğitim 
kurumlarının kuruluş aşamasındaki bütçelerinin de etkisi ile mevcut bir binada kira veya satın alma yoluyla 
birim sahiplenmek çözümüne gittikleri gözlemlenmektedir.

İşlevlerin birbirini karşılamadığı binalarda ancak bir takım strüktürü de zedelemeyecek müdahalelerle yapı-
lan değişim/dönüşüm çalışmaları elbette sadece o iş için bir mimari proje ekibi tarafından tasarlanan bir bina 
ya da bölüm kadar başarılı olamayacaktır. Çalışmada farklı fonksiyonların ihtiyaçlarının çeşitliliğine dikkat 
çekilmeye çalışılmış sadece eğitim binası, kurs binası, dans binası deyip sığlaştırmamak gerekliliğin altı çizil-
meye çalışılmıştır. Bu çalışmanın toplumsal ölçekte farkındalık oluşturması hedefini taşıdığı vurgulanmalıdır. 
Mimarlık mesleğinin gerek mimarlık gerek iç mimarlık açısından öneminin ve sorumluluklarının meslektaşlar 
ve paydaşlar tarafından gerçekleştirilmesinin ayrıca önemli olduğu belirtilmelidir.

İNTERNET KAYNAKLARI

https://www.actioncpctraining.co.uk/driver-cpc-training-courses-birmingham-west-midlands/ (E.T. 
17.04.2019)

https://www.archdaily.com/783613/school-of-foreign-languages-audb-architects/56e27b56e58ece77550000
fb-school-of-foreign-languages-audb-architects-plan (E.T. 15.04.2019)

https://archinect.com/people/project/50442658/culinary-school/50534101 (E.T. 18.04.2019)

https://www.bbc.com/news/uk-england-tyne-30813803 (E.T. 15.04.2019)

http://ekolsurucukursu.com.tr/simulator.html (E.T. 18.04.2019)
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(E.T. 15.04.2019) (Kocaeli İzmit Gençlik Ve Spor İlçe Müdürlüğü Sosyal Medya Hesabıdır)

http://www.fit4ever.com.tr/fotografdetay.asp (E.T. 15.04.2019)

https://tr.foursquare.com/v/dansanat-dans-okulu/4f23f5a9e4b0085e496d0a68?openPhotoId=5ae8a068dd844
2002c88dfc5 (E.T. 18.04.2019)

https://tr.foursquare.com/v/dansanat-dans-okulu/4f23f5a9e4b0085e496d0a68?openPhotoId=57768fc7498ece
b353ff3b36 (E.T. 15.04.2019)
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KAMUSAL BİNALARIN KENTSEL ARAYÜZLERİ: İZMİT İLİ HİZMET BİNALARI 
ÖRNEKLEMİ ÜZERİNDE İNCELENMESİ

Sibel DEMİRARSLAN

¹Kocaeli Üniversitesi, KMYO, İzmit / Kocaeli / Türkiye

Öz: Kamusal binalar, bireylere hizmet amacı ile var olan ve herkesin kullanımına açık binalar olarak belirtile-
bilir. Eğitim, sağlık, güvenlik gibi amaçlarla inşa edilen binalardan hizmet amaçlı olan Valilik, Kaymakamlık, 
Emniyet Müdürlüğü, Posta Merkezi gibi binaları hizmet binaları olarak isimlendirmek mümkündür. Binalar, 
işlev, çevre, mimarın tasarıma yaklaşımı, kullanıcı profili, yerel ve yöresel malzemeler, kültürel öğeler, iklim 
ve coğrafi veriler, yasal yaptırımlar, sürdürülebilir olma durumu, engelsiz tasarlanması, ekonomi, maliyet, 
kullanıcı beklentileri gibi etkenlerle biçimlenmektedirler. Özellikle kamu hizmet binalarında devleti temsil 
etmesinin sorumluluğu, ağırlığı ve hiyerarşi içeren bir ofis düzenine sahip olması, algısal olarak resmiyeti 
hissettirme endişesi taşıdığı bilinmektedir. Binalar veya kompleks binalar cepheleri ile kentleri oluşturmakta-
dırlar. Mevcut bir doku içerisinde yer aldıkları şehir içi yerleşimlerinde bina cepheleri ile kentsel arayüz oluş-
turmakta, kente katkı sağlamakta ve kentsel röper noktası olabilmektedirler. Özellikle kent içerisinde kamusal 
binaların bir merkez oluşturduğu, civarında ihtiyaç duyulacak diğer işlevlere sahip işyerlerinin de yer almaya 
başladığı izlenmektedir. Bu çalışmada, Resmi Kamusal binaların kentsel arayüzde kendilerini nasıl ifade et-
tiklerinin İzmit örnekleminde belirlenmesi amaçlanmaktadır. Kocaeli ili, İzmit merkez ilçe sınırları içerisin-
de yer alan kamu binalarının kent içerisindeki konumları, cephelerinde kullanılan renk-doku-desen gibi algı 
unsurları, dolu/boşluk oranları, bina dış girişlerinin özel olup-olmama durumları gibi görünüş özelliklerinin 
taşıdıkları içerik ile resmiyet özelliğinin nasıl vurgulandığının belirlenmesi; kent dokusu ile ilişkisi/uyumu/zıt-
lığı ve kentteki binaların cephelerinin oluşturduğu algılanan kentsel arayüz içerisinde tasarımsal yorumlanma 
şeklinin belirlenmesi hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kamusal Binalar, İzmit, Kentsel Arayüz, Hizmet Binaları, Algısal Faktörler

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Kamu kavramı TDK Büyük Türkçe Sözlükte “Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü”18 olarak tanım-
lanmaktadır. Kamu binaları ifadesi ise, halka açık hizmet binaları olarak belirtilir. Hizmet binaları, işlevlerine 
göre hukuk, güvenlik, idari yönetim, eğitim, sağlık gibi sınıflandırmaya tabi tutulabilirler. Mimari tasarımda 
farklı işlevler farklı tasarım ölçütlerine, ihtiyaç ve işlev programına, kullanıcı profiline, kaba yapı ve strüktürel 
kuruluş ile ince yapı detay/malzeme seçimlerine ve tesisat ihtiyaçlarına sahiptirler. Bu durumda kamu binaları 

18  http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=179692
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tasarımında işleve bağlı değişkenler olduğu belirtilmelidir. Bir hastane binası ile adliye binasının ihtiyaçları 
birbirinden çok farklıdır. 

Kentsel mekâna ilişkin tasarımlarda genellikle doluluklar ele alındığından, binalar arasındaki boşluklar kendi-
liğinden oluşan kayıp hacimlere dönüşmektedir. Bu hacimler çoğunlukla, özensizce yan yana getirilen cephe 
dizileriyle sınırlandırılmakta ve günümüz kentlerinde problem alanı haline dönüşen kentsel arayüzleri oluş-
turmaktadır.(Bala, 2006: yapi.com.tr) Mekân (sadece gözlerle ve zihinlerle değil, bütün duyularla ve bedenin 
tümüyle) ne kadar çok incelenir ve ne kadar iyi ele alınırsa, mekânda işleyen mekânın parçalanmasına ve başka 
bir mekânın üretimine yönelen çatışmalar o kadar çok ve o kadar iyi kavranır. (Lefebvre 2014:390) Bu neden-
le, kentlerde işlevsel estetik, kültürle uyumlu, mevcut dokuyu zedelemeyen, aidiyet duygusu ve hemşerilik 
hissi veren bir bütünlük sağlamak gerekir. 

AMAÇ

Endüstrileşme süreci ile birlikte Kocaeli ili ve İzmit merkez ilçe Türkiye içindeki merkezi konumunun, kolay 
erişilebilir bir yerde bulunuşunun ve kara, deniz, hava bağlantılarının rahatlıkla sağlanabileceği bir konumda 
olduğundan, sanayileşme için daima avantajlı bir yer olarak görülmüştür. Göç alma sırasında genelde ilk üç 
içersinde bulunan il, bugün için de göç almaya devam etmektedir. Dışarıya göç verme oranının gelenlerin ya-
nında çok düşük bir oranda olduğunu söylemek önemlidir. İlin artan nüfusu farklı işlevlere sahip yeni bina ge-
reksinimi oluşturmaktadır; okul, hastane, banka, güvenlik binaları veya konut gibi yeni binaların inşa edilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, ulaşım ağları, yollar ile birlikte rekreasyon, sosyo-kültürel ve teknik altyapı ihtiyaçları 
da arttırmaktadır. Hâlihazırda mevcut bir yapılaşmanın olduğu ilde yeni imar alanları oluşturmak ve bu alan-
ların erişilebilirliğini sağlamak ciddi bir çalışmayı gerektirmektedir. 

Kentsel yenileme, son yılların gündeminde önemini korumaya devam ederken içinde barındırdığı unsurlar 
ve farklı boyutlar, giderek daha etraflıca tartışılmaya başlanır olmuştur. Bu içerik derinleşmesinde, kentsel 
yenileme uygulamalarının sonuçlarının, geçen yıllar içerisinde daha gözlemlenebilir hale gelmesinin kuşku-
suz önemli bir rolü vardır. Yapılan hatalar, çıkartılan dersler, uygulamaların gerek fizik mekân gerekse yerel 
toplum üzerindeki yansımaları, kentsel yenilemenin her bir boyutunun tek tek ve derinlemesine tartışılmasının 
önemini ortaya koymaktadır. (Özden, 2010 :267)

Bu çalışmanın amacı artan nüfus, küreselleşme/endüstrileşme/teknik ve teknolojik ihtiyaçlar ile birlikte de-
ğişen, gelişen yaşam pratikleri ve standartları cevap vermek üzere sürekli inşa edilen yeni binalarla kentin 
siluetinin değiştiğini vurgulamaktır. Her yeni bina, cepheleri ile kenti yoğurmakta ve yeniden doğurmaktadır. 
Kent binalar ve sokak/cadde/meydan arakesitlerinde binaların cepheleri ile tanımlanmaktadır. Özel veya ka-
musal oluşlarına göre farklı tasarım kriterlerine sahip olma öngörüsü ve belirlenmesi söz konusudur. Nitel ve 
nicel yaklaşım ve değerlendirmeler ile Kocaeli ili, İzmit merkez ilçe sınırları içerisinde kalan Devlete ait kamu 
hizmet binalarının cephelerinin ve algısal faktörlerinin irdelenmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesi çalış-
manın amacıdır. Bir kentin okunabilmesi akıcılığını ve yaşanılabilirliğini arttıran bir özelliktir. Binalar kentleri 
oluştururken anlaşılabilir ve yaşanılabilir olmasına da katkı sağlamalıdır.
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Doğrusu, net bir imge, kişinin kolay ve hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar. Bir arkadaşın evini, bir polis 
merkezini veya bir dükkânı bulmamız buna bağlıdır. Ancak, düzenli bir çevre bundan fazlasını da sağlayabilir. 
(Lynch 2011:4) Kentsel landmark olabilecek binalar veya merkezler, aidiyet hissettirecek kültürel ve mimari 
öğeler ve kent içersinde doğru bir işleyiş olmalıdır.

KAPSAM

Kocaeli İli, İzmit merkez ilçe yerleşim için çizgisel bir hatta sahiptir; bu nedenle özel veya kamusal yeni bina 
ihtiyaçları eğimli arazilere doğru yönelmekte veya kentsel dönüşüm uygulamaları ile imar parseli üzerinde 
mevcut binalar yıkılıp, yenileri yapılmaktadırlar. Kentin merkezinde imar düzeni genelde bitişik nizam ol-
duğundan, kentsel arayüz denilen sokak, cadde, meydan siluet hatları yıkılıp yeniden inşa edilen binaların 
cepheleri ile durmadan değişmektedir. Özel binalar, tasarımda modadan etkilenmektedir, bu nedenle kentlerde 
aynılık yaşanmaktadır. Her kent birbirine benzemekte, İzmitli olma ayrıcalığı ve aidiyet duygusunun yaşatılma 
endişesi kaybedilmektedir. Kültürel miras oluşturma endişesinin günümüz binalarındaki hissedilişinin durumu 
bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Kamusal binalar da ise, tip bina projeleri uygulanmakta veya genel 
tasarım ölçütleri tekrar etmektedir. Eğitim binalarının tip projeler ile her yerde aynı binalarla öğrenciler için 
“benim okulum” duygusunun kaybolduğu ve mahalle, sokak ve caddelerin aynı binalarla tek tipleştirilmeye 
başlanıldığı söylenilebilir. İzmit için boş parsellerin varlığının artık söz konusu olmadığı günümüzde yapılaş-
ma kamu binaları için de bazı yerlerde yıkıp yeniden yapım ile devam etmektedir. Örneğin, Devlet Hastanesi 
için eski hastanenin yıkılıp yerine yenisinin inşa edilmesi İzmit alışkanlıklarında ve kentsel dokuda değişikliğe 
neden olmuştur, hastane durağının yer değiştirmesi gibi. Kentin mevcut durumunun korunması, kent ve sosyal 
yaşam alışkanlıkları, ait olmak, tanıdık-bildik olmak gibi sosyal aidiyetle ve toplumun bir parçası olmayı his-
setmekle ilgili önemli ancak pek de farkında olunmayan konulardır. 

Çevreyi yapılandırmak ve tanımlamak, bütün hareketli canlılar için çok önemli bir yetenektir. Bunu yapabil-
mek için çok çeşitli ipuçları kullanılır; renk, biçim, hareket, ışığın polarması gibi görsel duyumlardan olduğu 
kadar koku, ses, dokunma, devinduyum, yerçekimi ve hatta manyetik alanlar ve elektrik gibi diğer uyarıcılar-
dan da yararlanılır. (Lynch, 2011:3-4) Bu çalışmada Hizmet binaları kapsamı içerisinde, hizmet üretimi yapılan 
ve ofis ihtiyacı ile tasarlanan binalar örneklem olarak seçilmiştir. Bu binalar içerisinde İzmit merkez ilçe sınır-
ları içerisinde bulunan Vilayet, Kaymakamlık, Defterdarlık, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İzmit Orman İşletmesi 
Müdürlüğü Kavakçılık Enstitüsü Yerleşkesi, İzmit Sosyal Hizmet Merkezi, Adliye Binası, İSU Müdürlüğü, 
SGK İl Müdürlüğü ve Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi, Emniyet Müdürlüğü binaları hizmet binası olarak 
işlevi gereği kabul edilmiş ve belirlenmiştir. İzmit’in yapılaşmasında önemli yer tutan ve merkezde dağınık 
olarak yer alan kamusal yapıların özellikle hizmet binaları birimlerinin cepheleri ile kente ve siluete yaptığı 
etkiler, tasarım kriterlerinin irdelenmesi, bir kamusal bina kavramını oluşturabilmek ve beklenen ciddiyeti/
ağırlığı/otoriteyi verebilmek hedefi ile uygulanan cephe tasarımları, renk, doku, dolu-boş oranları ile oluşan 
algı unsurları, yer seçimleri gibi konularla ele alınacaktır. Kamusal binaların farklı alanlarda halka hizmet 
verdiği gerçeği ile kendi içerisinde İşlevsel sınıflandırmalara tabi tutulduğu açıktır; örneğin, eğitim binalarının 
ihtiyaçları sağlık binalarından farklıdır ve farklı bina tasarımlarının sunulması gerekmektedir. Ancak özel sek-
tör inşaatları ile kamuya ait inşaat prosedürleri arasında önemli farklar bulunmaktadır. Gerek ödenek işlemleri, 
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gerek karar mekanizması ve beğeni ve onay ölçütleri, gerekse çevreye vermek istedikleri mesajlar ile farklı 
özelliklere sahip olmaktadırlar.

YÖNTEM

Bu çalışmada amaç, İzmit merkez ilçe sınırları içerisinde kalan kamu hizmet binalarının belirlenmesi, cep-
helerinin tasarım özellikleri açısından değerlendirilmesi, kamu binalarının tasarımları ile vermek istedikleri 
algıyı etkileyen tasarım ve detaylandırma unsurlarının bulgulanması ve kentsel arayüz bağlamında ele alın-
ması içeriğine sahiptir. Yöntem olarak bahsi geçen kamusal hizmet binalarının belirlenmesi, cephe etütlerinin 
yapılması, inceleme/belgeleme çalışması, fotoğraf çekimi ile tespiti, yerleşimin yeri ve konumu, mevcut çevre 
yapılaşmasının özellikleri ile incelenmesi gerçekleştirilecektir.

BULGULAR

Tablo 1. İzmit / Kocaeli Kamu Hizmet Binaları Tespiti ve Bulgular (Fotoğraflar, Yazar 
Demirarslan,S.’e aittir.)

KAMU HİZMET 
BİNASININ ADI FOTOĞRAF YERİ/ YERLEŞİM 

ÖZELLİĞİ
CEPHE TASA-
RIM DÜZENİ

RENK/DOKU/
BİÇİM

GENEL KRİTER-
LER

KOCAELİ VALİLİ-
Ğİ İZMİT

İzmit İçi Yan Yol 
Üzerindedir. Yerleşke 
Olarak Tasarlanmıştır. 
Merkez Sayılabilecek 
Konumdadır. Yakının-
da Konut Ve İşyerleri 
Bulunmaktadır, Def-
terdarlıkla Yanyana-
dır, Çevresi Açıklıktır.

Modüler Bö-
lünmüş Ritmik 
Cephe Düzen-
lemesı, Yer 
Yer Reflekte 
Koyu Renk 
Giydirme Cephe 
Uygulaması, 
Nişlerle Düzen-
lenmiş Pencere 
Doğrama Dü-
zeni, Kemerli 
Bitişler,Topuz 
Çatı Biçimli 
Işıklıklı Üst 
Örtü

 Yerleşkede Yer 
Alan Tüm Bi-
nalarda Benzer 
Cephe Tasarım 
Uygulaması, Bej, 
Kahve Tonları 
Tercih Edilmiştir. 
Giydirme Cephe 
Bölümlerinde 
Koyu Reflekte 
Cam Uygulaması, 
Pencere Doğrama-
larının Etrafında 
Söve Etkili Üst-Alt 
Ve Yanlarda Niş 
Uygulaması 

Yerleşkede Bulu-
nan Tüm Birim 
Binaları Aynı 
Tasarım Diline 
Sahip, Yatay Bir 
Algı Söz Konusu, 
Kemerlerle Mimari 
Mirasa Gönderme 
Yapılmıştır. 

DEFTERDARLIK Vilayetle Yanyanadır. Vilayetle Aynı 
Tasarım Diline 
Sahiptir.

Vilayetle Aynı 
Renk-Doku-
Tasarım Oranı 
Ve Özelliklerine 
Sahiptir. Tasarım-
cı Aynı Kişi Ve 
Ekiptir.

Vilayet İle Bir 
Bütün Olarak 
Tasarlanmıştır, 
Aynı Proporsiyon, 
Algısal Unsurlar 
Kullanılmıştır.
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İZMİT KAYMA-
KAMLIK

Yenişehir Mahallesin-
de, Mahalle İçerisinde 
Konumlandırılmış-
tır. Etrafında Tek 
Apartman Konutlar 
Bulunmaktadır, Kay-
makamlıktan Sonra 
Etrafındaki Binaların 
Zemin Katlarında 
Fotokopi, Fotoğrafçı 
Gibi Kaymakamlık 
İşleri İle İlgili İhtiyaç-
lara Cevap Verecek 
Dükkanlar Açılmıştır.

Koyu Mavi 
Giydirme Cep-
heli Ve Pembe 
Tonlarında Dü-
şey Duvar Hattı 
İle Dikeylik 
Etkisi Verilme-
ye Çalışılmış, 
Prizmatik Bir 
Binadır. Girişi 
Binanın İki 
Kolu Arasından 
Diyagonal Hat-
ta Verilmiştir. 
Güvenlikli Bir 
Giriş Söz Konu-
sudur. Sınırlar 
Bahçe Duvarları 
İle Çevrelen-
miştir.

Koyu Mavi Renkli 
Reflekte Cam 
Cepheye Hakim, 
Sadece Giydirme 
Cephe Olan Yüz-
lerinde Doğrama 
Sisteminin Modü-
ler Bölümlenmesi 
Büyük Bir Doku 
Etkisi Sağlıyor,Yan 
Cephede Pembe 
Duvar Nişleri İle 
Dikeylik Etkisi 
Algılanmaktadır. 

Mahalle Arasında 
Konutlardan Farklı 
Cephesi Ve İnsan 
Sirkülasyonunun 
Hareketliliği İle 
Kamusal Hizmet 
Binası Olduğu Al-
gılanıyor, Ulaşım 
İçin Durağa Biraz 
Uzak Ve Mahalle 
İçerisinde Kalması 
Bulmayı Zorlaştır-
maktadır.

SGK İL MÜDÜR-
LÜĞÜ VE SAĞLIK 
SOSYAL GÜVEN-
LİK MERKEZİ

Yahyakaptan Mahal-
lesinde Yer Almakta-
dır. Cami, Küçük Bir 
Alışveriş Merkezinin 
Hemen Yanında Toplu 
Konut Yerleşiminin 
İçerisinde Yer Almak-
tadır. 

Cephe Ritmik 
Bir Dolu-Boş 
Düzenine Sa-
hiptir. 4 Katlıdır. 
Konut Bölge-
sinde Kendisini 
Cephe Farklılığı 
İle Belli Et-
mektedir. Taş 
Kaplıdır. 

Bej Rengi 
Ağırlıklı,Taş Kaplı 
Bir Binadır. Cephe 
Malzeme Dokusu 
Hissedilmektedir. 
Taş Kaplamaların 
Uygulama Yönü 
İle Birlikte Pence-
re Boşluklarının 
Dar Ve Yüksek 
Oluşu Düşey Etki 
Oluşturmaktadır. 

Toplu Konut Yerle-
şimnde Yer Almak-
tadır. O Bölgede 
Konutlar, Okul Vb. 
İşlevli Binalar Bu-
lunmaktadır, Kamu 
Hizmet Binası 
Olarak Orada Yer 
Alması Yerleşim 
Yerinde İşlevsel 
Farklılık Oluştur-
maktadır.

İZMİT SOSYAL 
HİZMET MERKEZİ

Yenişehir Mahalle-
sinde, Kaymakamlık 
Binasının Yakınında, 
Konut Yerleşim Böl-
gesinin İçerisindedir. 
Bahçe Sınırları Du-
varlarla Çevrilidir.

Kat Yüksek-
liğinin Az Ol-
ması, Etrafının 
Duvarlarla 
Çevrili Olması 
Bir Kamusal 
Hizmet Binası 
Varlığını Hisset-
tirmemektedir.

Bej Rengi Duvar-
lara Sahip, Yatay 
Dolaşan Krem 
Rengi Duvar Ren-
ginden Çok Daha 
Açık Rengin Oluş-
turduğu Yatay Bant 
İle Yataylık Etkisi 
Oluşturmaktadır.

Mütevazı Görünü-
me Sahip, Müstakil 
Bir Binadır. Ad-
resini ve İşlevini 
Bilen Bulabilir.
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KOCAELİ ADLİYE 
SARAYI 

Şehir Merkezinde 
Anıtpark Mevkiine 
Yakındır, Bulunduğu 
Bölgeyi İsimlendir-
miştir, Adliye Olarak 
Bilinmektedir. Gös-
terişli, Revaklı Ve 
Yüksek Merdiven 
Hatlı Üstü Açık Alanlı 
Girişi Bulunan Bir Bi-
nadır. Sokak Üzerin-
den Girişi Olduğun-
dan Trafik Açısından 
Bekleme, Park Prob-
lemleri Oluşmaktadır. 
Etrafında Önceden 
Yer Alan Konutlar 
Da Zaman İçerisinde 
Hukuk Bürolarına 
Dönüşmüştür.

Tekil Doğrama-
lardan Oluşan 
Ve Ofislere 
Cepheden Bağ-
lanan Klima 
Cihazları İle 
Cephesinin 
Görünüşünün 
Olumsuz Et-
kilendiği Bir 
Kent Arayüzü 
Bulunmaktadır. 
Büyük Bir Bi-
nadır. D-100 Ve 
Merkez Cep-
helidir. Geniş 
Teraslı Cephesi 
Ve Kareye 
Yakın Ebatlan-
dırılmış Farklı 
Büyüklüklerde-
ki Doğramaları 
İle Cephe Oluş-
maktadır.

Sarı-Bej Hâkim 
Renk Üzerinde 
Kiremit-Pembe 
Boyalı Bir Giriş 
Bulunmaktadır.

İnsan Ve Araç 
Trafiğinin De 
Yoğun Yaşandığı, 
Dışarıda İş Takibi, 
Evrak Oluşturma 
İle Civar İşlev 
Oluşumlarını Etki-
lemiştir, Bekleme 
İçin Kafeteryalar, 
Fotokopi, Arzuhal-
ci, Kırtasiye Gibi 
Dükkanlar Etrafın-
da Çoğalmıştır.

KOCAELİ VALİ-
LİĞİ İL GÖÇ İDA-
RESİ

İzmit Santral Mevki-
indedir, Şehir İçinde-
dir. Devlet Hastanesi 
İle Çapraz Bir Ko-
numdadır. 
Civarında Zemin Kat 
Dükkan , Üst Katlar 
Konut Olan Hakim 
Bir Yerleşim Söz 
Konusudur.

Boyalar Ve 
Doğrama Yer-
leşimi İle Dolu 
Boşluluk Ora-
nının Düşey Bir 
Simetri İçerisin-
de Düzenlenmiş 
Olması, Binayı 
Yüksek Olarak 
Algılatmaktadır.

Mavi-Bej Ren-
gi Cephelidir. 
Eğrisel Olarak 
Tasarlanmış Kav-
şağa Bakan Köşe 
Bölümü Koyu 
Mavi Giydirme 
Cephelidir. Ön Ve 
Arka Cephelerin-
de Doğramaların 
Bulunduğu Hattın 
Mavi Boyalı Ve 
Diğer Bölümlerin 
Bej Tonlarında Bo-
yanması Düşey Bir 
Etki Oluşturmakta-
dır. Ofis Bölümleri 
İçin Cepheye Takı-
lı Klima Üniteleri 
Cephenin Kentsel 
Arayüzünde Gör-
sel Bir Düzensizlik 
Oluşturmaktadır. 

İşleve Bağlı Olarak 
Genelde Kaldırım 
Üzerinde Bekleyen 
Yabancı İnsanlara 
Beeklerken Rastla-
mak Mümkündür. 
İşlevi Gereği Hiz-
met Ettiği Birey 
Grubu Bellidir. 
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İZMİT ORMAN 
İŞLETMESİ MÜ-
DÜRLÜĞÜ KA-
VAKÇILIK YER-
LEŞKESİ

 

İl Gıda Tarım Ve Hay-
vancılım Müdürlüğü 
İle Aynı Çevrededir, 
Bir Yerleşke Alanı 
Olarak Hissedilebilir.

Cephe, Yatayda 
Boydan Boya 
Doğrama Ve 
Parapet Hattı İle 
Yatay Bir Etki-
ye Sahiptir.

Krem Ve Bordo 
Renkler İle Bo-
yanmış Bir Cephe 
Söz Konusudur. 
Alan Girişi Niza-
miye İle Sağlanır. 
Önünden Geçen 
Dere İle D-100 
İle Sınırlanmıştır. 
D-100 Durakları 
Üzerinden Köprü 
İle Bağlantılıdır.

İzmit Merkezine 
Biraz Uzam Mesa-
fededir.

İL GIDA TARIM 
VE HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ

D 100 Yolunun Kent 
Merkezinin Karşı 
Tarafında Kavşak 
Üzerindeki Bir Hatta 
Arka Tarafta Yer 
Almaktadır.

Giriş Bir Ni-
zamiye İle Ay-
rılmıştır, Etrafı 
Bahçe Duvarları 
İle Çevrelen-
miştir.

Pembe Renklidir. 
İkili Yanyana Doğ-
rama Sistemi İle 
Modüler Bölünm-
lenmiş, Ritmik Bir 
Cephe Düzenine 
Sahiptir.

Şehir Merkezine 
Uzaktır. Bulundu-
ğu Yerde Ki Kente 
Etkisi Yerleşke 
Etkisi İle Belirlen-
mektedir.

İSU MÜDÜRLÜĞÜ

 

İzmit Kadıköy Mahal-
lesinde, Katlı Otopark 
Ve Düğün Salonu 
Binasının Zemin 
Katındadır. Etrafında 
Konut Ve Dükkânlar 
Bulunmaktadır. 

Zemin Kat 
Kaldırım Üze-
rinden Doğrama 
Sistemi İle Bir 
Cephe Oluş-
turulmuş Bö-
lümde Hizmet 
Vermektedir.

Katlı Otopark Bi-
nası Altındadır,Bej 
Rengi Boyalı Bir 
Cephe Ve Yatay 
Etkili Bir Parapet 
Düzeni İle Otopark 
Yönü İle Algılan-
maktadır. 

Üst Katların Katlı 
Otopark Olması 
Kurumunu Algılan-
masını Etkilemek-
tedir.

İZMİT EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ

İzmit Eski Vilayet 
Mevkiindedir. D-100 
Girişi Kavşağındadır.

Renk Farklılık-
ları İle Boyalı 
Cephede Her 
Katta Birbirin-
den Farklı Doğ-
rama Düzeni 
Bulunan Bina 
Givenlik Bölü-
mü İle Girişe 
Açılmaktadır.

Bej Renk Hakim 
Boyalıdır, Bordo 
Boyalı Bölümler 
İle Yatay Etkiler 
Oluşturulmuştur

Merkezi Konum-
dadır.
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İZMİT BELEDİYE 
BİNASI 

Merkezde Yer Al-
maktadır. Önünde 
Park Alanı Bulunur, 
Binanın Kompleks 
Oluşturan Kısmında 
Alışveriş Merkezi 
Bulunmaktadır. 

Bina Belediye 
Binası Ve Alış-
veriş Merkezin-
den Oluşmak-
tadır. Giydirme 
Cepheleri Ve 
Rengi İle Bili-
nen Büyük Bir 
Komplek Tekil 
Bina Algısın-
dadır. Belediye 
Binası Ve Alış-
veriş Kısımla-
rının girişleri 
Farklıdır.

Yavruağzı Pembe 
Rengi İle Dikkat 
Çeken Bina, Bir 
Röper Noktasıdır. 
Koyu Mavi Ref-
lekte Camlardan 
Oluşturulmuş 
Giydirme Cephe 
Bölümümün Oval 
Gelişi İle Girişi 
Belirlenmektedir.

Önünde Park 
Ve Bir Yanında 
Serbest Oturma 
Alanları İle Rahat 
Sayılabilecek Bir 
Çevresi Vardır, 
Ancak Sokakla Sı-
nırlanan Civarlarda 
Dükkânlar, Ofis 
Ve Konur Binaları 
Bulunmaktadır.

KOCAELİ BÜ-
YÜKŞEHİR BELE-
DİYESİ 

D100 İle Deniz Ara-
sında İzmit Sınırında 
Yer Almaktadır. 

Birden Fazla 
Bloktan Birara-
ya Gelmektedir. 
Ancak Mo-
noblok Etkisi 
Verir. Taş Plak 
Kaplama Ve Gi-
iydirme Cephe 
Sisteminin Bir 
Araya Gelmesi 
İle Cephesi 
Oluşturulmuş-
tur. Yüksek Bir 
Merdiven İle 
Binaya Giril-
mektedir.

Krem Rengi Dik-
dörtgen Taş Plak-
larının Derzlerinin 
Vurgulanarak, Plak 
Kaplamaların His-
sedildiği Bir Cep-
he Tasarımı Bu-
lunmaktadır. Koyu 
Füme Reflekte 
Camlı Giydirme 
Sistem İile Cephe 
Oluşturulmuştur.

Monoblok Bina 
Gibi Görün-
mektedir, Ancak 
Farklı Kat Yük-
sekliklerine Sahip 
Bloklarla Sikuette 
Hareketlilik Vardır. 
Giydirme Cephe-
lerin Dikdörtgen 
Formda Her Blokta 
Kullanılması Bina-
ları Prizmatik Bir 
Algıda Hissettirir.

TC MALİYE BA-
KANLIĞI VERGİ 
DENETİM KURU-
LU

İzmit Yahyakaptan 
Yenişehir Mevkikin-
dedir. Binanın Alt 
Katında Market Bu-
lunmaktadır.

Giydirme Camlı 
Ön Cephe Ve 
Panel Kaplı Yan 
Cephe Ve Tonoz 
Etkili Üst Örtü 
İle Bina Oluş-
maktadır.

Gri-Bej Renk 
Boyalı Yan Cephe 
Ve Koyu Füme Ref-
lekte Camlı Giy-
dirme Cephelidir.

Sadece Tabeladan 
Fark Edilebilen Bir 
Hizmet Binasıdır.

GİYDİRME CEPHE %35,72 ; BAHÇE DUVARI OLAN BİNA %57; BEJ/KREM RENGİ 
BOYA TERCİHİ %78,57; DOLU-BOŞLUK ORANLARINDA RİTM %50; PEMBE 
TONU RENK %14,28, YATAY ETKİ %28,57; DÜŞEY ETKİ % 28,57; YERLEŞKE 
DÜZENİ %28,57; MONOBLOK BİNA % 71,42; MÜSTAKİL BİNA % 85,71; BAŞKA 
FONKSİYONLU BİNADA BÖLÜM % 14,28; MERKEZDEN UZAK YERLEŞİM %21,42; 
ŞEHİR MERKEZİNDE YERLEŞİM %78,57

Olarak bulgulanmıştır. 
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SONUÇ

Kamu binaları, ağırlık şehir merkezinde olmak üzere dağınık bir şekilde kurulmuştur. Merkezde bulunan kamu 
binaları nüfusun hızla artması sonucu çevresel açıdan trafik sorunu gibi olumsuzluklar meydana getirmektedir.
(TC Kocaeli Valiliği, Hazırlayan: Karagöz 2003:337) Kent binaların dış yüzleri, sokak/cadde ve meydan gibi 
erişim/ulaşım ve kentsel mekânların biçimleri, düzenlenmeleri ile algılanmaktadır. Kamu hizmet binaları kent 
arayüzünü sadece kendi cepheleri ile değil, işleve yönelik yakın çevrede doğaçlama oluşan ofis ve dükkânlar 
ile de belirlemektedirler. Kamusal binalar işleyiş açısından bir otoriteye sahiptirler, yasal yaptırımlara uyumlu 
işlev gören, belli çalışma takvim ve saatlerine sahip olan ve devleti temsil ettiği için ağır duruşu olması bek-
lenen yapıya sahiptirler. Kocaeli ili İzmit merkez ilçe dâhilinde yapılan bu çalışmada başlıca 14 kamu hizmet 
binası incelenmiş, cepheleri ve yapılaşması ile ilgili bulgular belirlenmiştir. Genelde mevcut yapılaşmanın 
içersinde, konut, mağaza, cami, kültür merkezi gibi işlevli binaların yanında konumlanmışlardır. Günümüz 
Devlete ait kamusal binalarının kent içersindeki yerleri ve kentsel arayüzü oluşturan unsurların belirlenmesi 
sürecinde her biri ile ilgili, eğer kent nizamı içersinde tekil bina değil ise, yerleşkenin etrafının mutlaka bahçe 
duvarları ile çevrili olduğu belirlenmiştir. Bir nizamiye girişi, güvenlik ve kontrol birimi bulunmaktadır. Bina-
ların fonksiyonlarının ofis çalışma sistemi ile çözülebilir olmasının bina cephelerine yansıdığı görülmektedir. 
Dolu-boş oranlarının belli bir ritme sahip olduğu belirtilebilir. Cephelerde boya veya kaplama rengi olarak 
uyumlu, asil bir renk olan bej, krem gibi açık tonların tercih edildiği, bir doğrama sistemi olan giydirme cephe 
uygulamalarında da güven ve sorumluluk hissi veren koyu mavi, füme gibi renkler uygulandığı görülmüştür. 
İkinci renk tercihi ise pembe olarak bulgulanmıştır. Ofis düzeni pencere doğrama sistem ve düzeninin bina 
cephelerine, dolayısıyla kent arayüzüne yansıdığı görülmüştür. Kamu hizmet binalarının kente yayılı olarak 
yer alması bulundukları bölgelerde gündüz bir hareketliliğe, gece ise sessizliğe neden olmaktadır. Kent içersin-
de bulmak için bazı binaları aramak gerekmektedir. Tasarım dilinin belirgin olmaması, kronolojik sıraya göre 
yeni ürünlerin kullanıldığının tespit edildiği söylenebilir. Giydirme cephe uygulamasının ofis ve iş merkezle-
rinde moda uygulama olması, binanın resmiyet içeriğini karıştırabilmektedir. İzmit örnekleminde, Devlete ait 
Kamusal Hizmet Binalarının genel olarak birbirine fazlaca benzemediği, bu binalarda bir tektipleşmenin söz 
konusu olmadığı belirtilebilir.
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INVESTIGATIONG THE REPEATABILITY OF PRECISE POINT POSITIONING WITH QUAD-
CONSTELLATIONS OVER TURKEY

Sermet OGUTCU

Necmettin Erbakan University, Engineering Faculty, Konya / Turkey

Abstract: Global navigation satellite system (GNSS) precise point positioning (PPP) using GPS and GLONASS 
first became achievable around 2007. An increasing number of satellites of GNSS and their constant modern-
ization allow conducting PPP with four constellations, namely GPS, GLONASS, BeiDou, and Galileo. The 
full orbit constellation (FOC) of BeiDou and Galileo is not completed yet and still under development. It is 
expected that BeiDou and Galileo FOC will be completed in late 2020. In this paper, repeatability of quad-
constellation PPP with different variations namely, GPS, GPS-GLONASS, GPS-GLONASS-GALILEO, and 
GPS-GLONASS-GALILEO-BeiDou, over Turkey are investigated. Ten consecutive days in 2018 (DOY: 324-
333) and six IGS-MGEX stations are chosen within and around Turkey to conduct quad-constellation PPP 
using daily data. GipsyX scientific software developed by NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) is used to 
conduct static PPP. Satellite elevation cutoff angle is set to 7° for each processing. The results indicate that 
adding GLONASS, GALILEO, and BeiDou to GPS not always improve the horizontal and vertical precision 
of the chosen sites. Some stations show precision degradation, the others show the precision improvement but 
the improvements are generally marginal. The results are mainly related to the observation time and satellite 
elevation cutoff angle which effect the improvement in precision compared to GPS significantly.

Key Words: BeiDou, GALILEO, GLONASS, GPS, PPP

INTRODUCTION

Precise Point Positioning (Zumberge et al., 1997) has become a powerful tool for obtaining precise positioning 
using precise satellite orbit and clock corrections provided by, for example, International Global Navigation 
Satellite System (GNSS) service. It plays a key role in much scientific research, such as tectonic and geophysi-
cal studies (Shi et al., 2010, Geng et al., 2017) and atmosphere and earthquake monitoring (Bar-Server et al., 
1998; Li et al., 2013). One of the main advantages of PPP compared to differential techniques is users can 
obtain a homogeneous positioning accuracy around the world through PPP using a single receiver without 
depending on any fiducial stations. Over the past decades, the Global Positioning System (GPS), as the first 
space-based radio-navigation system for positioning, timing and navigation (PTN). Currently, with two new 
and emerging constellations (BeiDou, Galileo) as well as the recovery of Russia’s GLONASS, the world of 
satellite navigation is undergoing dramatic changes for more precise and reliable GNSS applications and ser-
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vices (Li et al., 2013). The GLONASS constellation has been fully recovered since October 2011 and is operat-
ing at full service capability with 24 satellites in orbits at the moment, enabling full global coverage for PTN. 19

Europe’s Galileo is the third GNSS, aiming to offer a continuous, precise positioning service globally. The full 
Galileo constellation will consist of 30 satellites in three orbital planes, including three in-orbit spare ones2. 
The BeiDou navigation satellite system, being established independently in China, is pacing steadily forward 
towards its final full global orbit capability comprises 5 GEO (Geostationary Earth Orbit), 3 IGSO (Inclined 
Geo-Synchronous Orbit), and 27 MEO (Medium Earth Orbit) satellites by 2020 (Yang et al., 2011, Li et al., 
2015). Once all four systems are fully deployed, about 120 navigation satellites will be available for GNSS 
users (Meng et al., 2015). To prepare for the next phase of generating satellite and orbit products for all GNSS 
available, the IGS initiated the IGS Multi-GNSS Experiment (MGEX) campaign (Dow et al., 2009). The 
MGEX campaign focuses on tracking and storing the newly available GNSS signals including the BeiDou and 
Galileo in addition to GPS and GLONASS. There are numerous research studies addressing the multi-GNSS 
PPP (Zhao et al., 2017, Afifi et al., 2016, Rabbou et al., 2015, Li et al., 2015). These studies confirmed that 
multi-GNSS PPP solutions are more accurate and robust compared to the GPS only PPP solution. Bahadır and 
Nohutcu, (2018) conducted multi-GNSS PPP solutions using with different constellation combinations over 
Turkey for the first time. The results revealed that multi-GNSS PPP solutions are more accurate than GPS only 
PPP solutions. Moreover, the results also confirmed that the convergence time of multi GNSS PPP solutions 
is much shorter than GPS only PPP solutions. This paper investigates the precision performance of multi-
GNSS PPP using six MGEX stations within and around Turkey. This paper is organized as follows. Section 2 
describes the PPP functional model, Section 3 presents the data processing. The results are summarized and 
discussed in Section 4 and the work is concluded in Section 5. 

PPP OBSERVATION MODEL

In general, ionosphere-free code and carrier phase observations are used for PPP in order to eliminate the first-
order ionosphere effect. The equations can be written for phase and code observations as follows;

=  (1) 

 (2)

where the superscript s represents satellite, the subscript r represents receiver,  and  are the iono-
sphere-free combination of code and phase observations,  is the geometric range in meters, c is the speed of 
light in meters per second,  is the receiver clock offset in seconds,  is the satellite clock offset in seconds, 

 is the tropospheric delay in meters,  is the ionosphere-free wavelength,  is the ionosphere-free 
phase initial ambiguity,  and  are the ionosphere-free code and phase receiver hardware delay 
in meter,  and  are the ionosphere-free code and phase satellite hardware delay in meter and 

19  https://www.glonass-iac.ru/en/GLONASS/index.php
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 and  are the ionosphere-free code and phase measurement noise. The ionosphere-free code and car-
rier phase observables can be written as;

=  (3) 

=  (4)

where f1 and f2 are two carrier-phase frequencies in Hertz and P1, P2, ∗1, ∗1 are the measured pseudorange 
and carrier phase in meters on two frequencies. Ionosphere-free wavelength and ionosphere-free ambiguity 
can be written as;

 (5)

=  (6)

where N1 and N2 are the phase initial integer ambiguities on two frequencies with respect to each observed 
satellite. As it is seen from Equation 6, ionosphere-free ambiguity can only be estimated as a float (real-value) 
unknown unless using bias information from the network. For PPP users, the receiver dependent HD is gener-
ally not a concern and can be safely ignored (Li et al. 2016). Using the above equations and considering GPS 
time as a reference time system, the un-differenced ionosphere-free linear combinations of GPS, GLONASS, 
Galileo and BeiDou observations can be written as (Rabbou and El-Rabbany., 2015):

 (7) 

  (8) 

  (9) 

  (10) 

 (11) 

 (12) 

 (13) 

 (14) 
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where G, R, E and C refer to GPS, GLONASS, Galileo and BeiDou systems observations respectively; ISB 
is the inter-system bias consists of time difference between GNSS system and reference system GPS and the 
difference of ionosphere-free combinations of receiver code hardware delays between GNSS system and ref-
erence system GPS; As can be seen from Equations 11-14, uncalibrated ionosphere-free hardware delays are 
lumped with the ambiguity parameters.

DATA PROCESSING

Ten consecutive days in 2018 (DOY: 324-333) and six IGS-MGEX stations are chosen within and around Tur-
key to conduct quad-constellation PPP. Figure 1 shows the location of the IGS-MGEX stations.

Figure 1. Location of the IGS-MGEX Stations

Figure 2 shows the mean values of satellites visibility of IGS-MGEX stations.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

646

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Figure 2. Mean Satellite Visibility per Epoch for Each IGS-MGEX Station (cutoff: 7°)

Daily rinex files data integrity was checked using in-house software. It is found that data integrity is more 
than 97 % for each file. PPP was conducted for each station as GPS (G) only, GPS+GLONASS (GR), 
GPS+GLONASS+GALILEO (GRE), and GPS+GLONASS+GALILEO+ BeiDou (GREC). Table 1 shows the 
average dilution of precision (DOP) values of GNSS constellations during the survey period for 7° elevation 
cutoff.

Table 1. Average DOP Values of GNSS Constellations 

STATIONS GDOP PDOP HDOP VDOP

ANKR

G 1.9 1.7 1.0 1.4

R 2.6 2.3 1.2 1.9

E 3.6 3.4 2.2 2.8

C 8.1 6.8 4.3 5.2

GREC 1.1 1.0 0.5 0.8

ARUC

G 1.9 1.7 0.9 1.4

R 2.4 2.2 1.1 1.8

E 3.6 3.2 2.0 2.4

C 2.1 1.8 1.0 1.5

GREC 0.9 0.8 0.5 0.7
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DYNG

G 2.0 1.8 1.0 1.5

R 2.5 2.2 1.1 1.9

E 3.8 3.4 2.0 2.6

C 7.7 6.6 4.3 4.8

GREC 1.1 1.0 0.5 0.8

ISTA

G 2.0 1.7 1.0 1.4

R 2.6 2.3 1.2 1.9

E 9.2 8.3 4.6 6.9

C 7.2 6.4 4.8 5.8

GREC 1.2 1.1 0.6 0.9

MERS

G 2.0 1.7 1.0 1.4

R 2.7 2.3 1.2 2.0

E 3.8 3.5 2.3 2.8

C 8.0 6.7 4.2 5.1

GREC 1.1 1.0 0.5 0.8

NICO

G 2.0 1.7 1.0 1.4

R 2.6 2.3 1.2 2.0

E 4.0 3.5 2.1 2.7

C 7.6 6.4 3.9 4.9

GREC 1.1 1.0 0.5 0.8

RESULTS

The below table summarize the processing results as two-dimensional and vertical positioning precision multi-
GNSS solutions with regards to GPS only solutions.
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Table 1. Precision values obtained from PPP processing (units: mm)

STATIONS G GR GRE GREC

ANKR 2D Up 2D Up 2D Up 2D Up

ARUC 1.7 3.8 1.8 4.1 2.1 4.4 1.8 4.8

DYNG 2.0 2.2 1.9 1.4 1.6 1.1 1.8 1.2

ISTA 2.2 2.8 1.7 2.3 1.6 2.9 1.8 3.4

MERS 1.7 3.8 1.6 4.2 1.9 4.4 2.0 4.4

NICO 2.2 4.7 1.7 5.0 1.8 4.4 1.9 5.1

As it is seen from the precision values, multi-GNSS PPP do not improve the horizontal and vertical positioning 
precision for all stations. Precision degradation was observed for some stations. 

CONCLUSION

In this study, precision performance of multi-GNSS PPP was evaluated over Turkey. Ten consecutive days in 
2018 (DOY: 324-333) and six IGS-MGEX stations are chosen within and around Turkey to conduct multi-GNSS 
PPP. The results were evaluated as the two-dimensional and vertical coordinate’s precision. Four different pro-
cessing scenario was conducted as follows: GPS only (G), GPS+GLONASS (GR), GPS+GLONASS+Galileo 
(GRE), and GPS+GLONASS+GALILEO+BeiDou (GREC). The processes were conducted using GIPSYx 
scientific software, developed by NASA Jet Propulsion Laboratory. The results show that multi-GNSS PPP 
solutions do not improve two-dimensional and vertical coordinate’s precision for each station. Precision deg-
radation was observed for some stations. Poor orbit and clock accuracy of GALILEO and BeiDou compared 
with GPS and GLONASS is the mainly responsible for this phenomena. It is expected that more multi-GNSS 
stations will help to improve the orbit and clock accuracy of GALILEO and BeiDou in the near future. 
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TEKSTİL SANAYİ SU KULLANIMI VE ATIKSU OLUŞUMU

Ali DİNÇER

Namık Kemal Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Tekirdağ / Türkiye

Öz: Tekstil sektörü su tüketimi üretim teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak azalmaktadır. Atıksu oluşu-
mu birçok faktöre bağlıdır. Boyama ve yıkama sistemlerindeki gelişmeler su ve atıksu oluşumunu azaltmıştır. 
Genel olarak su tüketimi ve buna bağlı olarak atıksu oluşumu ön terbiye, boyama-baskı ve bitim işlemleri so-
nucunda oluşmaktadır. Atıksu kullanımı ve atıksu oluşumu kumaş özelliği, kullanılan makinalar ve özellikleri, 
üretim tipi, kullanılan işlemler,yöntem ve kimyasalların özelliklerine bağlıdır.Atıksu geri kazanımı ve proses-
lerde kullanımı son yıllarda artmıştır. Su tüketimi ve atıksu geri kazanımı çevre duyarlılığının getirmiş olduğu 
bir sonuçtur. Bölgemizde su kaynaklarının azalması, su kullanımı ve geri kazanımını gündeme getirmiştir. 
Tesiste: Yakma ve soğuk kasar makinesi, Kontinü sıcak kasar makinesi, Merserize ve yıkama hattı, Jigger, 
Pad-batch boyama, Pad-steam boyama, E-kontrol boyama makinesi, İndigo boyama hattı, Yıkama Makinesi, 
Rotasyon baskı makinesi, Dijital baskı makinesi ve HT boyama makinesi bulunmaktadır. Ayrıca bidon yıkama 
ve diğer işlemlerden kaynaklanan atıksular çok sınırlı miktarlarda olduğundan hesaba katılmamıştır. Tesiste 
oluşacak atıksu miktarı proseslerde kullanılan su miktarı, üründe kalan su, buharlaşma, yıkama ve evsel kul-
lanımdan kaynaklanmıştır. Planlanan tesiste günlük toplam atıksu miktarı 2963m3/gün hesaplanmıştır. En çok 
su tüketimi merserizasyon(1028 m3/gün),yıkama(750 m3/gün) ve sıcak kasarlama makinalarından kaynaklan-
maktadır. Tekstil üretim kapasitesine, kullanılan makinaların özelliğine ve kullanılan kimyasallara bağlı olarak 
su tüketimi çok farklı miktarlarda tespit edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Tekstil Sanayi, Su Kullanımı, Atıksu Oluşumu, Geri Kazanım

GİRİŞ

Türk tekstil sanayisi için üretim tipi, mevcut makinalar, kullanılan kimyasal ve üretim miktarına bağlı olarak 
çok değişiklik göstermektedir. Tesiste: Yakma ve soğuk kasar makinesi, Kontinü sıcak kasar makinesi, Merse-
rize ve yıkama hattı, Jigger, Pad-batch boyama, Pad-steam boyama, Termosol(Kabin) boyama hattı, E-kontrol 
boyama makinesi, İndigo boyama hattı, Yıkama Makinesi, Rotasyon baskı makinesi, Dijital baskı makinesi, 
HT boyama makinesi, Numune baskı ve yıkama makinası, Şablon yıkama makinası, Bidon yıkama makinası, 
Doğalgazlı buhar kazanı ve Kömürlü buhar kazanı bulunmaktadır.

Kocabaş’ın yapmış olduğu bir çalışma kapsamında bir tekstil işletmesinde maksimum su tüketimi 150 ila 
200m3/ton kumaş dır. Tekstil endüstrisinin herhangi bir alt sektöründe, yoğun miktarda su kullanan farklı tip-
lerde ıslak prosesler uygulanmaktadır. Ayrıca, hemen hemen tüm boya ürünleri, yardımcı maddeler ve diğer 
kimyasallar, tekstil banyolarına boya banyoları aracılığıyla uygulanır. Bu nedenle, tekstilin son kullanım türü-
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ne bakılmaksızın hemen hemen her üretim sürecinde su tüketilir(Kocabaş, 2008). Tekstil endüstrisinde, genel 
olarak, iplik üretimi, boyama, baskı, temizleme ve terbiye işlemleri üretim sırasında büyük miktarda su tüke-
timinden sorumludur. Bu nedenle, bu süreçlerde en yüksek su tüketimi tahmin edilmektedir(Kocabaş, 2008). 
Ek olarak, su tüketimi, kullanılan işlemin ve kullanılan makinelerin karmaşıklığına göre oldukça değişkendir. 
Ayrıca kullanılan boya tipi, ürünün ağırlığı, yıkama ve durulama prosedürleri, su tüketiminin değişmesinde 
oldukça etkilidir(Kocabaş, 2008). Yumuşatılmış su, çoğunlukla ıslak işlem olarak kabul edilen boyama, haşıl-
lama ve temizleme işlemlerinde kullanılır. Suyun büyük kısmı en yüksek miktarda atık su üreten boyama ve 
terbiye işlemlerinde tüketilmektedir. Boyama ve temizleme işlemleri atıksuyun% 80’ini oluşturur(Kocabaş, 
2008). Tekstil üretim süreçlerinde su tüketimi, elyafın cinsine ve işleniş şekline, uygulanan yöntem ve işleme 
göre değişmektedir (Ozturk et al.,2018). Terbiye ve boyama tekstil tesislerinde spesifik su tüketimi 10-35 L / 
kg ürün aralığındadır. Elyaf ve iplik üretiminde spesifik su tüketim değerleri 35 ila 180 L / kg ürün arasında 
değişmektedir. İplik ve kumaş terbiye işletmelerinde, spesifik su tüketim değerleri sırasıyla 43 ile 212 L / kg 
ürün ve 60-216 L / kg ürün arasında değişmektedir(Öztürk et al.,2018;EC-2003)

Tesiste gerçekleşmesi beklenen su tüketimi hesabı birim su tüketimi miktarları literatür ve uygulama tecrübe-
leri dikkate alınarak kabul edilmiş ve tesiste işlenecek günlük toplam kumaş miktarı dikkate alınarak günlük 
gerçekleşecek su tüketimi şu şekilde hesaplanmıştır:

Toplam Su Miktarı (m3/gün) = Toplam Makine Sayısı X günlük işlem gören kumaş miktarı (kg/gün) X kg 
kumaş başına su miktarı

Hesaplamada kontinu prosesler için verim %85, diskontinu prosesler (HT boyama, Jigger boyama vb) ) için 
verim %80 alınmıştır.

Planlanan kapasite artışı sonrası tesiste her bir makinede gerçekleşmesi beklenen su tüketimi hesabı sonuçlar 
bölümünde sunulmuştur.

MATERYAL ve METOD

Çalışma kapsamında belirli üretim tarzına(Tekstil) bağlı olarak atıksu oluşumu çalışılmıştır. Tesiste gerçek-
leşmesi beklenen su tüketimi hesabı birim su tüketimi miktarları literatür ve uygulama tecrübeleri dikkate 
alınarak kabul edilmiş ve tesiste işlenecek günlük toplam kumaş miktarı dikkate alınarak günlük gerçekleşecek 
su tüketimi denklem 1’de hesaplanmıştır. Planlanan tesiste: 4 adet soğuk kasar makinası,4 adet sıcak kasar 
makinası, 4 adet merserizasyon,4 adet jigger makinası,4 adet pad-batch,4 adet pad-steam, 1 adet e-kontrol 
boyama makinası, 1 adet indigo boyama makinası, 5 adet yıkama makinası, 1 adet rotasyon baskı makinası, 1 
adet dijital baskı makinası, 4 adet HT boyama makinası olduğu kabul edilmiştir. 

Toplam Su Miktarı (m3/gün) = Toplam Makine Sayısı * günlük işlem gören kumaş miktarı (kg/gün) * kg ku-
maş başına su miktarı(1)

Hesaplamada kontinu prosesler için verim %85, diskontinu prosesler (HT boyama, Jigger boyama vb) ) için 
verim %80 alınmıştır. Planlanan tesiste her bir makinede gerçekleşmesi beklenen su tüketimi hesabı sonuçlar 
bölümünde sunulmuştur.
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SONUÇ ve TARTIŞMA

Bir yakma ve soğuk kasar makinesinden kumaşın günlük üretim miktarı 75.000 kg olarak hesap edilmiştir. 
Yakma ve soğuk kasar makinesinden 1 kg kumaş için 1.1 L su tüketildiği düşünülürse bu durumda 4 makinede 
günlük toplam 75000 kg/gün kumaş işlem görecektir. Proses için toplam su ihtiyacı 82.5 m3/gün olarak bulun-
muştur. Aynı şekilde 4 kontinu sıcak kasar makinesi üretim kapasitesinin 85680 kg/gün olacağı hesaplanmıştır. 
1 kg kumaş için yaklaşık 5.5 litre su tüketileceği düşünüldüğünde günlük toplam su ihtiyacı 471.2 m3/gün ola-
caktır. Dört adet merserizasyon makinesinde günlük üretim 102816 kg olarak kabul edilmiştir. Merserizasyon 
makinesinden 6 L/kg kumaş su tüketileceği kabuli ile toplam su ihtiyacı 1028 m3/gün olarak hesaplanmıştır. 
Kumaşın işlenmesinde bir jigger makinesi için kumaş miktarından bağımsız olarak 1000 L su gereklidir. Bir 
jigger makinesinde 250kg kumaş boyandığı kabul edersek, %85 verimle 1 günlük üretimde 1 makine için 26 
m3/gün su kullanılacaktır. 4 adet jigger makinesi için su tüketimi 104 m3/gün olacaktır. Bir pad-batch boyama 
işleminde 4 tane pad-batch boya fulradının üretim miktarı 94248 kg/gün olarak bulunur. Pad-batch boyamada 
1 kg kumaş için 0,6 L su tüketmektedir. Bu durumda günlük su ihtiyacı 56,55 m3/gün olarak hesaplanmıştır. 
Bir kumaş için üretim miktarı 15000 kg kabul edilirse ve 1 kg kumaş için 0,6 L su tüketilmesi durumunda 
su ihtiyacı 9 m3/gün olarak hesaplanmıştır. Pad-steam yıkama kazanlarında ortalama 1 kg kumaş için 5 L su 
tüketildiği kabul edilirse toplam su ihtiyacı 84m3/gün hesaplanmıştır. Bir termosol boyama hattında günlük 
kumaş üretim miktarı 20000 kg kabul edilmiştir. Dört makine için su ihtiyacı 48 m3/gün olarak hesaplanmıştır. 
E-kontrol boyama makinesinden günlük üretim miktarı 15000 kg kumaş olarak kabul edilmiştir. Bu ünitede 1 
kg kumaş 0,6 L su tüketmektedir. Bu ünite için günlük toplam su ihtiyacı 10,28 m3/gün olarak hesaplanmıştır. 
İndigo boyama hattından günlük kumaş üretim miktarı 15000 kg olarak hesaplanmıştır. İndigo boyama hattın-
da 1 kg kumaş için toplam su tüketimi 6 L/kg alınacak olursa 15000 kg kumaş için günlük toplam 90 m3/gün 
su tüketimi hesaplanmıştır. Beş yıkama makinesinin günlük üretim miktarı 150000 kg olarak hesaplanmıştır. 
Yıkama makinesinden kumaş geçirilirken 5 L/kg kumaş su tüketileceğinden makinenin toplam su ihtiyacı 750 
m3/gün olarak hesaplanmaktadır. Bir rotasyon baskı makinesinin toplam kapasitesi 25000 kg/gün olarak kabul 
edilmiştir. Rotasyon baskı makinelerinde kumaş basılırken 0,5 L/kg kumaş su tüketilmektedir. Makinenin 
toplam su ihtiyacı 12,5 m3/gün olarak hesaplanmaktadır. Bir dijital baskı makinesinden günlük üretim miktarı 
20000 kg olarak kabul edilmiştir. Rotasyon baskı makinesinde bir kg kumaş basılırken 0,5 L su kullanılaca-
ğından toplam su ihtiyacı 10 m3/gün olarak hesaplanmaktadır. İşletmede 2 adet 850 kg’lık 2 adet 50 kg’lık HT 
boyama makinesi olması durumunda 1 şarjda toplam 1800 kg kumaş (2*850+2*50=1800 kg) işlem görecektir. 
Bir günde ortalama 4 şarj yapılabilecektir. Bir günde HT boyama makinelerinde 7200 kg kumaş(1800*4=7200 
kg) işlem görecektir. Her bir işlem 1:6 (1 kg kumaş/6 litre su) flotte(Banyo)(7200*6=43200 litre su) oranında 
gerçekleştirilecek olursa ve 1 şarjda ortalama 6 kere flottenin boşaltılıp yeniden doldurulduğu dikkate alınacak 
olursa toplamda günlük toplam su tüketimi 259.2 m3/gün(6*43200 litre) olarak hesaplanmıştır.. İşletmede top-
lam 200 kişi istihdam edilmesi durumunda günlük evsel su tüketimi ihtiyacı 80 L/kişi.gün kabulü ile toplam 
evsel su tüketimi 16 m3/gün olacaktır.
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TÜRKİYE’DE ARAZİ ÖRTÜSÜ VE ARAZİ KULLANIMI DEĞİŞİMİNİN NEDENLERİ VE 
SONUÇLARI

Selvinaz Gülçin BOZKURT

Fenerbahçe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 
İstanbul / Turkey

Öz: Yeryüzü sahip olduğu farklı iklim ve coğrafik özellikler nedeniyle çok çeşitli doğal ekosistemlere sahiptir. 
Ancak günümüzde bu doğal ekosistemler gelişen teknoloji, sanayileşme, yoğun nüfus artışı ve kentleşmenin 
baskısı altındadır. Özellikle kentlerdeki hızlı nüfus artışının sebep olduğu yoğun yapılaşma, doğal kaynakla-
rın onarılamayacak biçimde yok olmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda çevresel sorunlar ile birlikte 
canlı ölümleri ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de son yıllarda gelişen teknoloji, nüfus artışı ve dış göçlere bağlı 
olarak arazi örtüsü ve arazi kullanımında (AÖ/AK) büyük değişiklikler yaşayan ülkelerden biridir. Bu deği-
şimin sonucu olarak ülkemizde doğal alanlar, meralar, biyoçeşitlilik, tarım ve orman alanları büyük ölçüde 
zarar görmektedir. Ülkemizde, AÖ/AK değişikliklerin etkilerinin tespit edilmesi ve bu alanların gelecekte 
nasıl kullanabileceklerinin ve korunabileceklerinin ortaya konulması sürdürülebilir bir gelecek için zorunlu bir 
ihtiyaçtır. Bu nedenle, süregelen alan kullanım sisteminin yeniden düzenlenebilmesi için geçmişten günümüze 
AÖ/AK değişimlerinin analiz edilerek AÖ/AK tipleri arasındaki rekabet dinamikleri ile gelecekte de etkin 
olacağı düşünülen kullanımların belirlenmesi ve doğal potansiyele uygun alan kullanım planlarının bu veriler 
doğrultusunda oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle çalışmamızın ana amacını çeşitli verileri kullanarak 
Türkiye’deki AÖ/AK değişiminin nedenleri ve sonuçları oluşturmaktadır. Bu amaçla çalışmada ülkemizde bu 
konu ile ilgili daha önceki yıllarda yapılmış olan çalışmalar değerlendirilerek Türkiye’de AÖ/AK değişimle-
rinin nedenleri ve sonuçları incelenmiş ve bu konuda alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Değişim, Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı, Türkiye

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Doğal kaynaklar ile bunların yer aldığı doğal çevre arasında hassas bir denge bulunmaktadır. İklim, toprak, su 
ve yaşam dengesinin yani ekolojik dengenin bozulmasına neden olan yanlış ve aşırı kullanımlar bu dengeyi 
ortadan kaldırmakta ve insan dâhil tüm canlıların yaşama ortamlarını giderek daraltmaktadır. Bunun sonucu 
olarak ülke ekonomileri ve toplum sağlığı önemli ölçüde zarar görmekte; sosyal, kültürel ve bilimsel değerler 
önemli ölçüde gerilemektedir. Tüketilen bir ekosistemin, bozulan bir ekolojik dengenin yerine konulması çok 
zor hatta olanaksızdır. Bu durum doğa ve doğal kaynakları ile insan arasındaki problemlerin çözümünü önemli 
bir konu olarak karşımıza çıkarmaktadır (Güler ve Çobanoğlu, 1997).

Doğal bitki örtüsünün korunamadığı, biyolojik çeşitliliğin her geçen gün azaldığı ülkemizde nüfusun artması 
ile yoğunlaşan kaynak talebi çevre üzerindeki baskısını 1950’li yıllardan itibaren makineli tarıma geçilmesi ile 
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birlikte daha da arttırmıştır. Üretilen malzeme miktarını arttırma çabaları küçük bölgelerde daha çok baskıya 
neden olmuştur. Makineleşme (biçer-döver, traktör vb. kullanımı) ile üretimin artması bir yandan kırsal kesim-
de gelir düzeyini iyileştirirken diğer yandan daha az işgücü ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Tarımda makine 
kullanımı tarla üretim sürecinde daha az insanın yer almasına neden olmuştur. Bunun sonucunda gizli işsizler 
ortaya çıkmış ve şehirlere geçici veya kalıcı göçler başlamıştır. Arazinin koruyucu gücü olan doğal bitki ör-
tüsünün tahrip edilmesi ile başlayan süreç, tarım topraklarının amaç dışında kullanılması, aşırı otlatma, kent-
leşme ve sanayileşme ile devam etmiştir. Bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin zamanında yapılmaması, 
genel olarak tutarlı ve sürdürülebilir bir tarım politikamızın olmaması, yanlış tarım tekniği uygulamaları, hızlı 
nüfus artışına bağlı kentleşme ve sanayideki artış ülkemizde belirli alanlara yığılma ile doğal alanların bozul-
ma sürecini hızlandırmıştır. Bu durumun sonucu olarak ülkemizdeki doğal ekosistemler, tarımsal ekosistemler, 
üretim amacıyla işletilen ekosistemler, endüstriyel ekosistemler, kent ekosistemleri, insan etkisi olmayan veya 
çok az olan doğal veya doğala yakın ekosistemlere dönüşerek antropojen biyomlar oluşmuştur (Efe vd., 2015).

İnsan faaliyetlerinin giderek çeşitlenen oranda geniş alanlarda etkili olması, doğal yapıya uyumlu olmayan 
alan kullanım şekillerinin ortaya çıkmasına ve beraberinde habitatların parçalanmasına neden olmaktadır (Ta-
ğıl, 2006). Bu nedenle, süregelen alan kullanım sisteminin yeniden düzenlenebilmesi için geçmişten günümü-
ze AÖ/AK değişimlerinin analiz edilerek AÖ/AK tipleri arasındaki rekabet dinamikleri ile gelecekte de etkin 
olacağı düşünülen kullanımların belirlenmesi ve doğal potansiyele uygun alan kullanım planlarının bu veriler 
doğrultusunda oluşturulması gerekmektedir. Yapılan AÖ/AK çalışmaları sayesinde tür çeşitliliği, bu çeşitliliği 
etkileyen doğal faktörler, insan etkileri sonucunda oluşan habitat parçalanması ya da tahripler ortaya konul-
makta, böylece çevresel kaynakların geçmiş ve güncel durumlarının karşılaştırılmasının yanı sıra, kaynaklar 
üzerindeki kullanım ve değişim eğilimleri belirlenebilmektedir (Doygun ve ark., 2003). Uydu verileri yardı-
mıyla elde edilen AÖ/AK değişimine ait veriler, geleceğe yönelik alan kullanım kararlarının alınmasında ve 
planların oluşturulmasında bir altlık olarak değerlendirilmektedir (Tapiador ve Casanova, 2003). 

AÖ/AK sıklıkla birbirinin yerine kullanılan iki ayrı terminolojidir. Arazi örtüsü, yalnızca insan faaliyetleri 
tarafından oluşturulan alanları yani yerleşim yerleri, toprak ve bitki örtüsü gibi fiziksel özelliklerin dağılımını 
nitelendirmektedir. Arazi kullanımı ise, insanların arazileri kullanma şeklini, genellikle ekonomik faaliyetler 
için arazinin işlevsel rolüne vurgu yapmaktadır. Bir bölgenin AÖ/AK modeli, doğal ve sosyo-ekonomik faktör-
lerin bir sonucu ve bunların zaman ve mekanda insan tarafından kullanımıdır. Sürdürülebilir yönetimin olduğu 
bilinen bir dönemde peyzaj dinamiğinin daha iyi anlaşılması için AÖ/AK değişikliği tespiti çok önemlidir. 
AÖ/AK değişiklikleri, esas olarak doğal fenomenler ve antropojenik faaliyetlerden kaynaklanan yaygın ve 
hızlandırıcı bir süreçtir ve bu da doğal ekosistemi etkileyecek olan değişiklikleri yaratmaktadır (Ruiz-Luna 
and Berlanga-Robles, C.A., 2003).

AMAÇ 

Bu çalışma kapsamında doğal alanlar ve biyoçeşitlilik açısından olduğu kadar tarımsal açıdan da oldukça zen-
gin bir yapı sergileyen ülkemize ait AÖ/AK değişimlerinin nedenleri ve sonuçları araştırılmıştır. 
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KAPSAM

Bu çalışma kapsamında ülkemizde öncelikli olarak AÖ/AK değişiminin nedenleri ve sonuçları belirtilerek, bu 
değişimlerin doğal alanlar üzerinde oluşturduğu baskı ortaya konulmuş ve bu durumun önlenmesine yönelik 
öneriler getirilmiştir. 

YÖNTEM

Türkiye’de AÖ/AK değişiminin nedenlerini ve sonuçlarını belirlemeye yönelik yapılan bu çalışmada, daha çok 
literatür taraması sonucu elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle Türkiye’deki 
doğal ortam bozulması ve nedenleri ile ilgili yapılmış çalışmalara ulaşılarak, bu konudaki güncel veriler elde 
edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda, Türkiye’de AÖ/AK değişiminin nedenleri ve sonuçları belirtilmiş 
ve bu sonuçların doğal ortamlar üzerinde oluşturduğu baskı ortaya konulmuştur. 

BULGULAR

Türkiye’de AÖ/AK değişiminin bir sonucu olarak doğal ortam bozulmasının başlıca nedenlerini; insan kay-
naklı teknik nedenler (doğal ortamların, ormanlık alanların ve meraların tahribi, yanlış tarım uygulamaları ve 
arazi kullanımı, su ve hava kirliliği) ve sosyoekonomik nedenler (göçler, gecekondulaşma ve kentleşme, sana-
yileşme ve yasal mevzuattan kaynaklanan sorunlar) olarak iki başlık altında ele almak mümkündür. 

İnsan kaynaklı teknik nedenler

AÖ/AK değişimini başlatan ve doğal ortam bozulmasına neden olan faktörlerin bazıları doğrudan ve bazıları 
da dolaylı olarak şüphesiz insanla ilgilidir. Türkiye’de insan kaynaklı doğal ortam bozulmasının binlerce yıl 
öncesinden başladığını söylemek mümkündür. Bilindiği gibi Türkiye’nin bulunduğu topraklarda iskânın tarihi 
yaklaşık 10 bin yıl gerilere gitmektedir. Anadolu’nun birçok yerinde tarımsal etkinlikler yaklaşık 4 bin yıldır 
sürmektedir (Walter, 1956; Atalay, 1989a, 1989b, 1995; Efe vd., 2015). Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin 
uygun olmayan araziler üzerinde yapılması doğal ortam bozulmasına ve erozyona neden olmakta ve verimli 
topraklar aşınıp akarsular tarafından taşınmaktadır. Bunun sonucu olarak toprak ve su kaybı artmakta, eroz-
yonla taşınan silt ve ince kum gibi malzemeler verimli arazilerde çevre kirliliğine neden olmaktadır. Tarım 
arazilerinin kirlenerek bozulmalarının gerek verim düşüklüğüne yol açması, gerekse çevre sağlığına yaptığı 
olumsuz etkiler açısından önemli sonuçları vardır. Şehir ve endüstri atıkları, önce suları kirletip daha sonra da 
kirlenen suların toprağı etkilemesi yolu ile olumsuz sonuçlar doğurmaktadır (Özdemir, 1995). Tarımda kulla-
nılan gübre ve ilaçla toprak ve sular kirlenmekte, zararlı gaz emisyonlarıyla hava kalitesi düşmektedir. 

İnsanlık tarihindeki küresel sosyo-ekonomik değişimin en kritik faktörü olan tarım, günümüzde iklim değişik-
liğinden ve demografik gelişmelerden en fazla etkilenen sektörlerden biridir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO), teknolojik gelişmeler sonucunda dünyada tarımsal üretimin son 50 yılda % 170 arttığına işaret 
etmekte ve bu artışın çölleşme ve erozyon riskini de beraberinde getirdiğini belirtmektedir (Anonim-a, 2019). 
Türkiye topraklarının % 78’inde şiddetli ve çok şiddetli görülen erozyon her yıl en az 500 milyon ton verimli 
ülke toprağının kaybolmasına neden olmaktadır. Erozyona ek olarak, arazinin yaklaşık 28,5 milyon hektarında 
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su fazlası, % 2’sinde tuzluluk ve alkalilik, % 44,5’inde zararlı ölçüde eğim, tarıma açık toprakların % 64’ünde 
organik madde ve azot eksikliğinden kaynaklanan verimsizlik, her yıl 5 milyon hektar tarım arazisinin nadasa 
bırakılmasına neden olan kuraklık, yanlış toprak işleme teknikleri ve tarım topraklarının tarım dışı amaçlar 
için kullanımının sürekli artması Türkiye’nin tarım alanında önemli sorunlarını oluşturmaktadır (Açıksöz vd., 
2008; Efe vd., 2015). Ayrıca, tarım arazilerinin şehirleşme ve endüstrileşme amacı ile kullanılması ülkemizde 
görülen en önemli alan kullanım sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Özdemir, 1995). 

Alan kullanım şekillerinin doğal yapıya uygun olmayan biçimlerde gelişmesi dünya genelinde olduğu gibi 
ülkemiz için de giderek artan planlama sorunları ortaya koymaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tara-
fından yapılan bir araştırmada (TÜİK, 2002), ülkemizde 1991-2001 yılları arasını kapsayan 10 yıllık dönemde 
62.562 ha arazide alan kullanımlarının değiştiği belirtilmektedir. Bu değişimin sonucunda en büyük kayıp 
40.194 ha ile tarım alanlarında yaşanmıştır. Tarım alanlı kayıpların %30’u verimli arazilerin değerlendirilme-
mesi nedeniyle ortaya çıkmıştır (Doygun ve diğ., 2007). Ülkemizde 1970 yılında tarım yapılan alan 273.390 
km2 iken 2015 yılında bu sayı 239.336 km2’ye düşmüştür (Bayar, 2018). Dünya ölçeğinde, bir yandan nüfus 
artışından kaynaklanan besin açığı, diğer taraftan toprak bozucu olayların ortaya çıkardığı tarımsal verimliliğin 
azalması toprak kullanımına, daha bilimsel yaklaşılmasını zorunlu kılmaktadır (Çevre Bakanlığı, 1997).

Tarihi çağlardan beri yerleşim alanlarının çoğalması, stepin kenar kesimlerinde yaşayan insanları, komşu bu-
lundukları orman alanlarını tahribe yöneltmiştir (Walter, 1956; Atalay, 1989a, 1989b, 1995; Efe vd., 2015). 
Ülkemizde ormanlar kaçak kesim, yangın, tarım ve yerleşim alanı açma, aşırı otlatma, yapı malzemesi temin 
etme gibi nedenlerle sürekli tahrip edilmiştir. Bu tahribat Anadolu’daki ilk insan yerleşimleriyle başlamış ve 
zaman içerisinde artarak devam etmiştir. 20.yy’da yerleşim alanlarının sürekli genişlemesi, yeni açılan orman 
içi yollar, maden aramaları ve yangınlar orman alanlarının daha da daralmasına neden olmuştur. Özellikle son 
50 yıldır boyutları giderek artan orman tahribatı Türkiye’de erozyonun şiddetlenmesine, erozyona uğrayan 
alanların genişlemesine tarım topraklarının geri döndürülemez şekilde kaybına ve yapılan barajların eroz-
yon malzemeleriyle dolarak siltasyona maruz kalmasına yol açmıştır. Yeni tarım ve yerleşim alanı kazanmak, 
yangın ve diğer nedenlerle orman alanlarının tahrip edilmesi, ormanlık alanların azalmasına neden olmakta 
bu durum da arazi kalitesinin bozulmasına yol açmaktadır (Efe vd., 2015). Ülkemizin bugün ki orman varlığı 
yaklaşık olarak %27,6’dır. 1963 yılında genel ormanlık alanımız 20,2 milyon ha iken, 2012 yılında bu alan 
21.678.134 ha’a çıkmıştır. Ancak bu artışın temel nedeni odun üretimine yönelik yapılan ağaçlandırmalardır 
(Anonim-b; 2019).

Türkiye’de AÖ/AK değişimini başlatan faktörlerden biri de doğal mera alanlarının bozulmasıdır. Aşırı ot-
latma mera alanlarının bir vejetasyon döneminde ürettiği yemin % 60‘ından fazlasının hayvanlar tarafından 
otlanması durumudur. Bu durumun yıllarca sürdürülmesi klimaks vejetasyon üzerinde toprak üstü ve toprak 
altı organlarının normal bir şekilde büyüme ve gelişmelerini sürdürmek için gerekli besinleri üretecek kadar 
yaprak alanı bırakılmadığı için bitkilerin zayıflamasına neden olmaktadır. Bitkinin soğuğa, kurağa ve otlat-
maya karşı direnci ortadan kalkar ve arazi mera vasfını kaybederek erozyon alanına dönüşür (Efe vd.2019). 
Ülkemizin yaklaşık % 27.2’sini meralar kaplamaktadır (Gökbulak, 2003). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
2014 verilerine göre, Türkiye’nin toplam alanının yaklaşık yüzde 20’si, tarım alanlarının ise yaklaşık yüzde 
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38’i olan 14,6 milyon ha çayır ve mera alanı bulunmaktadır. Mera alanları her geçen yıl daralmaktadır. Şöyle 
ki; Türkiye’nin çayır ve mera varlığı 1940 yılında 44,2 milyon ha iken 20 yıl sonra 1960’ta 28.7 milyon ha’a 
gerilemiştir. 1990’da 14,2 milyon ha’a düşen çayır ve mera alanının 2014’te 14,6 milyon ha’a çıkması, mera 
alanlarının tespiti ve kayıt altına alınması ile ilgili olduğu tahmin edilmektedir. Kaldı ki, bakanlığın tespit çalış-
masını tamamladığı mera alanı 14,6 milyon ha değil, 10,3 milyon ha’dır (Anonim-c, 2019). Bu durum elbette 
ki doğal alanların korunması ve kayıt altına alınması gerektiği bilincini vermektedir. Türkiye’de mera alanları 
kamunun ortak malı olup herhangi bir kurala bağlı olmaksızın aşırı ve erken otlatılmakta, bu nedenle de mera 
alanları tahrip olmakta ve zarar görmektedir. 

Sosyoekonomik nedenler

Geçmişten günümüze çeşitli medeniyetlerin yerleştiği bir bölge olan ülkemizde doğal ortam bugün itibariyle 
ciddi ölçüde tahrip olmuştur. Bu tahribat son yüz elli yıl içinde daha da artmıştır. Ekosistemlerin kuralsızca tü-
ketilmesinin önemli sorumlularından birisi kentleşmedir. Sanayileşme ve nüfusun hızla artması kentleşmenin 
önemli nedenleri arasında sayılmaktadır. Sayılan nedenler dolayısıyla hızlı bir şekilde yaşanan kentlileşme, 
yeni yerleşim alanlarına olan gereksinimi artırmıştır. Bunun sonucu olarak kentlerde plânsız ve kontrolsüz 
gelişmeler yaşanmış ve çok önemli araziler yanlış kullanılmaya başlanmıştır (Aydemir vd., 1999). Ülkemizde 
meydana gelen nüfus hareketlerinin yanı sıra dış ülkelerden gelen göçler de nüfus artışını hızlandırmış, doğal 
ortamlar üzerindeki baskıyı arttırarak çeşitli faktörlerin etkisi altında olumsuz değişimler meydana gelmesini 
sağlamıştır. Bunun bir göstergesi olarak ülkemizde 1950 yılındaki il sayısı 63 ve kentlerde yaşayan nüfus 
%18,1 iken 2000 yılında il sayısı 81, kentte yaşayan nüfus oranı ise % 65 olmuştur. Bu nüfus baskısı plansız 
kentleşme ve yanlış arazi kullanımı, doğal ortamların geri dönülemez biçimde yok olmasına neden olmuştur. 
Kentleşme sürecinde gecekondular önemli bir yer tutarken kentler verimli tarım alanlarına doğru genişlemiştir. 
Kentsel ve turizm amaçlı yapılaşmalar ise toplam % 29’luk oranları ile tarım alanlarında yaşanan kayıpların 
ikinci önemli nedeni olarak belirlenmiştir (Doygun ve diğ., 2007). Türkiye’de şehirleşme oranları, 1965’den 
2009’a kadar sürekli artış göstererek, % 30,8’den, %73,7’ye yükselmiştir. En yüksek artış ise, 1980-1990 
yılları arasında yaşanmıştır. Türkiye’de şehirli nüfusun miktar ve oranının artışında, özellikle sanayi bölgeleri 
iç göçlerin cazibe merkezleri olmaları nedeniyle önde gelmişlerdir. Bütün bunlar Türkiye’de, şehirli nüfus ve 
şehirleşme oranındaki artışın, toplam nüfus artışından daha hızlı gerçekleştiğini, dolayısıyla, ülkede hızlı bir 
şehirleşme hareketinin yaşandığını göstermektedir (Garipağaoğlu, 2010). Türkiye’de özellikle kentleşme ve 
sanayileşme hareketlerinin ve insan nüfusunun yoğun olduğu Marmara ve Ege bölgelerinde AÖ/AK değişimi 
daha fazla yaşanmaktadır. Bu alanlarda orman alanlarının tarım, tarım ve orman alanlarının mera, tarım alan-
larının ise yerleşim ve sanayi alanı olarak kullanımı doğal ortam bozulmasına neden olan başlıca etkenlerdir. 

Türkiye’de sanayileşme ve tarımda makineleşmenin batıya göre geç başlaması sanayileşmeye bağlı olarak 
arazi üzerindeki baskıyı kısmen sınırlı tutmuştur. Ancak sanayileşmenin gelişmesiyle tesisler çoğunlukla en 
yüksek getirileri sağlayacak alanlarda kurulmuştur. Bu bağlamda, düzlük olması, kolay inşaat yapılması, ka-
rayollarına yakınlık gibi faktörlerin etkisiyle ova tabanları (özellikle büyük kentlerin yakınındaki) sanayi te-
sisleri ile kaplanmaya başlamıştır. Türkiye’nin 1950’li yıllardan sonra kentlere göçle birlikte 1980’li yıllardan 
sonraki sanayileşme süreçleri ve nüfus artışı ülkedeki doğal kaynaklar üzerinde büyük bir baskı oluşturmuştur 
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(Atalay, 1992, 2001; Efe, 2007). Ülkemiz geçmiş yıllarda bir tarım ülkesi olmasına rağmen 1979 yılından son-
ra ekonomik payda geride olan sanayi sektörü tarımın önüne geçmiştir. Türkiye 1930’lardan itibaren yoğun bir 
sanayi atılımına girişmiştir. Bu atılım, 1960’larda planlı ekonomi politikaları sayesinde yeni bir boyut kazan-
mıştır (Özgüç,1986-1987;35). TÜİK tarafından yapılan bir sayıma göre 1992 yılında iş yeri sayısı 1.063.738 
iken bu sayı 2002 yılında 1.858.191’e çıkmıştır.

SONUÇ 

Türkiye’de AÖ/AK değişimi son iki yüzyılda insan aleyhine gelişme göstermiş, doğal alanlarda yer alan doğal 
bitki örtüsü, fauna, toprak, su ve hava nitelik olarak bozulmuştur. Tahrip olan alanlardaki bitki örtüsü ve yanlış 
arazi kullanımı sonucu erozyon hızlanmış ve verimli toprakların büyük bir bölümü yok olmuştur. Buna bağlı 
olarak doğal hayvan türleri ve popülasyonu da azalmış, toprak ve sular kimyasal maddelerle kirlenmiştir. Ha-
vaya verilen gazlar ve diğer maddeler küresel ısınmayı tetiklemiş, aşırı sıcak, soğuk, yağış gibi ekstrem hava 
koşulları ülkemizde sıkça görülmeye başlamıştır. Bunun sonucu sel ve taşkınlar artmış, kuraklık baş göster-
miştir. Nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme ve teknolojinin bu bozulmada rolü oldukça yüksektir. Dünyanın 
büyük bir kısmının insanoğlu tarafından değiştirildiği günümüzde Türkiye’de bundan nasibini almış ve insan 
etkisi ülkenin büyük bir bölümünde etkili olmuştur. Bütün bunlar sonucunda insan faktörü etkisiyle doğal eko-
sistemler değişmiş ve yeryüzündeki doğal kaynaklar büyük oranda azalma eğilimine girmiştir. 

Türkiye’nin artan nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmesi için çok 
daha hızlı kalkınma zorunluluğu vardır. Ancak, bu kalkınmanın çevreyi göz ardı etmeden ve gelecek nesillere 
de yaşanabilecek bir çevre bırakarak yapılması gerekmektedir. Kalkınmak, daha zengin ve mutlu yaşamak 
bugünkü nesillerin hakkıdır; ancak gelecek nesillerin de yaşanabilecek bir çevreye, tahrip edilmemiş ve tama-
men tüketilmemiş doğal kaynaklara sahip olma hakkı bulunmaktadır (Çuhadar ve Tuzcu, 1997). Bu nedenle 
alan kullanım kararlarının alınmasında doğal alanların ve biyoçeşitliliğin korunabilmesine özen gösterilmeli, 
ormanlık ve mera alanları her ne sebeple olursa olsun tahrip edilmemeli, tarım alanları korunmalı, sanayileşme 
ve yapılaşma kontrollü bir şekilde yapılarak, verimli araziler üzerinde yanlış yapılaşmaya izin verilmemeli ve 
doğal alanlar yapılaşma tehdidinden korunmalıdır.
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KAYMA GERİLMESİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

Dilek ASİ1, Halit GÜN2, Osman ASİ2

1Uşak Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı, Uşak / Türkiye

2Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Uşak / Türkiye

Öz: Kompozit malzemeler otomotiv, uçak, savunma, denizcilik ve spor malzemeleri gibi birçok alanda çok 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Kompozit malzemelerin kullanım yerlerine göre sahip olması istenilen birçok 
mekaniksel, fiziksel ve kimyasal özellikleri vardır. Malzemenin mekaniksel özelliklerden bir tanesi de kayma 
gerilmesi davranışıdır. Polimer matrisli kompozit malzemelerin dayanım değerlerini artırmak için genellikle 
takviye elemanı olarak cam, karbon ve aramid gibi elyaflar kullanılmaktadır. Bunun yanında polimer matris 
malzemelerinin özelliklerinin iyileştirilmesi için ise matris malzemeleri seramik toz partiküllerle modifiye 
edilmektedir. Bu çalışmada, cam elyaf takviyeli epoksi reçine matrisli kompozit malzemelerde ilave parçacık 
olarak kullanılan Al2O3–%3 TiO2 seramik tozlarının karışım oranlarının ve boyutunun üretimi yapılan mal-
zemenin kayma gerilmesi davranışına etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Kompozit malzemelerin üretimi 
için, takviye olarak (woven) 270 gr/m2’lik dokuma kumaşlar, matris malzemesi olarak ise epoksi reçine kul-
lanılmıştır. Üretimde epoksi reçine olarak Epikote Resin 828 Bisphenol-A-(Epichlorhydrin) ve sertleştirici 
olarak Epikure Curing Agent 875 kullanılmıştır. Al2O3-%3 TiO2 seramik tozları reçinenin içerisine % 0, %5, 
%10, %15 katkı oranlarında ilave edilmiştir. Kompozit malzemeler el yatırma yöntemi ile üretilmiştir. Üretilen 
kompozit malzemelerin elyaf ağırlık oranları ve porozite miktarları belirlenmiştir. Numunelerin kayma gerilm-
esi testleri ASTM D 5379 standardına göre yapılmıştır. Deneysel çalışmanın sonuçlarına göre; cam elyaf takvi-
yeli epoksi matrisli kompozit malzemelerin üretimi esnasında reçine matris içine ilave edilen seramik tozların 
karışım oranlarının ve boyutlarının üretilen kompozit malzemelerin porozite miktarları ile kayma gerilmesi 
davranışlarını önemli oranda etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kompozit Malzeme, Cam Elyaf, Epoksi Reçine, Seramik Toz, Kayma Gerilmesi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Cam elyaf takviyeli kompozit malzemeler otomotiv, uçak, uzay endüstrisi, savunma, gıda, tekstil sanayi, spor 
malzemeleri gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır (Mazumdar, 2002, Strong, 2008). Kompozit 
malzemelerin kullanım alanlarına göre sahip olması istenilen fiziksel, kimyasal ve mekaniksel özellikleri var-
dır. Özellikle kompozit malzemelerin mekaniksel özelliklerinin belli bir değerlerinin üstünde olması istenir. 
Üretilen kompozit malzemenin mekaniksel özellikleri ise kompozit malzemenin bileşenlerine, üretim yönte-
mine ve üretim esnasındaki işlemlere önemli oranda bağlıdır. Bu özellikler arasında kompozit malzemenin 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

663

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

elyaf hacim oranı ve porozite miktarı üretilen kompozit malzemelerin özelliklerini önemli oranda etkilemek-
tedir. Kompozit malzemelerin eğilme dayanımı, rijitlik, darbe dayanımı, kırılma tokluğu, aşınma dayanımı, 
ısıl genleşme katsayısının azaltılması ve elektriksel ve ısı iletkenlik özelliklerinin iyileştirilmesi için kompozit 
malzemelerin üretimi esnasında reçinenin içine seramik toz partiküller karıştırılmaktadır (DeArmitt, 2017). 

Literatürdeki yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde (Fu, 2008, Manwar, 1996); polimer matris malzemeye 
farklı partiküller ilave edildiğinde malzemenin mekaniksel ve fiziksel özelliklerinin nasıl değiştiği ile ilgili pek 
çok çalışma bulunmasına rağmen, kompozit malzemeler arasında en çok kullanılan tipi olan cam elyaf tak-
viyeli polimer matrisli kompozit malzemelere seramik tozları ilave edildiğinde, ilave edilen seramik tozların 
karışım oranlarının, boyutunun ve geometrilerinin üretilen kompozit malzemenin kayma gerilmesi davranışına 
etkisinin nasıl olduğu ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. 

AMAÇ 

Bu çalışma ile cam elyaf takviyeli epoksi reçine matrisli kompozit malzemelerde ilave parçacık olarak kullanı-
lan Al2O3-%3 TiO2 seramik tozlarının karışım oranlarının, boyutunun ve geometrisinin üretimi yapılan malze-
menin kayma gerilmesi dayanımı özelliklerine etkisi deneysel olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Yapılan bu araştırmanın kapsamı, cam elyaf takviyeli epoksi reçine matrisli kompozit malzemelerin üretimi 
esnasında reçine içine farklı boyutlara ve geometrilere sahip olan Al2O3 - %3 TiO2 seramik tozlarının üç farklı 
oranda ilave edilmesi ile kompozit malzemelerin üretimi ve elde edilen kompozit malzemelerde meydana ge-
len porozite miktarları ile kayma gerilmesi dayanımlarının deneysel olarak tespitidir.

YÖNTEM

Kompozit malzemelerin üretimi el yatırma yöntemi ile üretilmiştir. Cam elyaf takviyeli polimer matrisli kom-
pozit malzemelerin üretimi için, takviye olarak hazır olarak satılan (Woven) 270 gr/m2 ’lik dokuma kumaşlar, 
ilave parçacık olarak Al2O3 – % 3 wt. TiO2 seramik tozları kullanılmıştır. Matris malzemesi olarak ise epoksi 
reçine kullanılmıştır. Kullanılan reçine olarak EPİKOTE Resin 828 Bisphenol-A-(Epichlorhydrin), sertleştirici 
olarak Epikure Curing Agent 875 Tetrahydromethylphthalicanyhydride kullanılmıştır. Karışım oranı 100:80 
dir. İlave parçacık olarak kullanılan Al2O3 – % 3 wt. TiO2 seramik tozların partikül büyüklükleri ve geometrile-
ri sırasıyla; -22 + 5 µm Fused and Crushed, -90 + 45 µm Fused and Crushed şeklindedir (Tablo 1). Al2O3 – % 3 
wt. TiO2 seramik tozlar matris malzemesi olan epoksi reçinenin içerisine %0, %5, %10, %15 oranlarında ilave 
edilmiştir. Seramik tozlar reçinenin içine ilave edilerek mekanik karıştırıcı sayesinde homojen hale getirilmiş-
tir. El yatırmasında hazırlanan cam elyaflı dokuma kumaş ve reçine karışımlarından hazırlanan malzemeler 
preste 15 MPa basınçta ve 120 °C sıcaklıkta 3 saat boyunca preste bekletilmiştir. Üretimi yapılan kompozit 
plakaların ölçüleri yaklaşık olarak 50 cm x 50cm x 2,5mm dir. Üretilen kompozit malzeme plakalardan uygun 
numuneler hazırlanarak TS 1177 EN ISO 1172 standardına göre numunelerin kalsinasyon deneyleri sonucunda 
yüzde ağırlık oranları bulunmuştur. Numunelerin yoğunlukları ASTM D 792 standardına ve porozite değerle-
rinin tespiti ise ASTM D 2734-09 standardına göre yapılmıştır.
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Tablo 1. Seramik Tozların Özellikleri ve SEM Görüntüleri

Numunelerin porozite miktarları aşağıda verin eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır.

(1)

Burada; 

V= Porozitenin hacimsel oranı (%), Md= Ölçülen yoğunluk (g/cm), r= Reçinenin yüzdesel ağırlığı (%), g= 
Cam elyafının yüzdesel ağırlığı (%), t=Seramik tozun yüzdesel ağırlığı (%), dr= Reçinenin yoğunluğu, dg= 
Cam elyafının yoğunluğu, dt= Seramik tozun yoğunluğu’dur.

Üretilen kompozit malzemelerden hazırlanan numunelerin çekme deneyi ASTM D 3039 standardına göre oda 
sıcaklığında yapılmıştır. Çekme deneyi 1mm/dak. hız ile yapılmıştır. Üretilen kompozit malzemelerden hazır-
lanan numunelerin kayma deneyi ASTM D 5379 standardına göre oda sıcaklığında yapılmıştır. 

Çekme deneyinde ve kayma gerilmesi deneyinde kullanılan numunelerin ölçüleri aşağıdaki Şekil 1’de 
verilmiştir. 

a) Çekme deneyi numunesi ölçüleri b) Kayma gerilmesi deneyi 
numunesi ölçüleri

Şekil 1. Çekme Deneyi ve Kayma Gerilmesi Deneyi Numuneleri
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Numunelerin kayma gerilmesi deneyi için Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü laboratuvarında 
bulunan çekme deney cihazı kullanılmıştır. Kayma gerilmesi deneyi için Şekil 2’ de verilen çekme deney ciha-
zının çeneleri arasına bağlanan özel bir aparat kullanılmıştır. Her bir deney yönteminde 5 adet deney yapılmış 
ve ortalama değerler alınmıştır.

 

a) Çekme deneyi cihazının 
görünüşü

b) Kayma gerilmesi deneyi 
aparatı

Şekil 2. Kayma Deneyi Yapılan Çekme Deney Cihazının ve Kayma Gerilmesi Deney Aparatının Genel 
Görünümü 

BULGULAR

Üretilen seramik toz katkısız ve seramik toz ilaveli kompozit malzemelerin ilgili standartlara göre yapılan 
test sonuçlarında elde edilen değerler aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir. Üretilen kompozit malzemelerin yüzde 
ağırlıkça elyaf oranları % 67 ile 74 arasında olduğu, en yüksek elyaf ağırlık oranının seramik toz ilavesi yapıl-
mayan numunelerde meydana geldiği tespit edilmiştir. Kompozit malzemelerin yoğunluklarının yaklaşık 1,9 
(gr/cm³) olduğu, en düşük yoğunluk miktarının seramik toz ilavesi yapılmayan numunelerde meydana geldiği 
tespit edilmiştir. Seramik toz ilavesi arttıkça kompozit malzemelerin yoğunlukları da artmıştır. Kompozit mal-
zemelerde en düşük porozite miktarının (%1.33) seramik toz ilavesi yapılmayan numunelerde meydana geldi-
ği, en yüksek porozite miktarının (%3.98) % 15 (-22+5µm) seramik toz ilaveli numunelerde meydana geldiği 
bulunmuştur. Ayrıca reçine matris içine ilave edilen seramik toz miktarı arttıkça malzemelerde meydana gelen 
porozite miktarının da yükseldiği tespit edilmiştir. 
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Seramik toz takviyeli kompozit malzemelerin çekme dayanımları takviyesiz kompozit malzemenin çekme da-
yanımına göre genel olarak daha düşük meydana gelirken, % 15 (-90+45µm) seramik toz ilaveli numunelerin 
çekme dayanımları daha yüksek meydana gelmiştir. (-22+5 µm) Seramik toz ilaveli kompozit malzemelerde 
genel olarak ilave toz miktarı yükseldikçe kompozit malzemenin çekme dayanımlarında azalma meydana 
gelmiştir. Genel olarak, reçine matris malzemesi içinde seramik toz katkı oranı arttıkça malzemelerin elastisite 
modülleri değerlerinde düşme meydana gelmiştir.

Tablo 2. Üretilen Kompozit Malzemelerin Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri

GRUP ADI Seramik Partikül 
Tipi,  
Ürün Kodu, 
Partikül 
Büyüklüğü,  
Üretim Yöntemi

Katkı  
oranı 
(%)

Kalınlık 
(mm)

Çekme 
Dayanımı  
Rm 
(MPa)

Elastisite 
Modülü 
E 
(GPa)

Kayma 
Gerilmesi 
τs

(MPa)

Numunenin 
yoğunluğu 
(gr/cm³)

Porozite 
(%)

Elyaf 
Oranı 
(%)

KATKISIZ Katkısız 0 2,14 405 10,76 131 1,906 1,33 74

GRUP A
Al2O3- TiO2 (%97-
3) 
(-22+5 µm)
(Fused and 
Crushed)

5% 2,42 363 10,84 127 1,913 2,05 69

10% 2,39 335 10,77 109 1,921 3,02 68

15% 2,41 317 10,53 120 1,928 3,98 67

GRUP B
Al2O3- TiO2 (%97-
3) 
(-90+45 µm)
(Fused and 
Crushed)

5% 2,29 368 13,45 109 1,916 2,77 70

10% 2,5 345 13,76 114 1,927 3,08 68

15% 2,8 430 11,44 121 1,975 3,88 67

Seramik toz takviyeli kompozit malzemelerin kayma gerilmesi dayanımları takviyesiz kompozit malzemenin 
kayma gerilmesi dayanımına göre genel olarak düşük meydana gelmiştir. (-90+45µm) Seramik toz ilaveli nu-
munelerin kayma gerilmesi dayanımları kompozit malzemenin içine ilave edilen toz miktarı yükseldikçe artış 
göstermiştir. (-22+5 µm) Seramik toz ilaveli numunelerin kayma gerilmesi dayanımları kompozit malzemenin 
içine ilave edilen toz miktarı yükseldikçe önce azalma daha sonra artış göstermiştir (Şekil 3).
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Şekil 3. Kompozit Malzemelerin Kayma Gerilmesi Dayanımlarının Seramik Toz Partikül Takviyesine 
Göre Değişimleri

SONUÇ

Çalışma kapsamında elde edilen cam elyaf takviyeli epoksi matrisli kompozit malzemelerin üretimi esnasında 
reçine matris içine ilave edilen seramik tozların karışım oranları, boyutları ve geometrileri üretilen kompozit 
malzemelerde meydana gelen porozite miktarlarını, çekme dayanımı ile kayma gerilmesi dayanımlarını önem-
li oranda etkilediği tespit edilmiştir. 

TEŞEKKÜR
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DÖKME DEMİR MALZEMEDEN YAPILAN HİDROLİK BLOKLARIN TALAŞLI İMALATINDA 
ÖZEL TAKIM DİZAYNI İLE MALZEMENİN İŞLENEBİLİRLİK PERFORMANSININ 

İYİLEŞTİRİLMESİ

Osman ASİ1, Aslı ÖZSOY2

1Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Uşak / Türkiye
2Uzun Hidrolik San. ve Tic.A.Ş., İ.D.O.S.B. Tuzla, İstanbul / Türkiye

Öz: Hidrolik sistemlerde kullanılan hidrolik blok; yağın hızını, yönünü ve debisini kontrol etmeye yarayan bir 
ekipmandır. Sistemin devre şeması ve çalışma şartlarına göre içyapısı tasarlanır. Hidrolik bloklar üç boyutlu 
olarak tasarımı yapıldıktan sonra CNC tezgâhlarında imalatları yapılmaktadır. Blok yüzeyleri üzerine oturma 
yüzeyli valfler veya blok içinde açılmış özel kademeli yuvalara vidalanan kartriç kontrol valfleri monte edilir. 
Hidrolik blokların imalatında genellikle dökme demir malzemeler kullanılmaktadır. Hidrolik blokların talaşlı 
imalatı sırasında kartriç valf yuvalarının imalatı için piyasada standard olarak bulunamayan özel tasarlanmış 
rayba-senker ile blok içindeki birbirine bağlanan deliklerin imalatı için değişik ebat, kalite ve teknolojide delik 
delme ve diş açma takımları kullanılır. Kademeli özel yuvaların işlenmesinde güncel olarak kaba işleme için 
kademeli senker, hassas işleme için kademeli raybalar kullanılmaktadır. Blok imalatı sırasında karşılaşılan en 
ufak bir hata, blok malzemesinin ve işçiliğin boşa harcanması demektir. Hidrolik blokların tasarımını ve ima-
latını yapan işletmeler için hidrolik blokların istenilen kalitede ve sürede imal edilmesi en önemli kriterdir. Bu 
durumda hidrolik blokların imalatında kullanılan malzeme, kesici takımlar, tezgâh, soğutma sıvısı ve işleme 
parametreleri önemli olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sfero dökme demir malzemeden imalatı yapılan hidro-
lik blokların talaşlı imalatında özel takım dizaynı ile malzemenin işlenebilirlik performansının iyileştirilmesi 
ve üretim süresinin azaltılmasını sağlamaktır. Bu çalışma kapsamında, bir hidrolik sistemde kullanılacak olan 
bir blokta bulunan belli tipteki kademeli valf yuvaları için karbür malzemeden yuva takımı ile takma uçlu sen-
ker ve rayba takımlarının farklı tasarımları yapılmış olup, uygun parametreler belirlenmiş, takımların imalat-
ları yaptırılarak sfero dökme demir malzemeden yapılan bloktaki yuvaların talaşlı imalat denemeleri yapılarak 
alınan verilerin karşılaştırılmalı analizleri yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Blok, Dökme Demir, Talaşlı İmalat, Kesici Takım, İşlenebilirlik

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Hidrolik blok; yağın hızını, yönünü ve debisini kontrol etmeye yarayan hidrolik sistem ekipmanıdır. Sistemin 
devre şeması ve çalışma şartlarına göre içyapısı tasarlanır. Şekil 1’de bir hidrolik blokun tasarımı ile imal edil-
miş haldeki görüntüsü verilmektedir. Blok yüzeyleri üzerine oturma yüzeyli valfler veya blok içinde açılmış 
özel kademeli yuvalara vidalanan kartriç kontrol valfleri monte edilir. Hidrolik blokların imalatında 320 bar 
çalışma basıncına kadar sfero dökme demir malzemeler, 320 bar’dan fazla olduğu durumlarda ve düşük çalış-



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

670

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

ma sıcaklıklarında kırılma tokluğunun yüksek olması istenilen yerlerde çelik malzemeler tercih edilir. Hidrolik 
blokların talaşlı imalatı sırasında kartriç valf yuvalarının imalatı için piyasada standard olarak bulunamayan 
özel tasarlanmış rayba-senker ile blok içindeki birbirine bağlanan deliklerin imalatı için değişik ebat, kalite 
ve teknolojide delik delme ve diş açma takımları kullanılır. Kademeli özel yuvaların işlenmesinde güncel 
olarak kaba işleme için kademeli senker, hassas işleme için kademeli raybalar kullanılmaktadır. Dökme demir 
malzemenin talaşlı işçiliğinde kullanılan takımlardan, istenilen hassasiyet ve ölçüyü vermesi beklenmektedir. 
Çünkü malzemelerin talaşlı imalatı esnasında takımlar çok hızlı körelmekte, talaş sarımına neden olmakta ya 
da işlem yapısına göre kırılmaktadır. Bu yüzden talaşlı işçilikte kullanılan takımlar belli bir çapa kadar karbür 
malzemeden, belli bir çaptan sonra ise takma uçlu olarak tasarlanıp kullanılmaktadır.

  

Şekil 1. Hidrolik Blokun Tasarımına Ve İmalatına Ait Bir Örnek

Dökme demir malzemelerden blok imalatı seri imalata uygun olacak şekilde sürdürülebilir olarak gerçekleşti-
rilebilmesi gerekmektedir. Blok imalatı sırasında karşılaşılan en ufak bir hata, blok malzemesinin ve işçiliğin 
boşa harcanması demektir. İmalatında hata gerçekleşen blok malzemesi sisteme geri kazandırılamamaktadır. 

İş parçasının kesici bir takımla şekillendirilmesinin ne kadar kolay veya zor olduğu işlenebilirlik olarak ad-
landırılır. Kesici takımlardaki gelişmeler, değişen koşullar ve metotlar nedeniyle işlenebilirlik kavramı karşı-
laştırmalı değerler cinsinden ifade edilmesi zor olan bir kavramdır. İş parçası malzemesinin kimyasal yapısı, 
mekanik özellikleri, ısıl işlemi gibi özellikleri, kesici takım geometrisi, takım bağlama biçimi, takım tezgahı, 
kesici takım geometrisi, işleme biçimi, soğutma sıvısı çeşidi ve işleme şartları gibi faktörler işlenebilirlik üze-
rinde etkilidir (Youssef, 2008). Dökme demirlerin talaşlı işlenebilirliği çeliklere göre çok daha iyidir. Özellikle 
küresel grafitli dökme demirlerin talaşlı işçiliği esnasında daha iyi yüzey kalitesi, yüzey pürüzlülüğü ve talaş 
sürekliliği elde edilebilmektedir (Şeker, 2002, Hoffman, 2014). 
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AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, EN-GJS-400 sfero dökme demir malzemeden imalatı yapılan hidrolik blokların talaşlı 
imalatında özel takım dizaynı ile malzemenin işlenebilirlik performansının iyileştirilmesi ve üretim süresinin 
azaltılmasını sağlamaktır.

KAPSAM

Hidrolik blokların imalatında 320 bar çalışma basıncına kadar sfero dökme demir malzemeler, 320 bar’dan 
fazla olduğu durumlarda ve düşük çalışma sıcaklıklarında kırılma tokluğunun yüksek olması istenilen yerlerde 
çelik malzemeler tercih edilir. Bu çalışma kapsamında hidrolik blok imalatında talaşlı işlenebilirlik perfor-
mansı yüksek olan dökme sfero dökme demir malzeme seçilmiştir. Bir hidrolik sistemde kullanılacak olan bir 
blokta bulunan belli tipteki kademeli valf yuvaları için karbür malzemeden yuva takımı ile takma uçlu senker 
ve rayba takımlarının farklı tasarımları yapılmış olup uygun parametreler belirlenmiş, takımların imalatları 
yaptırılarak EN-GJS-400 sfero dökme demir malzemeden yapılan bloktaki yuvaların talaşlı imalat denemeleri 
yapılarak alınan verilerin karşılaştırılmalı analizleri yapılmıştır.

YÖNTEM

Bu çalışmada blok malzemesi olarak EN-GJS-400 sfero dökme demir malzeme seçilmiştir. Çalışma kapsa-
mında öncelikle üzerinde çalışılacak blok ve yuva seçimleri yapılmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki Tablo 1’de 
verilen Açık ve Kör Portlar (Blok üzerinde kör tapaların takıldığı ve bağlantı çıkışlarının yapıldığı, rakorların 
takıldığı portlar) ile FC 08-2 yuva formları üzerinde çalışılması kararlaştırılmıştır. Belli bir çapın altında takma 
uçlu takım teknolojisi uygulanamamakta, karbür takımlar devreye girmektedir. Hangi takımlar ve yuva formu 
işlemeleri üzerinde çalışacağımıza karar verilirken en küçük çaplı karbür ve takma uçlu takımlar ile üzerinde 
sürdürülebilir olarak çalışabileceğimiz tekrarlanır olarak gelen bir kaç blok kalemi içindeki yuvalara odakla-
nılmıştır.Bu çalışmada özel tasarımı yapılan takımlar ile HSS 3243 takımlar kullanılarak talaşlı imalat gerçek-
leştirilmiştir.Aşağıda bu çalışma kapsamında işlenmesi planlanan ve talaşlı imalatı yapılan yuva formlarına ait 
görseller Şekil 2’de verilmiştir.

BSP diş açılan 3/8’’ – ½’’ - ¾’’ – 1’’- 11/4’’ – 11/2’’ büyüklüğündeki açık ve kör portlara ait kademeli yuvaların 
imalatı için gerekli olan takma uçlu senkerlerin takım tasarımı yapılmıştır. Aynı zamanda G1/4’’ ve G1/8’’ açık 
kört port yuvaları üzerinde takım çalışmaları yapılmıştır. Çapları küçük olduğu için karbür malzemeden çalış-
maları gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki Şekil 3’de geliştirilen bazı takımlara ait örnek görseller bulunmaktadır.
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(a)

(b)

Şekil 2. (a) CP 08-2 Yuva Formu ve (b) Açık Port Yuva Formu20

20  https://www.hydac.com/de-en/products/valves/check-valves/show/Download/index.html
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Tablo 1. Tasarımı Yapılan Takımlar

Takım 
No

Takım Özelliği

1 3/8’’ kör port

2 3/8’’ açık port

3 1/2’’ kör port

4 1/2’’ açık port

5 3/4’’ kör port

6 3/4’’ açık port

7 1’’ kör port

8 1’’ açık port

9 1-1/4’’ kör port

10 1-1/4’’ açık port

11 1-1/2’’ kör port

12 G1/4’’ açık port

13 G1/8’’ açık port

14 CP 08-2
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G1/2’’ AÇIK PORT G1-1/4’’ AÇIK PORT G1-1/4 KÖR PORT

CP O8-2 SENKER CP O8-2 RAYBA

Şekil 3. Tasarımı ve İmalatı Yapılan Bazı Takımlara Ait Örnek Görseller

BULGULAR

Bu çalışma kapsamında EN-GJS-400 sfero malzemeden tasarımı yapılan bir hidrolik bloktaki yuvaların iş-
lenmesi ile ilgili tasarımı ve imalatı yapılan takımlar ile talaşlı imalatlar gerçekleştirilmiş ve işlenebilirlik 
yönünden başarılı sonuçlar elde edildiği durumda talaşlı işçilik esnasında elde edilen edilen hızlanma sonuçları 
aşağıdaki Tablo 2-4’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Karbür Kesici Takım Açık/Kör Port ve Hss 3243 Malzeme Açık/Kör Port Hızlanma Değerleri

Devir (S) İlerleme Devir (S) İlerleme 

K10F KARBÜR AÇIK/KÖR PORT

G1/8'' KÖR PORT                      
K10F KARBÜR 

3100 300 13 G1/8'' KÖR PORT                      
HSS 3243 MALZEME

380 100 13 % 300

G1/4'' KÖR PORT                        
K10F KARBÜR 

2200 300 18 G1/4'' KÖR PORT                        
HSS 3243 MALZEME

230 75 18 % 400

G1/4'' AÇIK PORT                     
K10F KARBÜR 

2200 300 18 G1/4'' AÇIK PORT                     
HSS 3243 MALZEME 

230 75 18 % 400

K10F KARBÜR AÇIK/KÖR PORT ve HSS 3243 MALZEME AÇIK/KÖR PORT EN-GJS-400 HIZLANMA DEĞERLERİ

Derinlik HSS 3243 MALZEME 
AÇIK/KÖR PORT Derinlik Hızlanma 

Miktarı 

Tablo 3. Takma Uçlu Açık/Kör Port ve Hss 3243 Malzeme Açık/Kör Port Hızlanma Değerleri

Devir (S) İlerleme Devir (S) İlerleme 

3/8" KÖR PORT TAKMA UCLU 
402 440 292 R99     2600 230 18.8 mm HSS 3243 MALZEME     

3/8" KÖR PORT 205 61 21,6 mm 377%

3/8" AÇIK PORT TAKMA UCLU 
402 440 292 R97     2150 175 18.8 mm HSS 3243 MALZEME     

3/8" AÇIK PORT 450 61 21,75 mm 286%

1/2" KÖR PORT TAKMA UCLU 
402 440 292 R100     2200 180 21.8 mm HSS 3243 MALZEME     

1/2" KÖR PORT 169 51 26 mm 352%

1/2" AÇIK PORT TAKMA UCLU 
402 440 292 R98     1800 150 21.8 mm HSS 3243 MALZEME     

1/2" AÇIK PORT 169 51 26 mm 294%

3/4" KÖR PORT TAKMA UCLU 
402 441 292 R294     1800 200 24 mm HSS 3243 MALZEME     

3/4" KÖR PORT 136 41 29,35 mm 487%

3/4" AÇIK PORT TAKMA UCLU 
402 441 262 R29     1500 150 24 mm HSS 3243 MALZEME     

3/4" AÇIK PORT 136 41 29,2 mm 365%

1" KÖR PORT TAKMA UCLU    402 
441 292 R295     1450 200 27 mm HSS 3243 MALZEME     

1" KÖR PORT 122 37 33,4 mm 540%

1" AÇIK PORT TAKMA UCLU   402 
441 292 R291-A-     1300 180 27 mm HSS 3243 MALZEME     

1" AÇIK PORT 122 37 33,9 mm 486%

1-1/4" KÖR PORT TAKMA UCLU 
402 441 292 R296    1100 150 29 mm HSS 3243 MALZEME     

1-1/4" KÖR PORT 99 30 21 mm 500%

1-1/4" AÇIK PORT TAKMA UCLU 
402 441 292 R292-A     1100 150 29 mm HSS 3243 MALZEME     

1-1/4" AÇIK PORT 99 30 21 mm 500%

1-1/2" KÖR PORT TAKMA UCLU 
402 442 292 R273     1000 150 32 mm HSS 3243 MALZEME     

1-1/2" KÖR PORT 88 26 23,1 mm 576%

1-1/2" AÇIK PORT TAKMA UCLU 
402 442 292 R272     1000 150 32 mm HSS 3243 MALZEME     

1-1/2" AÇIK PORT 88 26 23,1 mm 576%

TAKMA UCLU AÇIK/KÖR PORT ve HSS 3243 MALZEME AÇIK/KÖR PORT EN-GJS-400 Malzemede HIZLANMA DEĞERLERİ

 KESİCİ TAKIM TAKMA UCLU 
AÇIK/KÖR PORT Derinlik HSS 3243 MALZEME 

AÇIK/KÖR PORT Derinlik Hızlanma Miktarı 

Tablo 3. Karbür Senker ve Rayba Kesici Takım İle Cp 08-2 Yuvada Hızlanma Değerleri

 CP 08-2 KARBÜR Devir İlerleme Derinlik
İşlenen 

Malzeme
Tezgah MALZEME Kaplama Soğutucu Sıvı

Hızlanma 
Miktarı

CP 08-2 SENKER 
TTT.3578.227.01

1100 250 31.8 mm EN-GJS- 400 FH 6800-3 UH10 K20-K50 TİAIN Bor Yağı % 400

CP 08-2 RAYBA 
TTT.3578.227.02

1100 350 29 mm EN-GJS- 400 FH 6800-3 UH10 K20-K50 TİAIN Bor Yağı % 900

HSS CP 08-2 Devir İlerleme Derinlik
İşlenen 

Malzeme
Tezgah MALZEME Kaplama Soğutucu Sıvı

Hızlanma 
Miktarı

HSS CP 08-2 SENKER 200 60 31.8 mm EN-GJS- 400 FH 6800-3 HSS Bor Yağı

HSS CP 08-2 RAYBA 120 40 29 mm EN-GJS- 400 FH 6800-3 HSS Bor Yağı
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CP 08-2 yuvalar için EN-GJS-400 sfero dökme demir malzemede özel tasarımı yapılan takımlar ile HSS takım-
lara göre senker takımlar ile talaşlı işçilikte 4 kat, rayba takımlar ile talaşlı işçilikte 9 kat hızlanma sağlanmıştır.

SONUÇ

Bu çalışma kapsamında, bir hidrolik sistemde kullanılan bir blokta bulunan belli tipteki kademeli valf yuvaları 
için karbür malzemeden yuva takımı ile takma uçlu senker ve rayba takımlarının farklı tasarımları yapılmış 
olup, uygun parametreler belirlenmiş, takımların imalatları yaptırılarak sfero dökme demir malzemeden ya-
pılan bloktaki yuvaların talaşlı imalat denemeleri yapılarak alınan verilerin karşılaştırılmalı analizleri yapıl-
mıştır. Bu çalışma sonucunda, EN-GJS-400 sfero dökme demir malzemeden imalatı yapılan hidrolik blokların 
talaşlı imalatında özel takım dizaynı ile malzemenin işlenebilirlik performansının iyileştirilmesi ve üretim 
süresinin azaltılması sağlanmıştır.

TEŞEKKÜR

Bu çalışma, 7170584 Nolu TÜBİTAK -TEYDEB projesi kapsamında desteklenmiştir. 
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VERİMLİLİK EKSENİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ENDÜSTRİ 4.0: MÜHENDİSLİĞİN YOL 
HARİTASI

Aysun SAĞBAŞ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Tekirdağ / Türkiye

Öz: Son yıllarda, her ölçekteki üretim ve hizmet sisteminde çok hızlı bir dijital dönüşümün yaşanması ne-
deniyle Endüstri 4.0 devrimi; üretim ve tüketim ilişkilerini tümüyle değiştirmesi noktasında, yeni bir döne-
min başlangıcı olma özelliğini taşımaktadır. Bu kapsamda, tüketicinin ve müşterilerin değişen ihtiyaçlarına 
anlık olarak uyum sağlayan, üretim ve hizmet sistemlerinin yeniden tasarlanarak bilişim, iletişim ve internet 
teknolojileri ile entegre edilmesi, dinamik veri işlemeye dayalı sistemlerin kurulması ve birbirleriyle sürekli 
olarak iletişim sağlayan otomasyon sistemlerinin oluşturulması mutlak bir zorunluluk arz etmektedir. Reka-
betçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, güçlü ve esnek lojistik, üretim ve hizmet sistemlerinin tasarlanması, 
fabrika, tedarikçi, lojistik, kaynaklar ve müşteriler arasında oluşturulacak sürekli bir iletişim ağı, taleplerin 
gerçek zamanlı olarak yapılandırılması ve optimize edilmesi, iş ağlarının kendi kendini organize etmesi ve 
gerçek zamanlı cevapları iletebilmesi, verimlilik ekseninde Endüstri 4.0’a geçiş sürecinin temel çerçevesi-
ni oluşturmaktadır. Ürünlerin bireyselleştirilmesi, kaynak verimliliğinin artması ve pazara girme süresinin 
kısaltılması güçlüklerinin üstesinden gelmek de ancak Endüstri 4.0 sürecinin uygulamada devreye alınması ile 
mümkündür. İlk defa 2011 yılında Almanya’da başlatılan Endüstri 4.0 sürecinin uygulanması sonucunda, üre-
tim ve hizmet sistemi bazında; operasyonel verimlilik, kalite ve hız süreçlerinde artış ve maliyetlerde azalma 
görülürken, ülke açısından ise, büyüme istihdam, insan kaynakları, yatırım girişimcilik alanlarında da pozitif 
etkileri söz konusudur. Bu çalışmada; karar süreçlerini optimize eden Endüstri 4.0 ın temel paradigmaları 
açıklanarak, yeni endüstriyel devrimden beklentiler ve Türkiye ve Dünyada dijitalleşme süreci irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Endüstri 4.0, Verimlilik, Üretim ve Hizmet Sistemleri

GİRİŞ

Küresel boyutta yaşanan çevresel, sosyal ve ekonomik değişimler ve son yıllarda artan rekabet koşulları, üretim 
ve hizmet sistemlerini bu koşullara uyum sağlamaya zorunlu kılmakta ve bu eksende rekabet üstünlüklerinin 
devamı için strateji geliştirmeye zorlamaktadır. Küresel rekabette önde olmak isteyen işletmeler, üretim ve 
dağıtım süreçlerinde çalışacak akıllı robotlar, Ar-Ge, satış-pazarlama ve yönetim süreçlerinde kullanılacak 
yapay zeka sistemleri ile tüm bu akıllı sistemlerin dış dünyayla etkileşimini sağlayacak internet nesneleri süre-
cini stratejik olarak yönetmek zorundadır. İlk sanayi devrimi su ve buhar gücü ile üretim mekanizması üzerine 
şekillenmiş, ikinci sanayi devrimi elektrik enerjisi temelli devam etmiş ve sonrasında üçüncü sanayi devrimi 
olan dijital devrim ile elektronik süreçlerin kullanımı artmıştır. Dördüncü sanayi devrimi ise; dijitalleşme, 
siber-fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, büyük veri, bulut bilişim, robotik sistemler ve yapay zeka eksen-
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inde; üretim ve hizmet süreçlerindeki değer zincirlerinin duruma özel çözümler üreterek esneklik, verimlilik 
ve maliyet açısından optimize edilmesini ifade etmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Sanayi Devrimi Tarihsel Gelişimi [1] 

Endüstri 4.0’ın temelinde geçtiğimiz 20 yılda gelişen RFID, robotik, akıllı sensörler, bulut bilişim, siber gü-
venlik vb. birçok teknoloji bulunmaktadır. Bu anlamda Endüstri 4.0, üretim teknolojileri ile bilişim teknolo-
jilerinin birleşmesinden doğan verimliliğin, konvansiyonel iş süreçlerinin dijital iş süreçlerine dönüşmesidir 
ve sadece üretim aşamasını değil, bir işletmenin tedarikten satış sonrasına kadar olan tüm süreçlerini 
kapsamaktadır. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan 4.Sanayi devrimi, gerçekleştirilen diğer 3 sanayi devrimi 
sonrasında makineleşme ve otomasyonun artırılmasına yönelik akıllı fabrika konsepti içerisinde insan ve 
makinelerin siber fiziksel sistemler içerisinde birbiriyle iletişim sağlayabilmesini amaçlamaktadır. Büyük 
veri analizleri, 3D yazıcılar, akıllı sensörler ve akıllı şebekeler gibi birçok gelişmiş teknolojiyi içerisine 
alan bu devrimle makineleşmeyi bir adım daha ileri götürerek üretime dolaylı veya dolaysız katkıda bulu-
nan her bir etkenin internet ağı sayesinde birbiriyle iletişim kurması aracılığıyla üretim hızının artırılması ve 
maliyetlerin düşürülerek üretim verimliliğinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Ancak bu sadece bir üretim 
hattının, bir faaliyetin değil, bir şirketin bütün çalışma ve süreçlerinin dijitalleşmesi olarak düşünülmelidir. 
Birbirine bağlı süreçlerin iletişim halinde olduğu, internet üzerinden iletişim kuran nesnelerin veri toplayıp 
üretim sürecini tamamen değiştirdiği, makinelerin insanlarla etkileşimini öne çıkaran bu yeni dönem, kendi 
kendini düzenleyebilen otonom üretim sistemlerinin yönetilmesini kapsamaktadır. Akıllı üretim sistemlerinin, 
akıllı şehir, ev, lojistik, şebeke, cihaz unsurlarının sosyal ağlar ve e-ticaret ağlarıyla birleşmesi sonucu veriler, 
hizmetler, nesneler ve bireylerin internet ortamını kullanarak kuracağı ekosistemdeki ağın önümüzdeki çeyrek 
asırda küresel ticaret hacminin yaklaşık yüzde 46’sını etkileyeceği öngörülmektedir [2-4] . Özellikle robotik 
alanındaki gelişmelerin üretim sektöründe akıllı üretim sistemlerinin gelişimini ve yaygınlaşmasını etkilediği 
bilinmektedir. Akıllı üretim sistemleri ile müşteri tercihlerine ve ihtiyaçlarına daha hızlı cevap veren özelleşmiş 
üretim, iyileştirilmiş üretim kalitesi, daha az hata ile üretim, daha az israf, yerelleşen imalat süreçleri, yenilik 
süreçlerinin hızlanması ve daha az kaynak kullanımı hedeflenmektedir. Endüstri 4.0 sürecinin uygulanması ile, 
Avrupa Birliği 2020 yılında sanayinin gayri safi yurt içi hasıladaki payının mevcut durumdaki % 15 seviyesini 
yüzde 20’ye çıkarma hedefindedir. Endüstri 4.0 Devrimi’nin ana konseptine göre; üretim sürecinde fabrika-
lardaki makineler, bilgisayarlar, sensörler ve diğer entegre bilgisayar sistemleri birbirleriyle bilgi alışverişinde 
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bulunarak insanlardan neredeyse tamamen bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ve optimize ederek 
süreci yönetebilecektir [5-6]. Endüstri 4. 0 sürecinin bileşenleri şekil 2.’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Endüstri 4.0 Süreç Bileşenleri [7] 

Üretim ve hizmet süreçlerinde insan faktörüne olan bağımlılığın azalması ve kullanılacak siber fiziksel sistemler 
sayesinde üretim ve servis hızı artacak ve dolayısıyla üretim maliyetlerinde hızlı bir düşüş yaşanması mümkün 
olacaktır. Endüstri 4.0, Batı ülkelerinin sahip oldukları yüksek teknolojiyi rekabet avantajına dönüştürmelerini 
sağlayacak üç ana unsur üzerinde geliştirilmiştir. Bunların ilki; hızlı inovasyon döngüleri sayesinde, bir ürünü 
pazara çok hızlı çıkarabilmek, ikincisi; günümüz tüketim kültürü, bireyselliği ön plana çıkaran, kişiye özgü 
hazırlanmış ürünleri tercih ettiğinden, kitlesel üretime karşı, kişiye özel üretim gerçekleştirmektir. Aynı üretim 
bandından, kişiselleştirilmiş ürünleri aynı hızda çıkarmayı sağlayacak, dijitalleştirilmiş ve kompleks iş süreçleri 
Endüstri 4.0’ın en önemli yeniliklerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Son olarak, bu dijital dönüşümün üre-
tim tesislerine çok yüksek bir verimlilik sağlamasıdır. Endüstri 4.0 ile fabrikalar tümüyle dijitalleştiğinde hem 
maliyetler düşmekte, hem de insana bağlı hatalar ortadan kaldırıldığından, çok daha etkin üretim süreçleri elde 
edilmektedir. Özellikle düşük iş gücü maliyetleri ve lojistik avantajı gibi Türkiye sanayiinin rekabetçiliğinin 
temelini oluşturan etkenlerin artık önemli baskılara maruz kalacak olması bu dönüşümün Türkiye için zo-
runlu olduğunu göstermektedir. Sanayide % 5-8 arasında bir büyüme yaratabileceği düşünülen Endüstri 4.0 ile 
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birlikte, yeni ürünleri pazara sunma süresi %25-50 arasında kısalırken, mühendislik giderlerinin % 30’a kadar 
düşebileceği ve % 70’e kadar enerji tasarrufu sağlanabileceği tahmin edilmektedir [8-10] . 

TÜRKİYE ve DÜNYA’DA ENDÜSTRİ 4.0

Endüstriyel üretimin başta Çin olmak üzere Doğu ülkelerine kayması, Batı’daki sanayi lideri ülkelerin yeni 
önlemler almasını gerekli kılmıştır. Gelişen teknolojiyi üretim ve sanayide faydaya dönüştürmek, akıllı iş 
süreçleri ve bağlı cihazlar nesnelerin interneti ile fabrikalarda verimliliği artırmak, Doğu’nun ucuz işgücü 
ve üretim kapasitesiyle rekabet etmenin en mantıklı yolu olduğu düşünülmüş ve bunun için yeni bir sanayi 
devrimi süreci 2011 yılında başlatılmıştır. Bu konuda ilk adım atanlardan biri, Almanya olmuştur. Her anlamda 
maliyetleri (stok, işgücü, lojistik vs.) azaltmak, verimliliği yükseltmek üzere başlatılan dijitalleşme sürecinde; 
ABD, yazılım ve elektronik tarafında çok daha fazla ilerleme kaydederken; Almanya ise üretim sistemleri ve 
makine ekipman tasarımı tarafında daha fazla ilerleme göstermiştir. ABD ve Almanya, otomasyonda ve üretim 
adetlerinde sağlamak istedikleri verimlilik ve kalite için, insan faktörünü devre dışı bırakmak amacıyla Endüstri 
4.0 sürecini uygulamada devreye almışlardır. Bununla beraber işgücünün farklı yetkinliklerle donatılarak stan-
dart operasyonların otomasyon tarafından yürütülmesini sağlamak üzere, işgücünün dönüşümü için de önemli 
yatırımlar yapılmış ve eğitimler programlanmıştır. İşgücü ve kalite, Türkiye açısından büyük bir güç ve avantaj 
olduğundan, sürecin çok iyi takip edilerek dijital değişim sürecinden etkilenecek tüm tarafların hazırlanması 
için özel ve kamu sektörü işbirliğinde etkin bir planlama gerekmektedir. Türkiye’deki işletmelerin çoğunluğu, 
süreçlerindeki otomasyon kullanımına bağlı olarak Endüstri 2.0 ile 3.0 arasında bir yerde konumlanmaktadır. 
Otomotiv, ilaç, savunma ve havacılık gibi sektörlerde ise Endüstri 4.0’a sürecine geçildiği söylenebilir. Al-
manya Endüstri 4.0’a yaptığı yatırımlarla % 3 oranında bir büyüme öngörmektedir. Bu sistemin Türkiye’de 
büyümeyi % 5-8 arası artıracağı tahmin edilmektedir. 2015 yılı verilerine bakıldığında, Endüstri 4.0 yaklaşımı 
ile Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak, katma değeri yüksek ve dünya üre-
tim değer zincirinden çok daha fazla pay alan bir Türk sanayisi yaratmak hedefi ile mümkün gözükmekte-
dir [10-12] . Finlandiya ve Çin’de devlet desteğiyle, ABD’de kâr amacı gütmeyen kuruluşların katkısıyla 
şekillenen Endüstri 4.0 için Almanya hükümeti de ciddi yatırım yapmaktadır. Seri üretimde Çin’in ucuz iş 
gücü sayesinde elde ettiği avantajın artık sonuna gelindiğini öngörülmektedir. Önümüzdeki yıllarda robotlar 
daha kaliteli ürünleri çok daha ucuz fiyatlara üretmeye başladığında, Endüstri 4.0 için gerekli adımları atmamış 
ülke ve şirketlerin rekabet etme şansının ortadan kalkacağı öngörülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, 
“Akıllı Üretim Liderlik Koalisyonu” olarak bir girişim de üretimin geleceği üzerinde çalışmaktadır. Artan 
bir hızla tüm sektörlerde uygulanmaya başlanan ve “Dördüncü Endüstri Devrimi” olarak nitelenen bu kurgu 
dünya ile rekabette Türkiye için hayati bir önem taşımaktadır.

ENDÜSTRİ 4.0 EKSENİNDE YENİ İŞ MODELLERİ

Dördüncü Sanayi Devrimi süreci yeni yetkinliklere duyulan ihtiyacı işaret etmekte olup, bu kapsamda 2020 
yılına kadar 16 yeni meslek dalının gelişeceği öngörülmektedir. Endüstri 4.0’ın temelini oluşturan akıllı üretim 
süreçleri için bilişim teknolojileri alanında çok fazla sayıda uzmana ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. 
Başta bilişim teknolojileri, mekatronik ve ilgili alanlar olmak üzere, Türkiye’nin nitelikli işgücü yetiştiren, 
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ürettiği değerleri ihraç eden ve hem bölgede hem dünyada söz sahibi bir ülke haline gelmesi için ilk adımın 
eğitim alanında atılması gerekmektedir. Endüstri 4.0 yatırımlarının kısa vadede % 6 istihdam artışı sağlayacağı, 
uzun vadede ise başta bilgi teknolojileri ve mekatronik alanlarında olmak üzere nitelikli iş gücü talebinin ciddi 
düzeyde artacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda değerlendirildiğinde; Endüstri 4.0, insanı çok daha nitelikli 
alanlarda değerlendirmeyi gerektirmekte ve bir insana ömrü boyunca aynı kol hareketini veya operatif işi 
yaptırmayı değil, onu daha değerli alanlarda çalıştırmayı benimsemektedir. Endüstri 4.0’ın üç temel hedefin-
den ilki; ekonomik büyüme, istihdam ve sosyal istikrar, ikincisi kalıcı değer ve iş güvenliği, üçüncüsü ise daha 
fazla verimlilik ve yüksek yaşam standardı. Endüstri 4.0 ile fiziksel parça, araç ve makineler, internet üzerinden 
birbirleriyle iletişime geçmeye başlamaktadır. Bu sayede üretimdeki zamanın azaltılması ve kaynakların daha 
verimli kullanılması sağlanacaktır. Dördüncü Sanayi Devrimi yani Endüstri 4.0 da tüketici istekleri, talepleri 
üretime yansıtmaktadır. İnsan unsuru minimize edilmiş, daha hızlı, daha verimli, daha hatasız, daha esnek üre-
tim hedeflenmekte ve Endüstri 4.0 ile kolektif robotlar, insansız fabrikalar çok uzak görünmemektedir. Endüstri 
4.0 hakkındaki en büyük iki kaygıdan biri güvenlik iken, diğeri de robotik sistemlerin yaygınlaşması sonu-
cunda iş kaybı yaşanmasıdır. Aslında bu kaygının gerçekçi olmadığını görmek için Üçüncü Endüstri Devrimi 
dönemini değerlendirmek faydalı olacaktır. 3. Sanayi devrimi sürecinde, özellikle otomotivde otomasyon 
artarken işsizlik artmamıştır. Tam aksine, Üçüncü Endüstri Devrimi’yle gelen ekonomik büyüme, yeni ve 
inovatif iş alanlarının doğmasına, yeni mesleklerin ortaya çıkmasına (otomasyondaki robot ve makinelerin 
bakımı/tamiri gibi), iş imkanlarının artmasına yol açmıştır. Endüstri 4.0’ın beraberinde getireceği yeni istih-
dam olanakları doğrultusunda üniversitelerin eğitim programlarını güncellemeleri gerekmektedir. Özellikle 
fen bilimleri alanında çok disiplinli yaklaşımların benimsenmesi; elektrik, elektronik, makine mühendisliği 
ve bilgisayar bilimlerini bir araya getiren mekatronik alanında yeni eğitim programlarının oluşturulması 
önem taşımaktadır. Endüstri 4.0 dönüşümünün gerçekleşebilmesi için akıllı cihaz ve sistemler kadar, yetkin 
insan kaynağının da çok önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu sistemlerin geliştirilmesi, kurulması ve 
kullanılması noktasında donanımlı personel son derece önemlidir. Dijital dönüşümün gerektirdiği değişime 
uyum sağlayacak, yönetebilecek, uyum sağlama yetenekleri güçlü elemanlar ve yöneticiler, bu dönüşümün 
olmazsa olmazı olacaktır. Endüstri 4.0’ın özelinde ise özellikle veri analizi, yazılım, siber güvenlik, robotik 
uygulamalar, mekatronik, dijital iş süreçleri gibi alanlarda donanımlı eleman ihtiyacı olacağı tahmin edilmek-
tedir. Bu insan kaynağının yetişmesi için eğitim kurumlarına, sanayiye ve STK’lara eşgüdümlü olarak süreci 
yönetmek gibi çok önemli görevler düşmektedir.

ENDÜSTRİ 4.0 İLE GELECEĞE BAKIŞ ve BEKLENTİLER

Endüstri 4.0 kavramı organizasyon ve yönetiminde yeni bir seviye olan Dördüncü Endüstri Devrimi-
ni tanımlayan bir döngüdür. Bu döngü, sürekli artarak bireyselleşen müşteri isteklerine odaklanmakta ve fikir 
aşamasından başlayarak ürün geliştirme ve üretim siparişinden, bir ürünün son kullanıcıya dağıtımını ve geri 
dönüşümünü de kapsayacak şekilde tüm zinciri içine alan hizmetleri içermektedir. Dijital dönüşüm ve Endüstri 
4.0 ile birlikte ulaşılacak yeni seviyede, insanların, nesnelerin ve sistemlerin birbirleri ile bağlantısı yaygın 
ve etkin bir şekilde gerçekleşmiş olacaktır. Bu altyapı sayesinde, dinamik, gerçek-zamanlı olarak optimize 
edilmiş, kendi kendine organize olabilen, tüm organizasyon geneline yayılmış ve organizasyonlar arası katma 
değer zinciri ağları oluşacaktır. Bu ağlar, maliyet, ulaşılabilirlik ve kaynak kullanımı gibi çeşitli kriterlere göre 
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kendini optimize etme imkanına sahiptir. Endüstri 4.0’a geçiş sürecinin büyük yatırımlar, köklü değişimler ve 
teknolojik gelişim gerektirdiği açıktır. Endüstriyel süreçlerin ileri seviye otomasyonu ve akıllı fabrikalar kur-
mak için gerekli yatırımlar, beraberinde önemli bir büyüme öngörüsünü de getirmektedir. Endüstri 4.0’ın 
öncüsü konumundaki Almanya özelinde bakıldığında; yıllık 30 milyar Euro, Avrupa genelinde ise 100 mi-
lyar Euro ciro artışı yaşanacağı tahmin edilmektedir [9-10]. Diğer bir deyişle Endüstri 4.0, yapılan yatırımın 
karşılığı hızla geri kazanılacağı tahmin edilmektedir. Bu çerçevede, Endüstri 4.0’ın avantajları, fırsat ve 
zorlukları tablo 1.de verilmiştir.

Tablo 1. Endüstri 4.0 Süreci Fırsat ve Zorlukları

Fırsatlar ve Avantajlar Zorluklar ve Tehditler

Sistemin izlenmesinin ve arıza teşhisinin 
kolaylaştırılması

Uyum sürecinin maliyetli olması

Sistemin çevre dostu ve kaynak tasarrufu 
davranışlarıyla sürdürülebilir olması

Olası sorunlara getirilecek çözümlerin maliyetli olması

Daha yüksek verimliliğin sağlanması Rekabete uyum sağlayamayan işletmelerin kapanma riski

Üretimde esnekliğin arttırılması Bilişim güvenliği riski

Üretim kapasitesinin artması Geçici işsizlik problemi

Yeni hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesi Yöneticilerin sürece geçiş aşamasında riske girmek 
istememesiHata ihtimalinin minimize edilmesi

Üretimde hız artışı

SONUÇ

Endüstri 4.0 süreci işletmeler için çok sayıda fırsat ve avantajlar sunarken, çözülmesi gereken yeni tehditleri 
beraberinde getirmektedir. Öncelikle işletmelerin iş organizasyonlarının değiştiğini anlaması, operasyon eki-
plerinin de bunun farkına varmasını sağlaması ve süreçlerini yeniden tasarlamaları gerekmektedir. Ciddi ve 
köklü bir iş değişiminin ötesinde işgücü açısından da Endüstri 4.0’a geçiş yepyeni bir süreç yönetimini bera-
berinde getirmektedir. Tam otomasyon ve akıllı fabrikalarda çok sayıda iş, insan unsuru olmadan yürütüleceği 
için beden gücü ile çalışanların işsiz kalması ve bazı sektör ve meslek alanlarında işsizliğin artışı güçlü bir 
olasılık olarak düşünülmektedir. Türkiye açısından Endüstri 4.0 yaklaşımı, üretim ekonomisinde rekabet 
gücü, sürdürülebilirlik, katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmek anlamına gelmektedir. Türkiye’deki üre-
tim sektörlerinin Endüstri 4.0 sürecinin uygulamada devreye alınması sonucunda, verimlilik artışının % 4-7 
arasında olacağı tahmin edilmektedir. Endüstri 4.0 çevresinde oluşacak ekonomi yoluyla kazanılacak reka-
bet avantajının, sanayi üretiminde yıllık yaklaşık % 3 artış sağlaması beklenmektedir. Endüstri 4.0 sürecinin 
sadece akademik ya da sadece ticari bir girişim olarak başarıya ulaşması mümkün olmadığı için akademi, 
kamu, iş dünyası ve hükümet paydaşlarının güçlü bir işbirliği mutlak bir gerekliliktir. 
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BETONARME YAPILARDA KULLANILAN ENDÜSTRİYEL KALIP-İSKELE 
UYGULAMALARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ

Sercan TIĞLI1, Şenay ATABAY1

1Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Günümüzde Dünya genelinde her yıl binlerce iş kazası gerçekleşmekte ve bu iş kazaları sonucunda maddi 
manevi büyük kayıplar yaşanmaktadır. İş kazalarının meydana geldiği işler sektörler bazında gruplandırıldı-
ğında, inşaat sektöründe en çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı iş kazası vakalarının yaşandığı görülmektedir. 
İnşaat sektöründe meydana gelen iş kazalarının nedenleri incelendiğinde ise; insan ve malzeme düşmesi nede-
niyle oluşan kazalar ilk sırada yer almaktadır. Betonarme yapıların inşaatlarında kullanılan endüstriyel kalıp 
- iskele teknolojisi, insan ve malzeme düşmesini engelleyici elemanları içermesi ve standart malzemelerle 
teşkil ediliyor olması nedeniyle iş güvenliğine sağladığı katkılar açısından oldukça önemlidir. Ancak, her tür 
imalat işinde olabileceği gibi, endüstriyel kalıp - iskele teknolojisinin ürünleri olan kalıp-iskele elemanlarının 
ve sistemlerinin kullanımında, montaj ve uygulama hatalarından dolayı kazaya sebebiyet vermesi muhtemel 
bir takım risk faktörleri bulunmaktadır. İş güvenliğinin sağlanması konusunda, iş kazasına sebebiyet verebile-
cek bu risk faktörlerinin belirlenmesi ve bunların engellenmesi konusunda alınması gereken önlemler büyük 
önem arz etmektedir. Bu çalışmada; betonarme yapıların inşaatlarında, endüstriyel kalıp - iskele teknolojisi 
uygulamaları sırasında ortaya çıkabilecek olası risk faktörleri belirlenmeye çalışılmış ve bu risk faktörlerine 
karşı alınması gereken önlemler konusunda önerilerde bulunulmuştur. Risk faktörleri ve öneriler belirlenirken 
Delphi Yöntemi kullanılmış, endüstriyel kalıp - iskele teknolojisi alanında tasarım ve uygulama tecrübesi olan 
uzman kişiler ile görüşmeler yapılarak anket soruları oluşturulmuş, anketler uygulanmış ve istatistiksel analiz-
ler ile değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Betonarme Yapılar, İş güvenliği, Kalıp, İskele, Risk faktörleri

GİRİŞ

İş Sağlığı Güvenliği kanununa göre iş kazası “işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme 
sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay” olarak tanımlanmaktadır21 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise iş kazasını, “önceden planlanmamış çoğu kez kişisel yaralanmalara, maki-
nelerin, araç ve gereçlerin hasarlanıp zarara uğramasına, dolayısıyla üretimin bir süre durmasına sebep olan” 
olay olarak tanımlamıştır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün verilerine göre, dünyada her yıl yaklaşık 250 milyon iş kazası olmakta, 
160 milyon meslek hastalığı oluşmakta ve iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle 1.2 milyon kişi hayatını 

21  (http://www.resmigazete.gov.tr)
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kaybetmektedir (Yılmaz, 2009)22 İş kazaları oranları sektörel olarak incelediğinde inşaat sektörünün ölümcül 
iş kazaları sıralamasında en ön sırada yer aldığı görülmektedir. Ölümcül olmayan iş kazaları sıralamasında ise 
üçüncü sırada yer almaktadır23 

SGK istatistik verilerine göre, 2012-2017 yılları arasında, inşaat ekonomik faaliyetlerinde iş kazası sonucu 
ölen sigortalı sayısı, o yıllardaki toplam sayının ortalama olarak yaklaşık %32’sidir. (Tablo 1)

Tablo 1. 2012-17 Yılları Arası İnşaat Sektöründe İş Kazaları Sonucu Ölüm Oranları

Gürcanlı (2013) tarafından, 1149 işçinin etkilendiği, 1117 olayla ilgili bilirkişi raporları üzerinde kaza tiplerine 
göre yapılan bir araştırmada ortaya koyulduğu üzere; insan ve malzeme düşmesi sonucu hayatını kaybeden ve 
yaralananların yüzdesi, kaza tipleri arasında en yüksek olanlarıdır (Tablo 2).

22  (http://www.ilo.org)
23  (http://ec.europa.eu)
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Tablo 2. Bilirkişi Dosyalarından Elde Edilen Verilere Göre Kaza Tipleri (Gürcanlı, 2013)

İstatistiksel verilerden ve yapılan araştırmalardan da anlaşılacağı üzere, özellikle Türkiye’de oldukça fazla iş 
kazası meydana gelmekte ve bu kazaların büyük bir kısmı inşaat sektöründe yaşanmaktadır. İnşaat sektörü 
incelendiğinde ise; yüksekten insan ve malzeme düşmesi nedeniyle oluşan kazaların yüksek oranda ölüme 
ve yaralanmaya yol açtığı görülmektedir. Bu çalışmada, betonarme yapılarda kullanılan endüstriyel kalıp-is-
kele eleman ve sistemlerinin iş güvenliğine katkısı incelenmiş, uygulanma aşamasında iş kazasına sebebiyet 
verebilecek risk faktörleri sektördeki uzman kişilere anket yapılarak belirlenmeye çalışılmıştır ve önerilerde 
bulunulmuştur. 

BETONARME YAPILARIN İNŞAATINDA ENDÜSTRİYEL KALIP-İSKELE TEKNOLOJİSİ

Genel anlamda; bir nesneye şekil vermek amacıyla kullanılan geçici elemanlara kalıp denmektedir. Betonarme 
elemanların yapımında kalıp; betonun dökümünden, gerekli mukavemeti almasına kadar olan sürede kulla-
nılan geçici taşıyıcı elemanlardır. İskele; yapım ve onarım gibi işlerde işçilere çalışma ortamı yaratan geçici 
destek elemanlarıdır. Betonarme yapılarda ise iskele, çalışma ortamı yaratmasının yanı sıra, çalışma yükü, 
üzerinde teşkil edilen kalıp yükü ve beton dökümüyle birlikte oluşan beton ağırlığına destek oluşturan geçici 
taşıyıcı elemanlardır. Kalıp ve iskeleler üzerinde çok farklı sınıflandırmalar yapmak mümkündür. Bu sınıflan-
dırmalar; malzeme cinsi, teşkil tarzı, uygulama alanı gibi farklı özelliklere göre olabilir. En genel anlamda, 
kalıp ve iskele teşkil tarzlarına göre “Geleneksel Kalıp” ve “Endüstriyel Kalıp” olarak ele alınabilmektedir.

Geleneksel Kalıp

Genellikle plywood, kereste, ahşap çivileri gibi malzemelerle, uygulanışında kalifiye işçiler gerektiren, ope-
rasyonların tek bir işçi ile gerçekleştirilebildiği, zayıf güvenlik özelliklerine sahip kalıplardır. Bu tipte yapılan 
kalıplar ile inşaat hızı düşük ve kalıpta sarf malzeme oranı çok yüksek seviyelerdedir. Halen, işgücü ve mal-
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zeme maliyetlerinin yeniden kullanılabilir olan endüstriyel kalıbı tedarik etme maliyetlerinden düşük olduğu 
durumlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Endüstriyel Kalıp-İskele

Standart özelliklerdeki plywood, ahşap, çelik, alüminyum, plastik gibi belirli mukavemet değerlerine sahip 
malzemelerle, sistematik ve yeniden kullanıma uygun olarak üretilmiş kalıp-iskele elemanlarıdır. 

ENDÜSTRİYEL KALIP-İSKELE ELEMAN ve SİSTEMLERİNİN İŞ GÜVENLİĞİNE KATKISI

Kalıp ve iskele kaynaklı oluşan iş kazaları, malzemeden, uygulamadan, kalıp-iskele projelerindeki tasarım ve 
montaj hatalarından kaynaklı olabilmektedir. Endüstriyel kalıp-iskele çözümleriyle birlikte standart malzeme-
lerin kullanımı, malzeme kusuru nedeniyle oluşması muhtemel kazaların önemli ölçüde önüne geçmektedir. 
Ayrıca endüstriyel kalıp teknolojisini oluşturan standart elemanların çalışma platformu, korkuluk gibi güvenlik 
elemanlarını içinde barındırması ya da bağlanabilirliklerinin sağlanacağı şekilde çok amaçlı olarak, sistematik 
kullanımlara uygun üretilmeleri iş güvenliğine sağlanan diğer bir katkı unsurudur.

Kalıp-iskele mühendisliği; teknik yerel standartlara, yönetmeliklere ve projeye özel olan yapım şart ve gereksi-
nimlerine uygun olarak, güvenli ve ekonomik kalıp-iskele çözümleri üreten ve planlayan mühendislik türüdür. 
Günümüzde mimarı açıdan karmaşık yapıların yaygınlaşması, ekonomik tarafından bakıldığında ise iş gücü ve 
işletme maliyeti ile yapıların mümkün olan en kısa sürede işletmeye alma ihtiyacı, betonarme yapıların yapım 
sürecinin önemli bir bölümünü oluşturan kalıp-iskele uygulamalarında yapım güvenliğin sağlanması konuları 
kalıp-iskele mühendisliğini daha da önemli hale getirmektedir. Yaygın durumdaki küçük ölçekli betonarme 
konut inşaatlarında, kalıp-iskele uygulamaları, mühendislik hesaplamalarından ya da mühendis denetiminden 
yoksun bir şekilde, zayıf güvenlik özelliklerine sahip oldukları halde, usta tecrübesi ve becerisine dayalı olarak 
kısmen sürdürüldüğü gözlemlenebilse de; yüksek binalar, köprü, pilon, baraj gibi yapıların yapımında; yüksek 
betona ağırlıkları, taze beton basıncı, rüzgar yüklerinin geçici olarak desteklenmesi konusunda kalıp-iskele 
mühendisliğine gereksinim kaçınılmazdır.

BETONARME YAPILARDA KULLANILAN ENDÜSTRİYEL KALIP-İSKELE UYGULAMALA-
RINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ 

Betonarme yapıların inşaatlarında kullanılan endüstriyel kalıp-iskele teknolojisinin uygulanma aşamalarında, 
iş kazasına sebebiyet verebilecek risk faktörlerini belirlemek suretiyle, belirlenecek olan risk faktörleri konu-
sunda farkındalık oluşturularak, iş güvenliğine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

Çalışma; günümüzde inşaatı yaygın olarak yapılan betonarme bina ve köprülerde; kolon, perde, bina döşemesi, 
köprü döşemesi, köprü-viyadük başlık kirişleri gibi yapı elemanlarının geçici olarak desteklenmesinde kullanı-
lan endüstriyel kalıp-iskele eleman ve sistemlerinin, uygulanma süreçlerinde, uygulama hatalarından kaynaklı 
risk faktörleri ile bu risk faktörlerine karşı alınması gereken önlem önerilerini konu edinmektedir. 
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Çalışmaya konu olan verilerin elde edilmesinde; belirli sorular ya da konular üzerindeki değerlendirmeleri 
bir grup uzmandan sistematik olarak toplama yöntemi olarak tanımlanmış, Delphi yöntemi tercih edilmiştir. 
(Williams ve Webb, 1994). Öncelikle tasarım ve uygulama tecrübesi olan uzman kişilerden oluşan bir grup 
oluşturulmuştur. (Tablo 3).

Uzman kişilerle yapılan görüşmeler sonrası risk faktörü olabilecek durumlar hakkında görüşler toplanmıştır. 
(1. oturum). Toplanan görüşler 4 ana gruba ayrılarak anket haline getirilmiştir. Ankette her madde 1’den 5’e 
kadar risk seviyesi belirtecek şekilde derecelendirilmiştir (1- Riskli değil, 2- Az riskli, 3-Ne az riskli ne riskli, 
4- Riskli, 5- Çok riskli). Anket uygulanmış, bulgular üzerinde 1.ve 3. çeyrek analizleri yapılmıştır. (2. oturum). 
Maddeler arası uzlaşmayı arttırmak amacıyla, sonuç ortalamaları gösterilerek anket tekrarlanmıştır (3. otu-
rum). 3. oturum sonundaki bulgular üzerinde tekrar 1. ve 3. çeyrek analizleri yapılarak genişlik değerleri elde 
edilmiştir. (Zeliff ve Heldenbrand (1993)’a göre çeyrekler arası genişliği 1.2’den az olan maddeler, üzerinde 
uzlaşma olan maddeler olarak kabul edilirler).

Tablo 3. Anketlerin Uygulandığı Uzman Katılımcıların Profilleri

Endüstriyel kolon ve perde kalıbı uygulamalarındaki risk faktörleri 

 Beton dökümü sırasında kalıbın izin verdiği taze beton basınç değerinin aşılması

 Kalıpların devrilmeye karşı uygun şekilde istiflenmemesi

 Taşıma araçlarının (vinç kulbu, caraskal vb) kalıp elemanlarına uygun şekilde sabitlenmemesi
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 Korkuluklar ile çalışma platformlarının, çalışma yapılan kısımlarda bulunmaması ya da iş güvenliği yö-
netmeliğine uygun olarak teşkil edilmemesi

 Kalıp yüzeylerinin yağlanması sırasında işçilerin koruyucu donanım kullanmaması

 Yapı kenar kısımlarındaki kalıp elemanlarının, aşağıya düşmesini engelleyici önlemlerin alınmaması

 Kalıp-iskele montaj ve kurulumlarının eğitilmemiş personel ile gerçekleştirilmesi

Endüstriyel döşeme kalıbı uygulamalarında (binalar için) risk faktörleri

 Beton dökümü sırasında kalıp altında çalışma yapılması

 Masa olarak teşkil edilen iskelelerin taşınması sırasında, iskele ayaklarının kriko maşası ile iskeleye uy-
gun şekilde sabitlenmemesi

 Açılır kapanır dikmelerin kapatılması sırasında el sıkışması

 Korkuluklar ile çalışma platformlarının, çalışma yapılan kısımlarda bulunmaması ya da iş güvenliği yö-
netmeliğine uygun olarak teşkil edilmemesi

 Üzerinde beton dökümü yapılan döşeme iskelesinin, üstünde kurulu olduğu alt döşemenin, iskele ayak 
yüklerine göre statik kontrolünün yapılmaması

 İskele ve diğer geçici taşıyıcı elemanların, beton gerekli dayanımını almadan sökümü

 Kalıp-iskele montaj ve kurulumlarının eğitilmemiş personel ile gerçekleştirilmesi

Tırmanır sistemlerin uygulamalarındaki risk faktörleri

 Projede belirtilenden farklı tipte ankraj kullanılması

 Ankrajın beton içine uygunsuz yerleştirilmesi (eğik, yanlış konumda vb.)

 Tırmanma operasyonlarının gözlemleyici kişiler olmadan yapılması

 Platformlar üzerinde izin verilen canlı yük değerinin aşılması

 Korkuluklar ile çalışma platformlarının, çalışma yapılan kısımlarda bulunmaması ya da iş güvenliği yö-
netmeliğine uygun olarak teşkil edilmemesi

 Yapıya aktarılan ankraj yüklerinin yapı mühendisi tarafından kontrol edilmemesi

 Vinçle tırmanır sistemlerde kalıp ve tırmanma elemanlarının, doğru olmayan kaldırma noktasından askıya 
alınarak yer değiştirilmesi

 Kalıp-iskele montaj ve kurulumlarının eğitilmemiş personel ile gerçekleştirilmesi
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 Ankraj çubuklarına kaynak yapılması

 Otomatik tırmanır sistemlerde hidrolik elemanların görevli olmayan kişilerce veya yanlış kullanımı

Köprü-Viyadük döşemelerindeki (yerinde döküm köprüler) endüstriyel kalıp-iskele uygulamalarındaki 
risk faktörleri

 İskele kurulumlarında, fırtına durumlarına karşı gerekli önlemlerin alınmaması

 Kademeli dökümlere göre tasarlanan ağır yük iskelelerinin; beton dökümü yapılan kademe sonrası oluşan 
iskele üzerindeki gerilmelerin, bir sonraki dökümü yapılacak kademe öncesinde, iskele kafalarının gevşe-
tilip tekrar sıkılması suretiyle sönümlendirilmemesi

 Korkuluklar ile çalışma platformlarının, iş güvenliği yönetmeliğine uygun olarak teşkil edilmemesi

 Yapıya aktarılan ankraj yüklerinin yapı mühendisi tarafından kontrol edilmemesi

 İskelenin üzerinde kurulu olduğu zemin veya zemin dolgusunun, iskele ayak yüklerine göre statik kont-
rolünün yapılmaması

 Kalıp-iskele montaj ve kurulumlarının eğitilmemiş personel ile gerçekleştirilmesi

 Serbest iskele kurulumlarında, üst yapının (kalıbın) tutulu olmadığı doğrultuda oluşacak yatay yüke kar-
şı, üst yapı ve iskelenin sabitlenmemesi

 Soğuk derz belirtilen kısımlarda, mevcut betonun aktifleşmesine izin vermeyecek şekilde söküm yapılma-
sı (priz almış betonun taşıyıcılık kazanması gereken durumlarda) 

SONUÇ ve ÖNERİLER

Çalışma kapsamındaki betonarme bina ve köprülerde; kolon, perde, bina döşemesi, köprü döşemesi, köprü-
viyadük başlık kirişleri gibi yapı elemanlarının geçici olarak desteklenmesinde kullanılan endüstriyel kalıp-
iskele eleman ve sistemlerinin uygulanma süreçlerinde, uygulama hatalarından kaynaklı risk faktörleri ile bu 
risk faktörlerine karşı alınması gereken önlem önerileri Delphi yöntemiyle belirlenmiştir. 1.Oturum sonunda 
toplanan tüm görüşler, katılımcı grubun ortak kararı çerçevesinde risk faktörü olarak değerlendirilmiştir. Bul-
gular incelendiğinde, çalışması yapılan dört ana grupta; yapıdan aşağıya malzeme ve insan düşmesini engel-
leyici korkuluk ve çalışma platformlarının iş güvenliği yönetmeliğine uygun teşkil edilmemesi durumu ile, 
uygulamaların, eğitilmemiş işçiler ile yapılması durumu, belirlenen ortak risk faktörleri olmuştur. Korkuluk ve 
çalışma platformlarının teşkilinde iş güvenliği yönetmeliğine uyulması ve işçilerin görev aldıkları uygulamalar 
konusunda eğitilmeleri önerilmektedir. Ayrıca çalışma kapsamında incelenen bölümlerle ilgili olarak, ayrı ayrı 
önerilerde bulunulmuştur.

Endüstriyel kolon ve perde kalıplarının uygulanmalarında;

 Beton döküm hızlarının, kalıbın izin verdiği taze beton basıncı göz önüne alınarak uygulanması,
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 Yapı kenar kısımlarında olan kullanımlarında, kalıp elemanlarının aşağıya düşmeyi engelleyici önlemlerin 
alınması,

 Kalıp elemanlarının taşınması amacıyla kullanılan vinç kulbu, caraskal vb. gibi araçların, kalıplara uygun 
şekilde sabitlendiğinin kontrolü,

 Kalıpların hem teşkil sırasında, hem de depo alanında devrilmesini önleyici önlemlerin alınması gerektiği,

 Kalıp yüzeylerin yağlanması sırasında, kimyasal etkiden korunmak için koruyucu maske ve eldiven 
kullanılması önerilmektedir.

Bina döşemelerinde kullanılan endüstriyel kalıp-iskele uygulamalarında;

 Beton dökümü sırasında, kalıp altında çalışma yapılmaması,

 İskele ve kalıp elemanlarının sökümü öncesinde, dökülmüş olan betonda gerekli mukavemet kontrollerinin 
yapılması,

 Zeminin; üzerinde kurulu olan iskeleden aktarılacak olan yüklere göre kontrol edilmesi,

 Masa olarak teşkil edilen iskelelerin taşınması sırasında, iskele ayaklarının, iskeleye uygun bir şekilde 
sabitlenmesi,

 Yapı kenar kısmında bulunan elemanların, aşağıya düşmeyi engelleyici önlemlerin alınması önerilmek-
tedir.

Tırmanır sistemlerde;

 Projelerde doğru tipte ankraj malzemesinin, doğru şekilde kullanımının kontrolü,

 Tırmanır sistemler tarafından yapıya aktarılan yüklerin, yapı mühendisi tarafından kontrolü,

 Ankraj çubuklarına kaynak yapılmaması,

 Vinçle tırmanır sistemlerde, kalıp ve tırmanır sistem elemanlarının doğru olan kaldırma noktasından askı-
ya alınarak yer değiştirilmesi,

 Platformlar üzerinde canlı yük değerlerini gösteren uyarı levhaları asılması,

 Tırmanma operasyonlarının gözlemciler nezaretinde yapılması,

 Hidrolik tırmanır sistemlerde; hidrolik elemanların, görevli personel dışındaki kişilerce veya yanlış kul-
lanımının engellenmesi,

 İzin verilen değerleri aşan rüzgar hızlarında, kurulu olan kalıp elemanlarının, bağlantı çubuklarıyla karşı-
lıklı olarak sabitlenmesi önerilmektedir.
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Köprü-Viyadük döşemelerinde;

 Kademeli dökümlere göre tasarlanmış iskele projelerinde, kademeler arası mevcut yükün iskele kafalarını 
gevşetip tekrar sıkmak suretiyle sönümlendirilmesi,

 İskele ve üzerinde kurulu olan kalıpların, kenar ve orta ayaklara olan bağlantıları vasıtasıyla yapıya akta-
rılan yüklerin, yapı mühendisi tarafından kontrol edilmesi,

 Serbest kurulan iskelelerde, üst yapının (kalıbın) tutulu olmadığı doğrultuda oluşacak yüke karşı, üst ya-
pının sabitlenmesi,

 İskelenin üzerinde kurulu olacağı zemin dolgularının, iskele ayak yüklerine göre uygunluğunun kontro-
lünün yapılması,

 Kurulumlar esasında, rüzgar yüklerine karşı, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması önerilmektedir.
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TİRE-PEŞREFLİ KÖYÜ KIRSAL MİMARİ MİRASININ KORUMA BAĞLAMINDA 
İNCELENMESİ

Sevim ERDOĞDU1, Müjgân BAHTİYAR KARATOSUN2

1-2Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İzmir / Türkiye

Öz: Kırsal yerleşimler doğa ile insan arasındaki etkileşimden doğup, ihtiyaçlar doğrultusunda gelişip, pek 
çok yerel unsur ile şekillenirler. Toplumun kültürel birikiminin önemli örneklerinden ve tarihsel sürecin yakın 
tanıklarından olan bu kırsal yerleşimlerin bir mimari miras olarak korunması ve yaşatılması önem arz etmek-
tedir. Ancak günümüzde değişen yaşam koşullarına ayak uyduramama, geçim kaynaklarının farklılaşması ve 
göçler gibi etkenler kırsal mirasın korunmasını zorlaştırmaktadır. Tire ilçesinin tarihi, kültürel ve özgün mima-
ri değerlere sahip kırsal yerleşimlerinden biri olan Peşrefli köyü de bu koruma sorunları ile karşı karşıya olan 
köylerden biridir. Peşrefli Köyü, tarihi antik çağlara kadar uzanan ve zengin kültürel mirasa sahip Tire ilçesinin 
en eski kırsal yerleşimlerinden biridir. Köy, tarihinin Helenistik dönem öncelerine kadar uzanmasıyla birlikte, 
Beylikler dönemi ve Osmanlı döneminde ise ilçenin en önemli yerleşimlerden biri olmuştur. Tire’nin doğu-
sunda, Güme Dağı’nın eteklerinde konumlanan köy, ovaya yakınlığı nedeniyle geniş parsellerden oluşan bir 
yerleşim düzenine sahiptir. Ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Yerel geçim kay-
naklarının büyük ölçüde yansıma bulduğu bahçelere sahip geleneksel yığma taş yapılar mevcuttur. Genellikle 
tek ya da iki kattan oluşan, ahşap kapı ve pencereleri bulunan yapılar alaturka kiremitli kırma çatılar ile örtülü-
dür. Fakat günümüzde birçok kırsal yerleşimde yaşandığı gibi Peşrefli köyünde de özgün mimari değere sahip 
olan geleneksel yapılar ya çağdaş gereksinimlere uyum sağlamak adına yapılan yanlış müdahaleler ile özgün 
niteliklerini kaybetmekte ya da terk edilerek yıkılmaya mahkûm bırakılmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada 
Peşrefli köyü yerleşim dokusu ve mimari karakteri incelenecektir. Peşrefli köyünde yapılan alan çalışmaları 
ile dokunun mevcut durumu fotoğraflar ve analizler ile belgelenecek ve koruma sorunları ortaya konulacaktır. 
Çalışmanın, köyün karakterinin ve sahip olduğu değerlerin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına 
katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tire, Peşrefli Köyü, Kırsal Yerleşimler, Geleneksel Kırsal Mimari, Koruma

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kırsal mimarlık en geniş tanımıyla halk tarafından yapılmış tüm evler ve diğer yapıları kapsamaktadır (Oliver, 
1998). Bir başka tanıma göre bulunduğu yörenin iklimine, topografyasına, sosyo-ekonomik ilişkilerine bağlı 
olarak, estetik kaygı güdülmeksizin, işlevin esas alındığı yöreye özgü mimarlıktır (Aran, 2000). Her ne kadar 
biçimlenişinde işlev öncelikli olsa da aslında kırsal mimari yalın bir dili olan estetik değerlere de sahiptir. 
Literatürde kırsal mimarlığı anlatan pek çok farklı kavram bulunmaktadır. Halk mimarlığı, sivil mimarlık, 
mimarsız mimarlık, yerel mimarlık, spontane mimarlık ve vernaküler mimari bu kavramlardan bazılarıdır. Ya-



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

694

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

pılar yerel malzemeler ile yerel yapı ustaları tarafından çevre ile uyum sağlayacak biçimde inşa edilmişlerdir. 
Batur ve Gür, Anadolu kırsal mimarisini biçimlendiren faktörleri iklim, topografya gibi çevresel etkenler, din, 
dil, akraba ve toplum ilişkileri gibi kültürel etkenler, ailenin büyüklüğü ve yaşam biçimi gibi sosyal etkenler ve 
bireyin kültürel normlarla ilgili yorumu ve eğitimi gibi bireysel etkenler olarak 4 maddede ele almıştır. (Batur 
ve Gür, 2005). 

Kırsal mimarinin oluşumuna etki eden bu faktörler sonucunda biçimlenen mimariler yöreden yöreye farklılık 
gösterirler. Ancak bu farklılıklara rağmen tüm yörelerin içinde barındırdığı bir takım temel ilkeler de bulun-
maktadır. Cengiz Bektaş, Anadolu kırsal mimarlığının temel ilkelerini 10 başlık altında toplamıştır. Bu ilkeler 
yaşama, doğaya, çevre koşullarına uygunluk, gerçekçilik, içten dışa çözüm, iç mekân ve dış mekânın uyuşma-
sı, tutumluluk, kolaylık, ölçülerin insan bedeni temel alınarak oluşturulması, iklime uygunluk, gereçlerin en 
yakından seçilmesi ve esnekliktir (Bektaş, 2001). 

Kırsal mimarlık sahip olduğu tüm bu akılcı, işlevsel ve özgün değerler ile insan-doğa etkileşiminin en önemli 
örneklerindendir. Yalnızca fiziksel çevrede var olmasıyla değil içinde yaşayan toplumun yaşam tarzını ve kül-
türel yapısını yansıtması, tarihi, estetik ve ekonomik değerleri taşıması nedeniyle bir miras olarak ele alınıp ko-
runması ve gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliği açıktır. Fakat kırsal ekonomilerin zayıflaması, kırsaldan 
kentlere yaşanan göçler ile nüfus kaybının yaşanması gibi küreselleşmenin de etkisiyle gerçekleşen dönüşüm 
kırsal alanları büyük ölçüde etkilemektedir. Kırsal alanlarda yaşanan bu çok boyutlu sorunlar kırsal mirasın 
korunmasında da karşı karşıya kalınan tehditlerdendir (ÇEKÜL, 2012). 2013 tarihli Güney Marmara Kırsal 
Miras Strateji Planı’nda kırsal mirasın karşı karşıya kaldığı başlıca sorunlar üç ana başlık altında toplanmıştır: 

Demografik ve sosyal sorunlar: Göçler ve nüfus kaybı, teknik ve sosyal altyapı eksiklikleri vb.

Doğal ve kültürel mirasa ilişkin sorunlar: Doğal kaynaklar üzerindeki baskılar, mimaride yanlış müdahalelerle 
özgün niteliklerin kaybedilmesi, yanlış tarım uygulamaları ile doğanın tahrip edilmesi,

Ekonomik sorunlar: Kırsal ekonomilerin zayıflaması/çökmesi, merkezi kentlerden yayılan sanayi faaliyetleri, 
kırsal bölge odaklı koruma ve gelişme politikalarının üretilememesidir (ÇEKÜL, 2013). 

Eres, kırsal mirasın korunmasında bu sorunlara ek olarak teknik uygulama sorunları ve yasal sorunların da 
olduğuna da dikkat çekmiştir. (Eres, 2016).

Kırsal yerleşimlerin bulundukları yere ve sahip oldukları özelliklere göre karşılaştıkları koruma sorunları da 
farklılık gösterebilir. Ancak kırsal ekonomilerin zayıflaması ile değişen geçim kaynakları, gelişen yaşam ko-
şullarına uyum sağlamak amacıyla yapılan yanlış müdahaleler ya da yapıların terk edilerek bakımsız bıra-
kılması gibi sorunlar hemen hemen her kırsal yerleşimin korunmasında karşılaşılan ortak sorunlarındandır. 
Tire’nin Peşrefli köyü de bu koruma sorunlarının yaşandığı, fakat gelecek nesillere aktarılması gereken özgün 
değerlere sahip, korunması gerekli kırsal yerleşimlerden biridir. Bu nedenle bu çalışmada Peşrefli köyü mimari 
mirası ve koruma sorunları ele alınmıştır.
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AMAÇ 

Çalışmanın amacı kırsal yerleşimlerin sahip olduğu değerleri ve korunmasında yaşanan sorunları Peşrefli köyü 
özelinde ele alarak köyün karakterinin ve sahip olduğu değerlerin sürdürülebilmesine katkı sağlamak ve bura-
dan hareketle kırsal mimari mirasın korunması gerekliliğine vurgu yapmaktır.

KAPSAM

Çalışma kapsamında öncelikle kırsal mimari miras kavramı ele alınacak, kırsal mimarinin oluşumuna etki 
eden faktörler, sahip olduğu özellikler ve korunmasında karşılaşılan sorunlara değinilecektir. Ardından kırsal 
mimari miras bağlamında Tire’nin Peşrefli köyünün tarihi, coğrafi, sosyo kültürel ve mimari özellikleri ince-
lenecek ve koruma sorunları aktarılacaktır.

YÖNTEM

Önceliklerle kavramsal olarak kırsal mimari mirasın tanımlanması ve koruma sorunlarının ortaya konulma-
sı için literatür taraması yapılmıştır. Ardından Peşrefli köyü ve bağlı bulunduğu Tire ilçesinin sahip olduğu 
değerleri kavrayabilmek adına coğrafi özellikleri ve tarihi geçmişi incelenmiştir. Sonrasında Peşrefli köyü 
geleneksel dokusu ve mimari özellikleri yapılan alan çalışmaları, analizler ve fotoğraflar ile detaylandırılarak 
koruma sorunları tartışılmıştır.

BULGULAR

Tire Hakkında Genel Bilgiler

Tire, Ege bölgesinin İzmir iline bağlı bir ilçe olup, İzmir’in yaklaşık 80 km güneydoğusunda yer almaktadır. 
Doğusunda Ödemiş, kuzeyinde Bayındır, kuzeybatısında Torbalı, batısında Selçuk ilçeleri, güneyinde ise Ay-
dın ili bulunmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 92 metre, yüzölçümü ise 792 km²dir (Ertekin, 1999). İl-
çenin güneyinde Güme Dağı, kuzeyde ise Küçük Menderes akarsuyu ve Küçük Menderes ovası bulunmaktadır 
(Armağan,1980).

Tire’nin tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmemekle birlikte, geçmişinin M.Ö. 2000li yıllara kadar uzan-
dığı düşünülmektedir. Bölge önce Etilerin iskân sahası olmuş daha sonra Frigler, Lidyalılar, Kimriler, Fars-
lar tarafından kullanılmıştır (Tokluoğlu,1973). Roma döneminde Efes ve Sard şehirlerin arasında kalması ile 
Bizanslılar döneminde Hristiyan dinindeki etkin rolü ile önemli bir yerleşim oluştur. 12.yy’dan itibaren Türk 
aşiretlerinin akınına uğrayan Tire, 1308 yılında Sasa Bey ve Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından alınmış ve 
Efes halkının büyük kısmı buraya yerleştirilmiştir (İslam Ansiklopedisi, 1967). 1425 yılına kadar 12 yıllık bir 
Osmanlı ara dönemi haricinde (1390-1402) bir beylik kenti olarak kalmıştır (Tanyeli, 1987). Beylik ailesi ve 
aşiret liderleri öncülüğünde çarşı, zaviye, medrese, han, hamam, suyolları, köprüler gibi pek çok hizmet sağ-
lanmıştır (Armağan, 1989). 

1426 yılında Osmanlı Egemenliğine giren Tire, en parlak dönemini 16. ve 18. Yüzyıllar arasında yaşamıştır. 
17. yüzyılın ikinci yarısında Tire’yi “Eski Taht Şehri” olarak tanımlayan Evliya Çelebi Seyahatnamesinde 
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Tire’de 30 medrese, 13 hamam ve 27 han olduğunu söylemektedir (Evliya Çelebi Tam Metin Seyahatname, 
1966). 19.yüzyılda sancak merkezinin Aydın olması ile Tire 1867’ye kadar Aydın eyaletinin kentlerinden biri 
sonrasında da İzmir merkezli eyaletin kenti olmuştur. 1919 yılında Yunanlılar tarafından işgal edilmiş ve Kur-
tuluş savaşının ardından 4 Eylül 1922’de yeniden Türklerin eline geçerek, Cumhuriyet döneminde İzmir ilinin 
en büyük ilçelerinden biri olmuştur (Darkot ve Tuncel, 1978). 

Peşrefli Köyü Hakkında Genel Bilgiler

Çalışma kapsamında incelenen Peşrefli, ovaya yakın konumda bulunan kırsal yerleşimlerden biridir. Her ne 
kadar 2012 yılında çıkan 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile köyler bağlı bulundukları ilçenin mahalleleri ko-
numa gelmiş olsa da çalışma içerisinde bu kırsal yerleşimler köy olarak ifade edilmektedir. Peşrefli köyü 
ilçenin doğusunda ve Tire’ye 12 km uzaklıktadır. Tire-Ödemiş yolundan Gökçen’e 1,5 km kala güneye doğru 
ayrıldıktan sonra 2 km içerde konumlanmaktadır. Köyde yaklaşık 380 hane bulunmakta olup 2018 yılı nüfus 
verilerine göre 621 nüfusa sahiptir.

 

Şekil 1. Tire ve Peşrefli’nin Konumu              Şekil 2. Peşrefli Köyünün Uydu Görünümü 

Adını Beylik dönemi emirlerinden biri olan Peşref Bey’den almaktadır. Köyün tarihi geçmişi Roma dönemi-
ne kadar uzanmaktadır. Büyük Kale ve Küçük Kale isimli iki kalesi bulunmaktadır. Tire ile ilgili aydınlatıcı 
bilgiler veren Altı Birlik Steli(dikili taş) Peşrefli’de bulunmuştur. Stel üzerinde bulunan Kotheria isminin kö-
yün antik adı olabileceği düşünülse de ilk çağda adı Carea olarak anılmaktadır (Armağan, 2016). Köyde bazı 
yapıların duvarlarında ve çeşmelerde devşirme malzemeler de bulunmaktadır. Peşrefli köyünün Aydınoğulları 
Beyliği dönemindeki yerleşimlerden de biri olduğu kaynaklarda görünmektedir (Armağan, 1989). 1530 yılı 
belgelerinde 200 hane ile Tire’nin en önemli kırsal yerleşimlerinden biridir. Ayrıca köyün merkezi bir yapıya 
sahip olduğu Şer’iye Sicili kayıtlarında çevresinin nevahi (kazadan küçük idari birim) olarak ele alınmasından 
anlaşılmaktadır (Armağan, 2016). 

Günümüzde tüm kırsal yerleşimlerin olduğu gibi Peşrefli’nin de nüfusunda azalma görülse de hala Tire’nin en 
kalabalık nüfuslu köylerinden biridir. Geçmişte tütün ve pamuk üretimiyle ve sulu tarım yaparak geçimini sağ-
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layan köyde günümüzde tütün ve pamuk üretimin önemini kaybetmesi ile sulu tarımın yanında büyük ölçüde 
hayvancılık yapılmaktadır. Ayrıca köyün girişinde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne ait bir konserve fabrikası 
da halen işlevini sürdürmektedir.

Peşrefli Köyü Yerleşim Dokusu Özellikleri

Peşrefli Köyü’nün yerleşim dokusu; geleneksel mimari örnekleri ile çevrelenmiş organik sokak örüntüsü, yer-
leşim düzeni ve çevresel yapı elemanları ile oldukça özgün karaktere sahiptir. Topografya ile uyum gösteren 
sokaklar yer yer daralıp genişlemektedir. Yerleşime yaklaşımı sağlayan ana aks doğrudan köy meydanına ulaş-
maktadır. Buradan dağılan yollar zaman zaman kesişip küçük meydancıklar oluşturmaktadır. Köyün yollarının 
büyük çoğunluğu kilit parke taşı ile kaplanmıştır. Yalnızca köyün çeperindeki dar yollar ve çevre yerleşimlere 
bağlantı sağlayanlar toprak yoldur. 

Geniş bir yerleşim alanına sahip olan köyde organik sokak örüntüsünün yapı adalarına da etki ettiği, birbirinin 
tekrarı olmayan çeşitli geometrik formlardan oluşan bir yerleşim düzeni görülmektedir. Neredeyse tüm yapı-
ların kendine ait bir avlusu ya da bahçesi vardır. Bu yapıların bir bölümü parsel içerinde yerleşirken doğrudan 
sokağa yüz verirken, bir bölümü de geri çekilerek bahçesi aracılığıyla sokak ile ilişki kurmaktadır. Bazı parsel-
lerde konutun yanında ahır yapısı da bulunmaktadır. 

Köyde özellikle yolların kesişip meydancıklar oluştuğu noktalarda halkın ortak kullanımına hizmet eden taş 
değirmen, kuyu, fırın ve çeşme gibi çok sayıda çevresel yapı elemanı mevcuttur. Fırınların çoğu günümüzde 
hâlâ kullanılmakta olup köylülerin toplanıp ortak üretimde bulunduğu sosyal mekânlar olarak hizmet ver-
mektedir. Geçmişte bir diğer sosyalleşme alanı olan çeşmeler ise günümüzde daha çok hayvanların su içtiği 
yalaklar olarak kullanılmaktadır. 

                 Şekil 3. Ocak                     Şekil 4. Çeşme            Şekil 5. Taş Değirmen  Şekil 6. Kuyu

Halkın toplanma mekânı olarak kullanılan iki büyük meydanı vardır. Bunlardan biri köyün merkezinde olup, 
çevresi okul, cami, muhtarlık gibi kamusal alanlar ve bakkal ve kahvehaneler gibi ticari birimlerle çevrilidir. 
Diğer meydan ise toplu yemeklerin pişirildiği bir yapı ve türbe bulunan, gelenek göreneklerin yaşatıldığı, daha 
çok sosyal ve kültürel amaçlı toplanılan bir meydandır. Köyde iki okul yapısı bulunmaktadır. Eski okul yapısı 
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yeterli gelmeyince 1970’li yıllarda yeni okul binası inşa edilmiştir. Fakat günümüzde iki yapıda kullanılma-
makta ve taşımalı eğitim yapılmaktadır.

       Şekil 7. Cami          Şekil 8. Türbe      Şekil 9. Köy Meydanı       Şekil 10. Eski Okul Binası

Peşrefli Köyü Konutlarının Mimari Özellikleri

Peşrefli köyü büyük oranda geleneksel dokusu korunmuş kırsal yerleşimlerden biridir. 1980’lerden itibaren 
yeni yapılar inşa edilmeye başlanmış olsa da yapıların çoğunluğunu geleneksel konutlar oluşturmaktadır. Bu 
geleneksel konutlar yığma sistemle inşa edilmiş olup yaygın olarak taş malzeme kullanılmıştır. Yığma taş ko-
nutlara ek olarak az sayıda yığma tuğla, yığma kerpiç ve alt kat yığma taş, üst kat yığma tuğla olan konutlarda 
bulunmaktadır. Bu yığma yapılarda zaman zaman ahşap hatıl kullanımı da görülmektedir. Yeni yapılar ise 
betonarme sistem ile inşa edilmiştir.

 

                           Şekil 11. Kat Adedi Analizi     Şekil 12. Yapım Sistemi Analizi 

Doku genelinde tek katlı ve iki katlı konutlar yaygındır. Bunların yanında az sayıda bodrum+1 katlı yapılar da 
mevcuttur. İç sofalı, dış sofalı ve sofasız plan şeması örneklerinin tümünden dokuda bulunmaktadır. Ancak iki 
katlı konutlarda iç sofalı, tek katlı konutlarda da dış sofalı plan şeması hâkimdir. En yaygın görülen iki katlı iç 
sofalı plan şemasına sahip konutlarda orta akstan giriş yapılmaktadır. Alt kat genellikle mutfak ve depolama 
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alanı ile hizmet katı görevi görmektedir. Bazı örneklerde bu katta bir oda da bulunmaktadır. Zemin kattan yine 
orta aksta bulunan ahşap iç merdivenle üst kata erişim sağlanmaktadır. Üst kat sofanın iki yanında iki odanın 
bulunduğu ana yaşam katıdır. Yaygın görülen bir diğer konut örneği ise tek katlı dış sofalı plan şemasına sahip 
olanlardır. Bu plan şemasında yapıya sofa mekânından giriş yapılmaktadır. Dış sofa bölümünde çoğunlukla 
ocak yer almaktadır. Buradan ya yan yana dizilmiş ya da L biçiminde yerleşmiş oda mekânlarına erişilmekte-
dir. 

 

Şekil 13. İki Katlı İç Sofalı Mekân Şemasına Sahip Konut Örneği

 

Şekil 14. Tek Katlı Dış Sofalı Mekân Şemasına Sahip Konut Örneği

Yapıların cephe karakterine bakıldığında çoğunlukla simetrik bir düzen görülmektedir. Dikdörtgen formlu 
yalın pencereler bulunmaktadır. Kapı ve pencerelerde genellikle ahşap malzeme kullanılmıştır. Pencereler 
çoğunlukla çift kanatlı ahşap doğramalı olup cephede ahşap kepenk ile kapatılmıştır. Dış kapılar tek kanatlı 
ya da çift kanatlı olurken iç kapılar ise ahşap tek kanatlıdır. Oldukça yalın bir dile sahip olan konutlarda bazen 
dışa yansıyan ocak ve bacalar bazen de yapı ustasının imzası olarak bıraktığı süslemeler cephede dikkat çek-
mektedir.
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 Şekil 15. Dış Kapı Şekil 16. İç Kapı Şekil 17. Pencere Şekil 18. Kepenk Şekil 19: Baca Şekil 20. Ocak

Peşrefli Köyü Koruma Sorunları

Peşrefli köyü, henüz yeni yapılaşmanın tüm yerleşimi etkisi altına almadığı, büyük çoğunluğu geleneksel ya-
pılardan oluşan bir özgün bir yerleşimdir. Ancak, bu özgün değerlerin gelecek nesillere aktarılması hususunda 
bir takım tehditlerle karşı karşıyadır. Bu tehditlerin en önemlileri yapıların terk edilmesi ve yapıya ya da doku-
ya uyumsuz müdahalelerin yapılmasıdır.

Bir yapının varlığını sürdürebilmesi için en uygun yol yapıda yaşamın sürmesidir. Ancak Peşrefli köyünde bir-
çok özgün yapı terk edilmiş ve kullanım dışı kalmıştır. Bu yapılardan bir bölümü kullanıcısının ölümü sonucu 
boşalmış, bir bölümü miras kalan yapının birden fazla varisinin olması gibi mülkiyet sorunları nedeniyle ile 
kullanım dışı kalmış, bir diğer bölümü ise günümüz konfor koşullarını sağlamaması gerekçesiyle terk edilmiş-
tir. Bazı yapılarda ise geçmişteki geniş aile yapısının yerini günümüzde daha küçük aile yapısına bırakması 
sonucu yapının sadece bir bölümü kullanımını devam ettirir hale gelmiştir. Yapıların bu sebeplerle kullanım 
dışı kalması hızlı bir yıpranma sürecine girmesine yol açmaktadır. Bakımsız kalan yapılarda ciddi strüktürel 
sorunlar meydana gelmekte ve zamanla doğal hava koşullarının da etkisiyle yıkımlar yaşanmaktadır.

 

                   Şekil 21. Harabiyet Durumu Analizi  Şekil 22. Kullanım Durumu Analizi 
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Kullanımını sürdüren yapılarda yaşanan koruma sorunlarının başında ise çağdaş gereksinimleri karşılamak 
adına yapılan niteliksiz müdahaleler gelmektedir. Bu müdahaleler bazen dokunun bazen de yapının özgünlü-
ğünü zedelemektedir. Parsel içerisine yapılan ek kütleler sokak siluetini bozmakta, geleneksel dokunun bütün-
lüğüne zarar vermektedir. Günümüz ihtiyaçlarını karşılamak için yapıya eklenen banyo ve mutfak gibi ıslak 
hacim birimleri ise geleneksel yapıya ve malzemeye zarar verecek nitelikte olabilmektedir. Bir diğer sorun da 
yapının gerektirdiği onarımların uygun malzeme ile özgün haline uyumlu olarak yapılmamasıdır. Yığma taş 
malzeme ile yapılmış yapının yıkılan duvar bölümünün tuğla malzeme ile doldurulması, kiremit kaplı kırma 
çatı örtüsünün onarılmak yerine değiştirilmesi, ahşap kapı ve pencere doğramalarının aslına uygun olmayan 
yeni malzemeler (pvc gibi) ile değiştirilmesi yapının özgünlüğünü bozan niteliksiz onarımlara örnek olarak ve-
rilebilir. Aynı zamanda bazı yapılarda geleneksel konutların özgün açıklık oranlarının cephe düzenini bozacak 
şekilde genişletildiği görülmektedir.

 

Şekil 23. Yapıya Ek Kütle  Şekil 24. Kullanım Dışı Yapı  Şekil 25-26. Niteliksiz Müdahale

SONUÇ

Peşrefli köyü, özgün yerleşim düzeni, organik sokakları, çoğunlukla taş malzeme ile inşa edilmiş yalın bir dili 
olan geleneksel mimari örnekleri, tarihi ve kültürel değerleri ile gelecek nesillere aktarılması gereken bir kırsal 
yerleşimdir. Ancak günümüzde pek çok kırsal yerleşimde olduğu gibi burada da bir takım koruma sorunları ya-
şanmaktadır. Peşrefli köyünde bu sorunlarının çoğunlukla yapıların kullanım dışı kalmasından ya da yapılara 
yanlış müdahalelerin yapılmasından kaynaklandığı görülmüştür. Kırsal yerleşimlerde yapılar genellikle büyük 
şehirlere yaşanan göçler ile kullanımını yitirmektedir. Bu köyde de büyük şehirlere yaşanan göçler olmasının 
yanı sıra yapıların kullanım dışı kalmasındaki temel etken bu değildir. Kullanıcılar günümüz konfor koşullarını 
sağlamadığı gerekçesiyle terk ettiği yapıların sahip olduğu değerler konusunda bilinçlendirilmelidir. Yapıların 
çağdaş gereksinimleri karşılamak adına maruz kaldığı, özgün niteliklerine zarar veren yanlış müdahaleleri 
önlemek için teknik destek sağlanmalıdır. Ayrıca halkın yapıları kullanabilmesi ve gerekli onarımlarını ya-
pılabilmesi için maddi güce sahip olması gerekmektedir. Bu da kırsal ekonomileri destekleyici politikaların 
geliştirilmesi ile mümkün olabilir.
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR SÜRECİN MANUEL VEYA OTOMASYON SİSTEMİ İLE 
YÜRÜTÜLMESİ SEÇİMİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMI

Öykü IŞIKSUNGUR1, Bahadır GÜLSÜN2

1-2Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul/ Türkiye

Öz: Otomotiv sektörü, sağladığı gelir kaynağı ve yarattığı istihdam sayesinde diğer sektörlere lokomotiflik et-
mekte ve ülkelerin kalkınmasında büyük rol oynamaktadır. Artan iş gücü maliyeti, operatör inisiyatifine bağlı 
gelişen kalite hataları, değişkenlik gösteren üretim süreleri ve gelişmekte olan ülkelerle artan rekabet birçok 
şirketi verimliliği artırmak için endüstriyel robot kullanımına yönlendirmektedir. Endüstriyel robotlar üretimin 
ve sanayiinin her aşamasında kullanılır hale gelmiştir. Otomotiv sektöründe ise takım kalıp, pres, kaynak, 
boya, montaj, kalite kontrol vb. aşamalarda endüstriyel robotlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada otomotiv sek-
törünün en önde gelen firmalarından olan Ford Otosan şirketinin boyahane fabrikasındaki bir süreçte, mevcut 
sürecin operatör tarafından mı yapılmaya devam edilmesi, yoksa otomasyon sistemi mi kurulması gerektiği 
problemi çok kriterli karar verme yöntemleri ile çözülmeye çalışılmıştır. Böyle bir karar verme ihtiyacının 
doğmasındaki sebep ise; bu süreç sonrasında ortaya çıkan farklı kalite hatalarıdır. Bu hatalar incelendiğinde, 
operatörün gözle kontrolde bazı noktaları kaçırabildiği, bu nedenle daha hassas bakılması gerektiği fark edil-
miştir; ancak otomasyon kurulumunun getireceği maliyet ise karar vericiyi düşündürtmekte, bu nedenle Çok 
Kriterli Karar Verme tekniklerine başvurmaya sevk etmektedir. Otomasyon sistemi kurulması için öncelikle 
gereklilikler belirlenmiş, buna göre 3 farklı firmadan fiyat teklifleri alınmış ve firmalarla ilgili diğer kriterler 
de dikkate alınarak AHP ve TOPSIS yöntemleri yardımı ile otomasyonun kurulumu durumunda, bunu yapacak 
firma seçilmiştir. Sonrasında ise seçilen firmanın otomasyon şartları ile operatörün mevcut şartları MOORA 
Algoritması, AHP ve TOPSIS metotları yardımıyla kıyaslanarak, hangi yöntem seçilmesi gerektiğine karar 
verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Otomotiv, Endüstri 4.0, ÇKKV, AHP, TOPSIS, MOORA

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Globalleşen iş dünyasında gün geçtikçe gelişen ve hızla kendini yenileyen otomotiv sektörü, özellikle ekono-
mik açıdan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için stratejik bir öneme sahiptir. Bu ülkelerde otomotiv sektörü, 
sağladığı gelir kaynağı ve yarattığı istihdam imkanı açılarından diğer sektörlere lokomotiflik etmekte ve böy-
lece ülkelerin kalkınmasında büyük rol oynamaktadır. Başlangıçta otomobil ile başlayan otomotiv sektöründe, 
sırasıyla buhar ve elektrik gücüne dayanan araçlar geliştirilmiş, günümüzde kullanılan içten yanmalı motorlu 
otomobilin üretimi ise 1886 yılında Karl Benz ve Gottlieh Daimler tarafından gerçekleştirilmiştir. Sektörün ilk 
adımları, ilk otomobilin üretiminden sonra 1900’lü yılların başında Henry Ford’un seri üretim bakış açısıyla 
“T” modeli üretilerek atılmıştır. (Baskak & Mıhçıoğlu, 2004) (Mitchell, Bird, & Burns, 2010)Türkiye’de ise 
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otomotiv ana sanayinin 1959 yılında Ford Motor Company ve Koç ortaklığı ile kurulan OTOSAN ile başladı-
ğı, kabul edilen görüşler arasındadır. 1966 yılında İngiliz Reliant firması ile anlaşan OTOSAN firması, Anadol 
adında ilk yerli marka otomobili üretmiştir. 1969 yılında Fransız lisansı ile OYAK RENAULT, İtalyan lisansı 
ile TOFAŞ kurulmuş, bu firmalar tarafından 1971 yılından itibaren sektörde büyük ölçekte üretim gerçekleş-
tirilmiştir. (Güneş, 2012) (Pişkin, 2017) (Yılmaz E. , 2016) (Yılmaz, Taştan, Ecek, & Çınar, Kasım, 2017) 
Günümüzde ise otomotiv sektöründe ülkeler ve firmalar arasında kızışan rekabetler, artan iş gücü maliyeti, 
operatör inisiyatifine bağlı gelişen kalite hataları, değişkenlik gösteren üretim süreleri gibi etkenler ise birçok 
şirketi verimliliği artırmak için Endüstri 4.0’a uyum sağlamaya yönlendirmektedir.1 Mrugalska ve Wyrwicka 
endüstri 4.0 kavramını, “karmaşık fiziksel makine ve cihazların, ticari ve toplumsal sonuçları daha iyi tahmin 
etmek, kontrol etmek ve planlamak için kullanılan ağa bağlı sensörler ve yazılımlarla entegrasyonu” olarak 
tanımlamaktadırlar. Endüstri 4.0 sayesinde birbirleriyle sürekli haberleşme ve koordinasyon halinde olan oto-
masyon sistemleri aracılığıyla tüketicinin değişen ihtiyacına anlık olarak uyum sağlayan üretim sistemleri 
meydana gelmiştir. Endüstri 3.0’dan Endüstri 4.0’a geçilmesini sağlayan teknoloji olan “Nesnelerin Interneti” 
(IoT-Internet of Things) internet tabanlı iletişim ve veri değiş tokuşunu sağlayan elektrik, mekanik, bilgisayar 
ve iletişim mekanizmalarının gömülü sistemlerini içeren fiziksel eserler topluluğudur. IoT, bilgi işlem ve ileti-
şim teknolojisini evde ve işyerimizde kullandığımız birçok “şey”e entegre etmeye başladığımızda başlayan bir 
hareketi yakalayan soyut bir fikirdir. (Yıldız, 2018) Nesne tabanlı internet servislerinin basit bir örneği kargo 
takip sistemlerinin internet üzerinden yapılabilir olmasıdır. Kargo takibi insan faktörünün yoğun kullanıldığı 
bir sektördür; ancak nesnelerin interneti sistemleri yaygınlaştığında kargo paketlerinin hiçbir insan müdaha-
lesi olmadan adrese teslim edilebilir hale gelmesi beklenmektedir. (Bulut & Akçacı, 2017) (Börteçin, 2014) 
Endüstriyel IoT’nin bazı örnekleri ise; robotlar, sensörler,3D yazıcılar, aktuatörler, freze makineleri, montaj 
hattı bileşenleri, kimyasal karıştırma tankları, motorlar, insülin ve infüzyon pompaları, sağlık cihazları hatta 
uçaklar, trenler ve otomobiller gibi çok geniş bir yelpazede cihazları içermektedir. Globalleşen dünyada en 
önlerde gelen sanayileşmiş ülkelerin çoğu ileri üretim, yenilik, inovasyon ve tasarımı teşvik etmek için ulusal 
girişimlere yatırım yapmıştır. Bu yatırımların büyük kısmı ise, Endüstri 4.0 kapsamında akılcı fabrikaların 
ve akıllı üretimin ilke edinildiği bir geleceğe ulaşmak için yapılmıştır. (Yang) (Yıldız, 2018) Endüstri 4.0’ın 
(şimdilik) nihai hedefi olarak tanımlanan akıllı üretim sayesinde Endüstri 4.0’ın; insan faktörünün minimize 
edildiği, kişileştirilmiş ürün taleplerinin rahatlıkla karşılandığı, sensörler ve otomasyon sistemleri ile üretim 
elemanları arasında büyük bir haberleşme ağının yaratıldığı, esnek ve dinamik, kendinden organize mükem-
melleştirilmiş süreçlerin yer aldığı bir üretim süreci oluşturmak olan temel felsefesi gerçekleşmiş olacaktır. 
(Özsoylu, Haziran, 2017) Akıllı üretimin yapıldığı en önemli yerler ise akıllı teknolojilerle donatılmış ve hiçbir 
insanın çalışmaması nedeniyle karanlık fabrikalar olarak da adlandırılan “akıllı fabrikalardır”. (Yıldız, 2018) 
Çin’de gerçekleştirilen ve cep telefonu modülü üreten ilk karanlık fabrikada robotların kullanılmasıyla opera-
tör sayısı % 90 azalırken kusurlu ürünlerin oluşma oranı % 25’den % 5’e düşmüştür. (Aksoy, 2017)Tüm üretim 
süreçlerinin akıllı sistemlerle kontrol edildiği akıllı fabrikalar sayesinde şirketler verimlilik ve karlılıklarını 
artırıp, esnek üretime olanak sağlayarak; doğru bilgiye anında ulaşabilme, yüksek kalite, sistemler arasında 
entegrasyon ve maliyet gibi avantajları da sağlayacaklardır. (Özsoylu, Haziran, 2017) 24

24  https://www.taysad.org.tr/uploads/dosyalar/27-06-2018-11-53-ZirveKitapcigi.pdf
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Bu çalışmada; Ford Otosan şirketinde üretilen araçların kapılarına ve kaputuna, gövdelerin boya süreçlerinden 
geçerken üzerlerinde oluşabilecek ezik, çizik, damlama gibi kalite hatalarına engel olmak için takılan aparat-
ların, herhangi sebeplerle x, y, z eksenlerinde kaçıklık olması durumunda gövde ve kapılar üzerinde meydana 
gelen ezik ve boya hasarı hatalarını önlemek için uygulanan “aparat eksenlerinin kontrolü prosesi” ele alın-
mıştır. Bu kontrol prosesini, şu anda aparatları üreten firmanın operatörü (Ford Otosan personeli olmasa da 
fiziken orada çalışan)manuel olarak gerçekleştirmektedir; ancak bu kontrollere rağmen gövde üzerinde aparat 
kaynaklı ezik ve boya hasarları hataları çokça meydana gelmektedir.(Bu hatalar son müşteriye değil, boyahane 
sonrası müşteri olan montaja gitmekte ve orada tamir edilmektedir.) Bu nedenle bu kontrolün gözle yapılması-
nın yetersiz olduğu düşünülmektedir. Bu hataları mümkün olduğunca en aza indirgemek, daha kaliteli araçlar 
üretmek ve Endüstri 4.0’a uyum sağlamak için manuel sistemden otomasyonlu sisteme geçilmesi önerilmiştir. 
Otomasyon sistemi kurulumunun getireceği maliyet ise şirketi düşündürmekte, bu nedenle detaylı bir fizibilite 
çalışması yapmaya yönlendirmektedir.

AMAÇ 

Bu çalışmada; Ford Otosan’da boyahanede üretilen araç gövdelerinde ezik, boya hasarı hatalarına neden olan 
“aparat eksenlerinin kontrolü” sürecinin iyileştirilmesi için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ele alınmıştır. .(Bu 
hatalar son müşteriye değil, boyahane sonrası müşteri olan montaja gitmekte ve orada tamir edilmektedir.) Bu 
süreç analiz edildiğinde hataların operatör kaynaklı meydana geldiği saptanmış; bunun önüne geçmek için ise 
bu işin insan inisiyatifinden ve insan gücünden alınıp, Endüstri 4.0’a da uyumlu olarak otomasyon sistemine 
geçilmesi teklifinde bulunulmuştur; ancak bu teklif değerlendirilirken göze alınması gereken birçok kriter 
olduğu ortaya çıkmıştır. Amaç ise uzun vadede bizi en iyi noktaya taşıyacak seçimi, tüm kriterleri göz önünde 
bulundurup doğru bir şekilde fizibilitesini yaparak problemleri en aza indirgeyip, boyahane olarak daha kaliteli 
araç gövdeleri üretmektir. 

KAPSAM

Çalışma, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan Ford Otosan şirketinin Gölcük boyahane fabrikasında, aparat 
eksenlerinin kontrolü sürecini kapsamaktadır. Bu karar probleminde; İmalat Mühendisliği Müdürü, Üretim 
ve Bakım Müdürü, Akıllı Üretim Teknolojileri Ekip Lideri ve Endüstri Mühendisi karar verici durumundadır.

YÖNTEM

“Aparat eksenlerinin kontrolü sürecinin manuel veya otomasyon sistemi ile yürütülmesi seçimi“ probleminin 
çözümü için çok kriterli karar verme yöntemleri tercih edilmiştir. Bu yöntemin seçilmesindeki sebep ise; bu iki 
seçenek karşılaştırılırken tek bir yönden ele almanın sağlıksız oluşudur. Bazı yönlerden manuel cazip gelirken, 
bazı yönlerden otomasyon sistemi cazip gelmektedir. Bu da karar vericileri çok kriterli karar verme yöntem-
lerine yönlendirmektedir. Ancak problemde karar verme sadece manuel ve otomasyon sistemi seçimi arasın-
da gerçekleşmemektedir. Manuel ve otomasyonu kıyaslayabilmek için otomasyon sistemini kuracak firmaya 
ihtiyaç vardır ve bu durumda otomasyon sistemini hangi firmanın yapacağı da bir karar verme problemidir. 
Firmaların sadece teklif edeceği fiyatlar değil; yaptıkları işlerin kalitesi, sektördeki tecrübeleri, tedarik edecek-
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leri süre ve servislerinin yaygınlığı gibi konular da önemli kriterlerdir. Bu nedenle firma seçiminde de farklı 
kriterler göz önünde bulundurulacağından, bu problem de çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak 
çözülmüştür. Problemleri sırasıyla ele alırsak; öncelikli problemimiz otomasyon sistemi kurulumu durumunda 
bunu hangi firmanın yapacağıdır. Bu problemde çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP ve TOPSIS 
beraber kullanılmışlardır. Seçeneklerimiz, isimlerini veremediğimiz x,y ve z firmalarıdır. Kriterlerimiz ise; fir-
maların teklif ettiği ürünlerin fiyatı, yazılım maliyeti, montaj ve kurulum ücreti, mühendislik hizmetleri bedeli, 
iş kalitesi, sektördeki tecrübesi, tedarik süresi ve servis yaygınlığıdır. 

AHP ve TOPSIS yöntemleri ile problem çözülürken izlenen adımlar:

1) Kriterlerin ve seçeneklere ait kriter verilerinin yer aldığı nitelikler matrisi oluşturulmuştur.

2) Nitelikler matrisindeki sütunlarda en iyi değerler bulunarak, diğer hücrelerin sütundaki en iyi değerlere 
bölünmesiyle normalleştirilmiş karar matrisi oluşturulmuştur.

3) Saaty tarafından geliştirilen 1-9 skalası kullanılarak kriterlerin karşılaştırılma matrisi oluşturulmuştur. 

4) Karşılaştırma matrisinin satırlarının geometrik ortalaması alınıp, normalize edilerek kriterlerin ağırlıkları 
hesaplanmıştır. 

5) Tutarlılık analizi yapılarak, yapılan analizin doğruluğu test edilmiştir.

6) Tutarlı bulunduktan sonra, kriterlerin ağırlıkları ile normalleştirilmiş karar matrisi çarpılarak sonuç tablo-
su oluşturulmuştur.

7) Sonuç tablosundaki değerlerin ortalaması alınıp normalize edilerek ve nominal değerleri hesaplanarak en 
iyi firma bulunup AHP ile seçim yapılmıştır.

8) TOPSIS yöntemine geçilerek, AHP ile bulunan sonuç tablosundaki sütunların minimum ve maximum 
değerleri bulunmuştur.

9) Maximum değerlerden sonuç tablosundaki değerler ve sonuç tablosundaki değerlerden de minimum de-
ğerler çıkarılarak en büyük farkı ve en küçük farkı tabloları bulunmuştur.

10) En büyük farkı tablosunun kendi içinde, en küçük farkı tablosunun da kendi içinde satırları toplanmıştır 
ve satır toplamları tabloları oluşturulmuştur.

11) En küçük farkı tablosunun satır toplamları, en büyük farkı tablosunun satır tablosuna bölünerek seçenek-
lerin değerleri TOPSIS yöntemiyle kıyaslanmış ve en iyi firma TOPSIS ile de seçilmiştir.

12) AHP ve TOPSIS yöntemlerinin ikisiyle de aynı firma seçilmiştir.

İkinci ve asıl problem olan “sürecin manuel veya otomasyon sistemi ile yürütülmesi” çözümünde, birçok çok 
kriterli karar verme yöntemi uygulanmıştır. Öncelikle kriterler AHP metodu kullanılarak ağırlıklandırılmış-
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lardır. Ağırlıklandırma işleminden sonra, karar verme aşaması için ise MOORA, AHP VE TOPSIS metotları 
uygulanarak problem birçok yöntemle ele alınıp, çözülmüştür.

Seçenekler: Manuel Sistem, Otomasyon Sistemi

Kriterler: 

1) Maliyet:

a) Otomasyon sisteminin getireceği yani seçilen firmanın teklif ettiği; otomasyon sistemi içinde yer alan 
ürünlerin fiyatı, yazılım maliyeti, montaj ve kurulum ücreti, mühendislik hizmetleri bedeli

b) Mevcutta insan gücünün mal olduğu yıllık; operatöre ödenen maaş, yemek ücreti, servis hizmeti, 
istihkak malzemeleri

2) Aparat sebepli ezik hataları adedi: Aparatlardaki eksen kaçıklığı sebebiyle gövdede meydana gelen ezik-
lerin yıllık adedi

3) Aparat sebepli hasar hataları adedi: Aparatlardaki eksen kaçıklığı sebebiyle gövdede meydana gelen boya 
hasarlarının yıllık adedi

4) Kontrol süresi:

a) Otomasyon sistemine geçildiğinde kameranın aparatların konumunu kontrol edeceği süre

b) Mevcutta operatörün aracın etrafını dolaşarak aparat konumlarının kontrolü için harcadığı süre

5) Aparat sebepli ezikleri onarma süresi: Yıl boyunca gövde üzerinde oluşan aparat sebepli eziklerin tamir 
edilme süresi

6) Aparat sebepli hasarları onarma süresi: Yıl boyunca gövde üzerinde oluşan aparat sebepli boya hasarları-
nın tamir edilme süresi

7) Adapte olma süresi: 

a) Kontrol edilecek bölgelerin değişimi ya da referans noktaların değişimi durumunda yazılımın gün-
cellenme süresi

b) Kontrol edilecek bölgelerin değişimi ya da referans noktaların değişimi durumunda operatöre eğitim 
dokümanları hazırlanması ve eğitim verilmesi için uzman kişinin ve operatörün harcayacağı süre

8) Adapte olma maliyeti: 

a) Değişikliğe adapta olmak için yazılımı güncelleyecek uzmanın işçilik ücreti 

b) Operatöre verilecek eğitim için uzmanların ve operatörlerin harcayacağı sürenin işçilik ücreti
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9) Etkenlik: Operatörün ve otomasyon sisteminin çalışma etkenliği

MOORA yöntemiyle çözüm aşamaları:

1) Kriterlerin ve seçeneklere ait kriter verilerinin yer aldığı “başlangıç matrisi” oluşturulmuştur.

2) AHP ile belirlenmiş ağırlıkların yer aldığı ve kriterlerin min/max yönlerinin belirtildiği, “ölçüt ağırlıkları 
ve yönleri matrisi” oluşturulmuştur.

3) Kriterlerin ağırlıkları, yönleri, kareler toplamı ve kare toplamlarının kare köklerinin yer aldığı “karar 
matrisi” oluşturulmuştur.

4) Seçeneklere ait kriter verileri, kriterlerin kareleri toplamlarının karekök değerlerine bölünerek normalize 
edilmiş karar matrisi oluşturulmuştur.

5) Normalize edilmiş matris referans alınarak moora oran yaklaşımına göre seçenekler sıralanmıştır.

6) Normalize edilmiş matrisle kriterlerin ağırlıkları çarpılarak moora önem katsayısı ile ağırlıklandırılmış 
matris oluşturulmuş ve seçenekler sıralanmıştır.

7) Seçeneklerin en iyi değerleri referans noktası kabul edilerek, moora referans noktası yaklaşımı matrisi 
oluşturulmuş ve seçenekler sıralanmıştır.

8) Kriterlerin min/max yönlerine dikkat edilerek moora tam formuna göre seçenekler sıralanmıştır.

9) Tüm bu sıralamalar baz alınarak MULTIMOORA ile seçenekler sıralanmış ve nihai seçim yapılmıştır. 
(ÖZBEK, Ağustos, 2017)

Birkaç yöntemle ele almak açısından AHP ve TOPSIS yöntemleri ile de daha önce anlatılan adımlar izlenerek 
aynı problem için seçim yapılmıştır. (Paksoy, Pehlivan, & Özceylan, Nisan, 2013)

BULGULAR

1.Problem İçin Bulgular: 

Otomasyon sistemine geçilmesi durumunda bunu yapacak firmanın seçilmesi problemi için yöntem kısmında 
belirtildiği üzere AHP ve TOPSIS metotları uygulanmıştır. Aşağıdaki tablolarda sırasıyla AHP ile bulunan 
ağırlıklar, AHP ile çözümlenmiş sonuç tablosu ve TOPSIS ile çözümlenmiş sonuç tablosu yer almaktadır.
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Tablo 1- 1. Problem Kriterlerinin Ağırlıkları

Tablo 2- 1. Problem AHP Sonuç Tablosu

Tablo 3- 1. Problem TOPSIS Sonuç Tablosu

AHP yöntemi ile kriterlerin ağırlıkları bulunduktan sonra, AHP yöntemi ve TOPSIS yöntemi ile birçok aşa-
madan geçip problem çözümlenmiştir. Yukarıdaki iki sonuç tablosunda da görüldüğü üzere seçilmesi gereken 
firma X firmasıdır.

2. Problem İçin Bulgular:

Aparat eksenlerinin kontrolü sürecinin manuel veya otomasyon sistemi ile yürütülmesi probleminde seçim 
yapabilmek için kriterler öncelikle AHP metodu ile ağırlıklandırılmıştır.
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Tablo 4-2. Problem  Kriterlerinin Ağırlıkları

AHP metodu ile ağırlıklandırma işleminden sonra MOORA yöntemi ile seçenekler sıralanmıştır.

Tablo 5- 2. Problem MULTIMOORA ile Sıralama

MOORA yönteminin kendi içindeki; oran, önem katsayısı, referans noktası ve tam çarpım formu yaklaşım-
larına göre seçenekler sıralanmış ve baskınlık durumuna göre de MULTIMOORA yaklaşımı ile son sıralama 
yapılmıştır. Tabloda da görüldüğü üzere tüm yaklaşımlardaki sıralamalarda otomasyon seçeneğinin tercih edil-
mesi sonucuna varılmıştır. Daha fazla yöntemle ele alıp seçimimizi doğrulamak açısından AHP ve TOPSIS 
yöntemleriyle de karar verme işlemleri yapılmıştır. Aşağıdaki sonuç tablolarında da görüldüğü üzere bu yön-
temler de otomasyonun seçilmesinden yanadır.

Tablo 6- 2. Problem AHP Sonuç Tablosu

Tablo 7- 2. Problem TOPSIS Sonuç Tablosu
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SONUÇ

Aracın kalitesini etkileyen bir sürecin en doğru nasıl yürütüleceğine karar vermek için yapılan bu çalışmada 
iki problem ele alınmıştır. Asıl problem olan manuel veya otomasyon seçiminin yapılabilmesi için otomasyon 
olması durumundaki şartları belirlemek gereklidir. Mevcutta sistem zaten manuel yürütülmektedir, o nedenle 
manuel sistemin şartları bellidir. Otomasyon sisteminin nasıl işleyeceğine karar vermek için 3 farklı firma ile 
görüşülmüştür ve hangi firmanın seçilmesi gerektiği çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP ve TOPSIS 
yöntemleri ile belirlenmiştir. İki yöntemin de sonuç tabloları incelendiğinde görülmektedir ki; X firması se-
çilmelidir. Seçilen firma ile otomasyon sistemi kurulması durumunda şartlar belirlenmiştir. 2.problemde ise X 
firmasının otomasyon şartları ile mevcutta bu işi yürüten operatörün şartları kıyaslanmıştır. Bunun için MOO-
RA algoritması, AHP ve TOPSIS gibi birkaç yönteme başvurularak seçimin güvenilirliği artırılmıştır. Bulgular 
bölümüne eklenmiş olan tablolardan görüleceği üzere 3 yönteme göre de otomasyon sistemi seçilmelidir. Tüm 
bu çözümler referans alınarak aparat eksenlerinin kontrolü sürecinin, X firması tarafından kurulacak otomas-
yon sistemi ile yürütülmesine karar verilmiştir.
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TRAKTÖRLERDE KULLANILAN ÜÇ NOKTA ASKI SİSTEMİ MEKANİZMASININ 
PARAMETRİK YENİ TASARIMI25

İdil İlke GÜLTEKİN YILDIZ1, Sinan KILIÇASLAN2

1Türk Traktör Sanayi ve Ziraat Makineleri A.Ş., Hidrolik Pnömatik ve Yükleyici Sistemler Müdürlüğü,  
Ankara / Türkiye

2Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Ankara / Türkiye

Öz: Bu çalışma tarım traktörlerinde ekipmanı traktöre bağlayan üç nokta askı sistemi mekanizmasının yeni bir 
tasarım çalışmasını içerir. Üç nokta askı sistemi mekanizması bileşenlerinin kinematik denklemleri yazılarak 
parametrik olarak tasarlanması amaçlanmıştır. Mevcut sistemden farklı olarak, hidrolik kaldırıcı ünitesi içeri-
sine yerleştirilmiş olan iç hidrolik silindir yerine mekanizmayı dışardan kontrol edecek hidrolik bir tek etkili 
silindir yardımıyla aktivasyonu sağlanmıştır. Parametrik olarak yazılmış kinematik konum denklemleri ve mo-
ment-kuvvet denklemleri çıkartılarak, hidrolik silindir/eyleyici hareketiyle birlikte uygun bağlantı noktalarının 
konumları elde edilmiştir. ISO 730 standardı ve kullanıcı geri dönüşleri göz önüne alınarak, mekanizmanın 
hareket aralığı hidrolik silindir deplasman/kurs değeri ve askı kolları deplasmanı ile ayarlanmıştır. Ayarlı askı 
kol uzunluklarının minimum ve maksimum uzunluklarına getirilerek kapasite değişimi incelenmiştir. Ayrıca, 
hidrolik silindir strok değişimi ile mekanizmanın hareketi boyunca kaldırma kapasitesi değişimi incelenmiştir. 
Çalışma sonucunda hedeflenen kriterler sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Üç Nokta Askı Sistem Mekanizması, Tarım Traktörleri, Kaldırma Kapasitesi, Kinematik 
Analiz

GİRİŞ

Modern tarım traktörlerinde, tarla işlerinin yapılması için çeşitli ekipmanların bağlantısı, traktörün arka kısmı-
na yerleştirilen üç nokta askı sistemi sayesinde gerçekleştirilir. Üç nokta askı sistemi mekanizması ekipmanın 
pozisyonunun ayarlanmasını sağlayan bir sistemi içerir. Dolayısıyla, bu mekanizmanın hem hareketi hem de 
hareketi boyunca kaldırabileceği yük kapasitesi dağılımı kullanıcı memnuniyeti açısından büyük önem taşı-
maktadır. Şekil 1’de ekipman bağlanmış tipik bir üç nokta askı sistemi ve bileşenleri gösterilmektedir.

25  Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Sinan KILIÇASLAN tarafından danışmanlığı yapılan Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 
Makine Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılan İdil İlke GÜLTEKİN YILDIZ’ın “TRAKTÖRLERDE KULLANILAN 
ÜÇ NOKTA ASKI SİSTEMİ MEKANİZMASININ OPTİMİZASYONU VE MODELLEMESİ” konu başlıklı, Yüksek Lisans Tez 
çalışmasından türetilmiştir.
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Şekil 1. Üç Nokta Askı Sistemi Ekipman Görünümü ve Üç nokta askı sistemi bileşenleri: 1.Orta kol, 2. 
Ayarlı askı kolu, 3. Hidrolik kaldırıcı kolları, 4.Yan kollar, 5.Kaldırma silindirleri, 6.Gergi kolları

Ekipman bağlantısının traktör ile birlikte kullanımını sağlayan üç nokta askı sisteminin kontrolü ise, hidrolik 
kaldırıcı ünitesi tarafından sağlanır. Bu ünitenin içerisinde pozisyon ve çeki kontrolü sağlayan bir iç mekaniz-
manın yanı sıra bir adet kontrol valfi bulunmaktadır. Mevcut uygulamalarda tek etkili iç hidrolik silindir de bu 
ünite içerisine konumlandırılmaktadır. Pozisyon kontrolü sağlayan mekanizma, üç nokta askı sisteminin yer-
den yüksekliğini belirlemeye yardımcı olurken, çeki kontrolü ekipman ile topraktan gelen kuvvetlerin sisteme 
zarar vermemesi için korunmasını sağlayan sistemi içerir. İç mekanizma tarafından alınan mekanik sinyaller 
ile kontrol valfine iletilerek hidrolik silindire yağ akışının kontrolünü sağlar.

1930’lu yıllarda kullanılmaya başlayan tarafından geliştirilen sistem, basit bir hidrolik sistem yardımıyla iki 
adet yan kol ve bir orta kol yardımıyla ekipmanların traktöre bağlanmasını sağlamıştır (Ferguson H., 1923, US 
1464130 A). Bu sistem çeki kuvveti hassasiyetine (çeki kontrolü) bağlı bir sistemdir. Bugün bu yöntem tüm 
dünyada kabul görmüş bir sistemdir. 

S. S. Ambike, J. P. Schmiedeler (S. S. Ambike, J. P. Schmiedeler, 2007, Vol. 23(1): 13-21) yaptıkları çalışmada, 
ASAE standartlarında belirtilen geometrik kısıtlara uyacak şekilde, geometrik sınırlama programı yardımıyla 
kinematik analiz çalışması yapmışlardır. Standartlar tarafından verilen kısıtlamaların çeşitli tasarım değişken-
lerine etkisini ve tasarım çözümlerini sunmuşlardır. 

P. Kumar (P. Kumar, 2012, 113: 272-283) yaptığı çalışmada 165 farklı gruptan aldığı mekanizma ölçülerin-
den faydalanarak mekanizmanın geometrik performans kriterlerini incelemiştir. Standartlar gereği sağlanması 
gereken geometrik performans değerleri için optimal mekanizma uzunluklarını bilgisayar programından fay-
dalanarak belirlemiştir. 

P. Kumar (P. Kumar, 2013, ss. 548-553) yaptığı çalışmada, mekanizmanın kinematik denklemlerini yazmış, 
sistemi parametrik hale getirmiştir. Sistem değişkenleri olarak, hidrolik kaldırıcı kolu uzunluğu, yan kol uzun-
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luğu, yan kolun bağlantı noktaları ve ayarlı askı konunun bağlantı noktaları ile uzunluğunu almıştır. Ayarlı askı 
kolu ve orta kol için farklı boy uzunlukları ve bağlantı noktaları için algoritma oluşturmuştur.

P. Kumar (P. Kumar, 2015, ss. 548-553) yaptığı başka bir çalışmada, yukarıda açıklanan makalesinde kul-
landığı parametrelerden faydalanarak mekanik avantaj kriterini NSGA-II (Non-Dominated Sorting Genetic 
Algorthm) metodundan faydalanarak optimize etmiştir. 

Gülsoylu E. Ve Çakmak B. (Gülsoylu E., Çakmak B, 2016, 12(4) ss. 235-242), yaptıkları çalışmada standartta 
belirtilen farklı kategori sınıfındaki ekipman çatısı ölçülerinin kaldırma kapasitesine etkisi incelemişlerdir.

Molari ve Matteti (Molari ve Matteti, 2014, Vol. 57(2):ss. 371-379) yaptıkları çalışmada, mekanizma değiş-
kenleri olarak hidrolik kaldırıcı kol uzunluğu, yan kol uzunluğu ve bağlantı noktalarını belirlemişlerdir. Hidro-
lik silindirler, hidrolik kaldırıcı kollarından aktive edilmiştir. Kaldırma kapasitesini hesaplamıştır.

AMAÇ

Mevcut traktörlerde kullanılan üç nokta askı sistemi mekanizmasının hidrolik sürücü kısmında çeşitli prob-
lemler oluşmaktadır. Hidrolik kaldırıcı sistemi içine konumlandırılan hidrolik silindirde meydana gelen yağ 
kaçakları, kaldırma kapasitesinin azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca, zarar gören hidrolik sistem parçala-
rının değişmesi, kullanıcıya bakım maliyeti olarak yansımaktadır. Bu problemleri aşmak için yeni tasarla-
nan hidrolik sürücü sisteminde, hidrolik silindir hidrolik kaldırıcı ünitesinin iç kısmından çıkartılarak, dışarı 
konumlandırılmıştır. Çalışmanın amacı, yeni bir üç nokta askı sistemi mekanizmasının tasarımı için sistem 
parametrik hale getirilerek, sistem performansının iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Buna ek olarak, çalışmadaki 
önemli kısıtlardan biri de üç nokta askı sistemi mekanizmasının traktör üzerinde yerleşimi olmuştur. Kısıtlı bir 
alanda yapılan bu yeni yerleşimin diğer bileşenlerle uyumlu çalışması göz önüne alınmıştır. 

KAPSAM

Belirlenen hedeflerin sağlanabilmesi için, üç nokta askı sistemi mekanizmasının kinematik denklemleri yazıl-
mıştır. Traktör üzerinde bağlantı noktalarının konumlarının ve eleman uzunluklarının belirlenmesinde, stan-
dartlara uygunluk ve kullanıcı geri dönüşleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Belirlenen yeni noktaların kal-
dırma kapasitesine olan etkisi incelenmiştir. Aynı zamanda parametrik olan belirlenen açıların ve uzunlukların 
sisteme etkisi incelenmiştir.

YÖNTEM

Üç nokta sistemi mekanizmasının yeni tasarımı için, kinematik analizi yapılarak, pozisyon analizi için döngü 
kapama denklemleri yazılmıştır. Ayrıca kaldırma kapasitesi hesabı için, kuvvet ve moment eşitlikleri yazılmış-
tır.

Döngü Kapama Denklemleri:

Üç nokta askı mekanizması, iki adet 4 kol mekanizması ve 1 adet sürgü-kızak mekanizmasından oluşmaktadır. 
Temel döngü kapatma eşitlikleri aşağıda verilmiştir.
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Kol uzunlukları sabit uzunluklardır ve 
değerleri bilinmektedir. ise hidrolik silindirin kapalı ve açık boy uzunluğudur ve değişkendir. Sabit açılar 

ve  değerleri ise bilinmektedir.    açıları değişkendir ve mekanizmanın hareke-
ti ile birlikte değerleri tekrar hesaplanmaktadır. Döngü kapama denklemleri bu değişken ve sabit uzunluk ve 
açılar cinsinden ifade edilmiştir.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

717

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Şekil 2. Üç Nokta Askı Mekanizmasının İki Boyutlu Kinematik Modeli

A1A2A3: Hidrolik Kaldırıcı Kolu, C1C2C3: Yan Kol, D1D2: Orta Kol, A2B1: Dış Hidrolik Silindir, A3C2: 
Ayarlanabilir Askı Kol, C3D2: Temsili Ekipman Bağlantısı, D2C3: Ekipman Çatısı, W: Kaldırma Kapasitesi 
Değeri, R: Tekerlek Yarıçapı, 

Moment- Kuvvet Denklemleri:

 , dış hidrolik silindirin kuvvet değeridir ve seçilen silindirin çapına göre değeri bilinmektedir. Traktör 
hidrolik sisteminin çalışma basıncı değeri bilinmektedir. [4a] eşitliğinden silindir kuvvet değeri hesaplanır, 
sistemde iki adet dış silindir olacağından [4c] denkleminde yerine yazılırken iki ile çarpılmıştır. Moment eşit-
liklerinde yazılan kol uzunluklarının boyu bilinmektedir. Kinematik analiz için yazılan denklemlerden  

  açılarının değeri bilinmektedir. Böylece, , kuvvet değeri [4b] denklemi ile hesaplanır. Üç 
nokta askı sistemi mekanizmasının kaldırabileceği yük ise, [4c] denkleminden çekilerek hesaplanır:
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ISO 730 Standartlara Göre Üç Nokta Askı Sistemi İncelemesi:

ISO730 standardına göre üç nokta askı sistemi mekanizmasının yerden yükseklik değerleri traktörlerin kate-
gorileri göz önüne alınarak belirlenmiştir. Bu çalışmada kategori 2 sınıfında olan bir traktör için yapılmıştır:

Şekil 3. ISO730 Standart Değerleri

Bu çalışma kapsamında kullanıcı geri dönüşleri göz önüne alınarak, aynı zamanda standartları da kapsayan bir 
tasarım yapılmıştır. Mekanizmanın genel olarak, kullanıcı tarafından ayar yapılabilen elemanları; ayarlı askı 
kolu ve orta koldur. Ayarlı askı kolu aynı zamanda farklı ekipmanların kullanımında, mekanizmanın farklı 
yüksekliklere çıkarabilme olanağı sağlar. Farklı askı kolu uzunlukları kaldırma kapasitesi değerleri etkilen-
mektedir. 
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Tablo 2. Yeni Üç Nokta Askı Sistemi İçin Ayarlı Askı Kolu ile Yerden Yükseklik Değerleri

Değişkenler Değeri Yerden yükseklik 
minimum

Yerden 
yükseklik 
maksimum

Hareket aralığı

Ayarlı askı kolu min. 562 412 1115.5 703.5

Ayarlı askı kolu maks. 658 178 966 788

BULGULAR

Yeni bir üç nokta askı sistemi mekanizmasının tasarımı için yazılan parametrik denklemler MATLAB prog-
ramı kullanılarak çözümlenmiştir. Hidrolik silindirin iteratif hareketiyle mekanizmanın kapasitesi ve yerden 
yükseklik değerleri hesaplanmıştır. Sistemin incelenmesi için gerekli girdiler Tablo 2 ’de sunulmaktadır.

Tablo 2. Üç nokta Askı Sistemi Mekanizması Hesabı için Girdiler

Değişkenler Tanım Değer

∗∗∗∗ Hidrolik Silindir Çapı 80 mm

P Sistemin Çalışma Basıncı 19 MPa

R Tekerlek Yarıçapı 750 mm

S Silindir Strok Değeri 190 mm

Hedeflenen Kaldırma Kapasitesi 4200 kgf

A3C2 Ayarlı Askı Kolu Uzunluğu 610 mm

Şekil 4’te hesaplanan kaldırma kapasitesi, Tablo 1’de standartlara göre hesaplanan ayarlı askı kolu uzunlukla-
rının ortalama değeri olarak alınmıştır. Yan kolların yere paralel olarak ayarlandığı konumda kaldırma kapasi-
tesi değeri 4200 kgf olarak alınmıştır.
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Şekil 4. 19 MPa Basınç Altında Üç Nokta askı Sistemi Hareketi 

Boyunca Kaldırma Kapasitesi Dağılımı

Şekil 5. 19 MPa Basınç Altında Silindir Stroğu Değişimine Karşılık

Yük Kapasitesi Değişimi

Şekil 5’te görülen kaldırma kapasitesi değerleri, mekanizmanın dış hidrolik silindirlerin strok değeri ile deği-

şen yörüngeye karşılık değişen kaldırma kapasitesi değişimidir.

Şekil 6 ile gösterilen değerler, hidrolik silindirler tüm stroğu yaptığında, ayarlı askı kolu minimum değerine 

getirildiğinde hesaplanan kaldırma kapasitesi değişimini göstermektedir.

Şekil 7 ile gösterilen değerler, hidrolik silindirler tüm stroğu yaptığında, ayarlı askı kolu maksimum değerine 

getirildiğinde hesaplanan kaldırma kapasitesi değişimini göstermektedir.
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Şekil 8 ile gösterilen dağılım ayarlı askı kolunun minimum uzunluğuna karşılık değişen yük kapasitesini gös-
terirken, Şekil 9 ayarlı askı kolunun maksimum uzunluğunu karşılık değişen yük dağılımı davranışını göster-
mektedir.

Şekil 6. Ayarlı Askı Kolu Minimum Uzunluğa 
Getirildiğinde Hesaplanan Kaldırma Kapasitesi

Şekil 8. 19 MPa Basınç Altında Silindir 
Stroğu Değişimine Karşılık Yük Kapasitesi 
Değişimi (Ayarlı Askı Kol Uzunluğu 
Minimum)

Şekil 7. Ayarlı Askı Kolu Maksimum Uzunluğa 
Getirildiğinde Hesaplanan Kaldırma Kapasitesi

Şekil 9. 19 MPa Basınç Altında Silindir 
Stroğu Değişimine Karşılık Yük Kapasitesi 
Değişimi (Ayarlı Askı Kol Uzunluğu 
Maksimum)

SONUÇ

Bu çalışmada, yeni bir üç nokta askı sistemi mekanizma tasarımı yapılırken tasarım hedefleri ve standartlar göz 
önüne alınarak, yük kapasitesinin değişiminin gösterilmesi hedeflenmiştir. Sistemin girdileri, hidrolik silindir 
çap ve strok bilgisi, hidrolik sistemin basıncı ve tekerlek çapıdır. Buna ek olarak, sistemin hedeflenen kaldırma 
yük kapasitesi ayarlı askı kolu uzunluğunun ortalama değeri ile sağlanmaya çalışılmıştır. Ayarlı askı kolunun 
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minimum ve maksimum kol uzunluklarının yük kapasitesine etkisi gösterilmiştir. Ayrıca, iteratif olarak artan 
silindir strok değerine karşılık mekanizmanın değişen açılarının etkisiyle yük kapasitesi dağılımı değişimi de 
gösterilmiştir. Farklı yük dağılımlarının sebebi, değişen açılar nedeniyle kuvvet yönlerinin değişimi olarak 
bulunmuştur. Standartlar tarafından uyulması gereken değerler sağlanmıştır. Bu çalışmanın yapılmasında di-
ğer önemli hususlar, sistemin farklı müşteri isteklerine göre esnek bir tasarım yapılmasını sağlaması, tasarım 
süreçlerinin hızlandırması ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında bilgi birikimine katkıda bulunmasıdır. 
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HİPER-GEREĞİNDEN ÇOK SERBESTLİK DERECELİ YILANSI LARİNGOSKOP ROBOTU 
TASARIMI VE KONTROLÜ

Yalçın BULUT1, Erdinç Şahin ÇONKUR2, Ramazan SABIRLI3

1,2Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Denizli / Türkiye 

3Servergazi Devlet Hastanesi Acil Servisi, Denizli / Türkiye 

Öz: Giriş: Hastanın solunum sıkıntısı çektiği acil durumlarda solunum yolunun açık tutulması gerekmektedir. 
Hava yolunun açık tutulması için çeşitli teknikler vardır. Bu yöntemlerden birisi laringoskop adı verilen bir 
cihazı kullanmaktır. Acil durumlarda entübasyon süresi saniyelerle ölçülmektedir. Entübasyonun hızlı olma-
dığı durumlarda hastaların ölme riski artmaktadır. Bu süre zarfında tecrübeli hekimler tarafından bile, mevcut 
laringoskopların boğaz içerisinde yeterli hareket kabiliyeti olmaması sebebiyle entübasyon sürecinde; solu-
num yolunun zedelenmesi, epiglotun kaldırılamaması, tüpün soluk borusuna gerektiği kadar hızlı bir şekilde 
yönlendirilememesi gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Amaç: Endotrakeal entübasyon işleminin en tecrübesiz 
hekimler tarafından bile kolaylıkla yapılabilmesi bu çalışmanın amacıdır. Kapsam: Bu çalışma, yılansı larin-
goskop robotunun CAD tasarımını; bıçak kısmının, tüp besleme mekanizmasının, kamerayı tüpü ve epiglotu 
görecek en doğru açıda yerleştirmenin testi için üç boyutlu yazıcılarda basılmış modellerle desteklenmiş pro-
totipleri; mafsal yapısının ileri kinematik modelini ve robotun geliştirilen üç boyutlu simülasyon yazılımını 
kapsamaktadır. Cihaz henüz maket veya hasta üzerinde test edilmemiştir. Yöntem: Modüler yapısı sayesinde 
bir yılan gibi kıvrılabilen ve epiglotu kaldırıp tüpü beslemek adına, ters kinematik modele ve kamera verilerine 
göre kıvrımlı yapısı motorlara bağlı tellerle kontrol edilebilen bir robot tasarlanmıştır. Bulgular: Modüllerin, 
hep birlikte uygun konfigürasyon alabildiği, tüp besleme mekanizmasının tüpü besleyebildiği, kameranın tüpü 
görebildiği ve ileri kinematik modelin yeterli doğrulukta çalıştığı görülmüştür. Sonuç: Cihaz, ilgili izinler 
alınarak hasta üzerinde test edilebilecek aşamaya getirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Laringoskop, Endotrakeal Entübasyon, Yılansı Robot

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

Endotrakeal entübasyon işlemi, trakeaya endotrakeal tüp yerleştirmek suretiyle gerçekleştirilir (Özdemirkan, 
2015). Direkt laringoskopinin entübasyon için en yaygın yöntem olmasına, ekipmanlarının tedariği kolay ve 
ucuz olmasına rağmen uygulamasının çok fazla deneyim gerektirmesi ve tecrübesiz kullanıcılar tarafından uy-
gulama başarı yüzdesinin çok yüksek olmaması dezavantaj oluşturmaktadır. Uygulama sırasında laringoskop; 
vokal kordu görebilmek amacıyla, dili görüş hattından uzaklaştırıp epiglottisi kaldırarak, ağızdan larenkse 
kadar düz bir hat oluşturmaya yarar. Yapısı sap, bıçak ve bir ışık kaynağından oluşan laringoskop, eğimli 
(Macintosh) veya düz (Miller) bıçağa sahip olabilir (Walls ve Murphy, 2012). Bunların yanı sıra oynar uçlu 
(McCoy) bıçağa sahip laringoskop da geliştirilmiştir (McCoy ve Mirakhur, 1993). McCoy tipi bıçaklar oynar 
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uçlu yapısı sayesinde, Macintosh tipli bıçaklara göre epiglottisi daha yukarı kaldırabilmektedir (Chisholm ve 
Calder, 1997). Literatürde entübasyon sürecini kolaylaştırıcı mikro-video kameralı laringoskoplar da bulun-
maktadır (Walls ve Murphy, 2012).

Literatür verilerine bakıldığında, yazarların bu çalışmada önerdiği yılansı robot temelli bir laringoskop yapısı 
mevcut değildir. Ağız içinde bir yılan gibi kıvrılarak istenen hareketi yapıp epiglotun altından geçerek tüpü 
gönderebilecek bir sistemin; hastanın endotrakeal entübasyonunda kişi tecrübesizliğine bağlı komplikasyon-
ları azaltacağı, özellikle zor entübasyon olgularında yapılan işlemlerde başarı oranını artıracağı tahmin edil-
mektedir.

AMAÇ 

Endotrakeal entübasyon işleminin en tecrübesiz hekimler tarafından bile kolaylıkla yapılabilmesi bu çalışma-
nın amacıdır.

KAPSAM

Bu çalışma, yılansı laringoskop robotunun CAD tasarımını; bıçak kısmının, tüp besleme mekanizmasının, 
kamerayı tüpü ve epiglotu görecek en doğru açıda yerleştirmenin testi için üç boyutlu yazıcılarda basılmış mo-
dellerle desteklenmiş prototipleri; mafsal yapısının ileri kinematik modelini ve robotun geliştirilen üç boyutlu 
simülasyon yazılımını kapsamaktadır. Cihaz henüz maket veya hasta üzerinde test edilmemiştir.

YÖNTEM

Yılansı laringoskop robotunun (Şekil 1) boğaza girecek olan tüp şeklindeki yapısı, mafsal olarak yay kulla-
nılmasıyla sağlanmıştır. Yayların kıvrıldığında keskin köşe oluşturmaması, dolayısıyla solunum yoluna zarar 
vermeyeceği düşünüldüğü için tercih edilmiştir. Yayların tercih edilmesinin bir başka sebebi ise boğazın içinin 
dar olması sebebiyle fazladan hacim kaplamadan tüpün, yayların içinden rahatlıkla beslenebilecek olmasıdır. 
Yılansı laringoskop robotu, temel olarak 3 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; bıçak (blade), motor 
bölümü ve robotu tutmaya yarayan sap’tır. 
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Şekil 1. Yılansı Laringoskop Robotu

Robotun hasta boğazına girecek olan bıçak kısmı (Şekil 2), birbirinden bağımsız olarak hareket ettirilebilen 6 
adet yaylı modülden oluşmaktadır. Yayların yay katsayıları birbirinden farklı olacaktır. Her bir modül iki par-
çadan oluşmaktadır. Bu parçalar; yay ve yaya bağlı olan belirli bir et kalınlığına sahip olan içi boş silindirdir. 
Bu sayede modüllerin içinden tüp beslenebilecektir. Modül; iç çapı 13 mm, dış çapı 20 mm, yay uzunluğu 15 
mm, silindir uzunluğu ise 5 mm olacak şekilde dizayn edilmiştir. 

Şekil 2. Yılansı Laringoskop Robotunun Bıçak (blade) Kısmı

Doksanar derece aralıklarla yaylar üzerine sıralı olarak lehimlenmiş kılavuz kanallar vardır (Şekil 3). Bu ka-
nalların içinden, yayların her birini diğerlerinden bağımsız olarak tahrik edecek teller geçmektedir. Kanalların 
amacı, yayın kıvrılması sırasında tahrik tellerinin sağa sola kontrolsüz biçimde rastgele hareketini engelle-
mektir. Her bir modül üzerinde kendinden önceki yayın tahrik edilebilmesi için silindir üzerinde tellerin bağ-
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lanacağı kısımlar vardır. Silindirler yaya bağlı oldukları için yayın kıvrılması sağlanabilecektir. Yay kanalları 
içinden geçip mevcut modülün tahrikinden sorumlu olmayan teller, her bir silindirin üzerinde bulunan tahrik 
teli delikleri vasıtasıyla en uç modüle kadar aktarılabilecektir. Sapa en yakın modülden başlayarak ilk dört 
modülün her biri yukarı-aşağı, geriye kalan son iki modülün her biri ise hem yukarı-aşağı hem de sağa-sola 
hareket edebilme kabiliyetine sahiptir. Dolayısıyla robot, 8 serbestlik dereceli olacaktır. 

Şekil 3. Bıçak Kısmının Bir Modülü

En uç modülde, epiglotu açacak olan bir kapak bulunmaktadır (Şekil 4). Bu kapak, modüllerin içinden bes-
lenen tüpün besleme hareketi vasıtasıyla açılacak olup, tüp olmadığında kapalı haldeki pozisyonunu koruya-
caktır. Yine en uç modülde, modülün epiglotu kaldıracak olan kısmını ve tüpü gözleyebilmesi için belirli bir 
eğime sahip kamera bulunmaktadır. Bu kamera modülün yanında kendisine özel olarak açılmış kanala monte 
edilmiştir. Modüllerin içinde ve dışında bir kılıf bulunmaktadır (Şekil 4). Bu kılıflar, en dipteki (sapa en yakın) 
ve en uçtaki (sapa en uzak) modüle çıt-çıt mekanizması ile bağlanacaktır. Bu sayede istendiğinde rahatlıkla 
çıkarılıp temizlenebilecektir. Kılıf üzerinde, en uç modülden en dip modüle kadar kamera kablosu için kılavuz 
kanal bulunmaktadır. Kanaldan çıkan kablo, en dipteki modülün bağlı olduğu parçanın içine açılmış kanal 
vasıtasıyla ilgili elektronik kontrol birimine ulaştırılacaktır.

Şekil 4. Bıçağın En uç Modülü ve Kılıfı
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Robotun motor bölümünde (Şekil 5), her bir modülün hareketini kontrol edecek olan telleri tahrik eden step 
motorlar bulunmaktadır. Motorlardan çıkan teller, modüllerin hareket mekanizması tasarımı nedeniyle birbir-
leri üzerinden, dip modüle bağlı parçaya hareket ettirilene kadar çapraz geçiş yapmak zorunda kalacaklardır. 
Bunun bir dezavantaja dönüşmesini engellemek için, motor bölümü içerisinde, tellerin hareket sırasında birbi-
rine sürtünmesini engellemek amacıyla, teller en dipteki modüle bağlı parçaya aktarılana kadar, bisiklet firen 
sisteminde bulunan bowden kablo sistemi ile aktarılacaktır. Bowden kablo sisteminden çıkan tahrik telleri 
bıçağın ilk modülüne ve oradan diğer modüllere giriş yapacaktır. Motor bölümünde ayrıca, tüp beslemek için 
içi boş silindirik bir kanal bulunmaktadır. Tüp, motor bölümünün yanında bulunan ve yukarı-aşağı hareket 
ettirilip istenilen pozisyonda kilitlenebilen bir mekanizma vasıtasıyla beslenecektir. Bu mekanizmada bir step 
motorun ucuna bağlı bir silindir bulunacaktır. Tüp kanalının üzerinde, motor sayesinde dönebilen silindir ile 
aynı dikey doğrultuda, tüpün besleme hareketiyle kendiliğinden dönen, tüpün kanal içindeki hareketini kolay-
laştırıcı pasif bir döner silindir de bulunmaktadır. Tüp, aktif ve pasif silindirin arasında sıkıştırılıp ileri-geri 
hareket ettirilebilecektir. Tüpün motor bölümüne dışardan beslenebilmesi için, motor bölümü kapağı üzerinde 
bir delik bulunmaktadır (bkz. Şekil 1).

Şekil 5. Motor Bölümü

Sap bölümünün içinde batarya ve elektronik kontrol kartı bulunacaktır. Sapa bağlı bir monitör ile kamera va-
sıtasıyla en uç modülün boğaz içindeki hareketi görülebilecektir. Sapa bağlı bir joystick ile istenildiğinde uç 
modül, elektronik olarak kontrol edilebilecektir. Sap ile motor bölümü arasında da; elektronik kontrol kartı, 
kablolar ve batarya için yer ayrılmıştır (Şekil 6). 
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Şekil 6. Sap Bölümü

Yayın ileri kinematik modeli oluşturulurken Şekil 7’de kırmızı ile mavi parçanın birleştiği yerde bir dönel 
mafsal varmış gibi davrandığı varsayılmıştır. 

Şekil 7. Yay Dönel Mafsalı Varsayımı

Bu varsayıma göre yayın ileri kinematik modeli oluşturulmuştur. Bu model kullanılarak C Sharp XNA orta-
mında kodlanıp robotun bıçak kısmı 3 boyutlu olarak simüle edilmiştir (Şekil 8). 
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Şekil 8. Bıçak Bölümünün C# XNA Ortamında Modellenmesi

BULGULAR

Mafsalların nasıl tepki verdiğini gözleyebilmek için bıçak kısmının ön prototipi yapılmıştır (Şekil 9). Yaylar, 
yay katsayısı en dip modülde en büyük olup uç modüle gittikçe azalacak şekilde özel olarak yaptırılmıştır. Bu 
yerleşim sayesinde, tahriki istenen üstteki yaya uygulanan kuvvetin tahriki istenmeyen alttaki yayları daha 
az etkilediği görülmüştür. Yaya bağlanacak olan içi boş silindirler üç boyutlu yazıcıda basılmıştır. Sisteme 
motor, elektronik kontrol ünitesi ve lcd ekran eklenip bıçak kısmı test edilmiştir. Modüllerin, birlikte uygun 
bıçak konfigürasyonunu alabildiği gözlenmiştir. Yayın doğal yapısı gereği sistem çalışırken titreşim meydana 
gelmiştir. Bu titreşimlerin boğaz tarafından sönümleneceği düşünülmektedir.

Şekil 9. Bıçak Bölümü Prototipi

Tüp besleme mekanizmasının prototipi yapılarak sistemin tüpü besleyebildiği görülmüştür (Şekil 10).



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

730

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Şekil 10. Tüp Besleme Prototipi 

Kamerayı, tüpü ve epiglottisi görecek en doğru açıda yerleştirmenin testi için üç boyutlu yazıcıda bir prototip 
yapılmıştır (Şekil 11). Kameranın mevcut konfigürasyonda tüpü görebildiği gözlenmiştir.

Şekil 11. Kamera Konfigürasyon Prototipi

Yayın ileri kinematik modeli C# programında kodlanarak gerçek yay üzerine izdüşümü çizdirilmiştir (Şekil 
12). Elde edilen bulgulara göre ileri kinematik modelin amaca yeterli doğrulukta çalıştığı görülmüştür.
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Şekil 12. İleri Kinematik Metodunun Gerçek Yay Üzerinde Test Edilmesi

SONUÇ

Yılansı laringoskop robotunun CAD tasarımı yapılmış olup sistemin bıçak kısmının, tüp besleme mekaniz-
masının ve kamera konfigürasyonunun üç boyutlu yazıcıda basılmış modellerle desteklenmiş prototipleri test 
edilmiş ve sistemi gerçekleştirebilmek adına olumlu bulgular elde edilmiştir. Yayın ileri kinematik modeli 
oluşturularak gerçek yay üzerinde amaca yeterli doğrulukta çalıştığı görülmüştür. Buradan yola çıkılarak bıçak 
kısmının birebir ölçekli olarak C Sharp’ta üç boyutlu simülasyonu hazırlanmıştır. 

Gelecekte; tahriki istenen üstteki yaya uygulanan kuvvetin tahriki istenmeyen alttaki yayları olabildiğince az 
etkilerken, yay dış çapının kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalması için optimum yay katsayılarının elde 
edilmesi adına çalışma yapılacaktır. Ayrıca, mekanik ve elektronik altyapı CAD tasarımına uygun olarak oluş-
turulduktan sonra bıçak kısmının ters kinematik modeli geliştirilip mevcut üç boyutlu simülasyona dahil edile-
cektir. Bu sayede kullanıcı kamera görüntüsünden yardım alarak sap üzerinde bulunan joystick ile sadece en uç 
modülü kontrol edecek, diğer modüller en uç modülün gittiği yolu takip ederek epiglottis yukarı kaldırılıp tüp 
beslenebilecektir. Cihaz bu haliyle, öncelikle boğazın üç boyutlu yazıcılarda esnek filament kullanılarak MR 
görüntülerinden birebir ölçekte elde edilecek maketi üzerinde test edilecektir. Ardından ilgili izinler alınarak 
sırasıyla kadavra ve hasta üzerinde test edilebilecek aşamaya getirilecektir.
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BUZDOLABINDA KULLANILAN PLASTİK PARÇANIN PLASTİK ENJEKSİYON İMALAT 
SÜRECİNİN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ KULLANILARAK OPTİMİZE EDİLMESİ

Hüseyin ÇAKMAK¹,Dr.Öğretim Üyesi Oğuz KAYABAŞI2

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

Öz: Enjeksiyon prosesi, hali hazırda plastik parça üretimi için kullanılan en popüler yöntemdir. Yüksek üre-
tim oranı, düşük çevrim süresi, karmaşık parça imal edebilme gibi üstün yetenekleri sayesinde diğer üretim 
yöntemlerine karşı avantaj sağlamaktadır. Proses parametreleri, nihai ürünün kalitesini etkileyen çarpılma, 
çöküntü, eksik dolum, büzülme, kalıntı gerilim gibi kusurlar üzerinde son derece etkindir. Bu sebeple, para-
metre optimizasyonu nihai ürün kalitesi için çok önemlidir. Uygulamada proses parametre optimizasyonu için 
deneme yanılma yönetimini kullanmak, oldukça maliyetli olmaktadır. Ayrıca rekabetin yoğun olduğu imalat 
sektöründe, en az maliyet kadar zamanda önemlidir. Tüm bunlar düşünüldüğünde, deneme yanılma yerine op-
timizasyon için başka bir metodolojinin kullanımı elzemdir. Bu çalışmada bu amaçla; deney tasarım metodu, 
akış simülasyonu ,istatistik yöntemleri, genetik algoritma gibi güçlü mühendislik araçlarının bir arada kulla-
nıldığı bir metodoloji tanımlanmıştır. Taguchi Metodu literatür de bilim insanları tarafından en çok kullanılan 
deney tasarım yöntemlerinden biridir. Her bir parametrenin, her bir seviyesini içeren tüm kombinasyonlar için 
oldukça fazla deneysel çalışma yapılması gereken durumlarda, Taguchi Yöntemi kullanılarak, çok daha az 
sayıda deneysel çalışma ile sonuca ulaşmak mümkün olmaktadır. GA doğada geçerli olan en iyinin yaşaması 
kuralına dayanarak sürekli iyileşen çözümler üretir. Bunun için ‘iyi’ nin ne olduğunu belirleyen bir uygunluk 
(fitness) fonksiyonu ve yeni çözümler üretmek için yeniden kopyalama(recombination) mutasyon(mutation) 
gibi opretatörler kullanır. Olasılıksal simülasyon modelinde bir ya da daha fazla sayıda rassal değişken bulu-
nur. Rassal değişkenler üretilerek çalıştırılan olasılıksal simülasyon modellerinde deney sonuçları da rassal 
olur. Ölçülmek istenen performans göstergeleri için ise tahmini değerler elde edilir.

Anahtar Kelimeler: Deney Tasarımı, Taguchi, Genetik Algoritma, Akış Simülasyonu, Monte Carlo Simülas-
yonu

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Plastikler, kolay şekillendirilebilme ve hızlı üretilebilme özelliklerinden dolayı endüstride ve günlük yaşamda 
oldukça sık kullanılmaktadır. Şekillendirme için birçok proses yöntemleri geliştirilmiştir. Karmaşık geomet-
rilere sahip parçaların üretimleri için kullanılan bu proseslerden birisi de plastik enjeksiyon kalıplama yönte-
midir. Hızlı üretim gibi avantajları sahip olmasına rağmen bu yöntem de üretim sürecinde çarpılma, kaynak 
izleri, çökme, çapak oluşumu, hava kabarcıkları gibi problemler meydana gelmektedir. Bu gibi problemlerin 
bertaraf edilmesi için bir çok araştırmacı tarafından sıkça çalışılan bir konu olmuştur. Proses daha önceki yıl-
larda deneme yanılma usulü ile süre gelmekte iken son yıllarda problemleri minimize etmek için matematiksel 
modeller geliştirilmiştir.
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Plastik enjeksiyon prosesinde , çekme ve çarpılma değerlerine enjeksiyon parametrelerinin ( enjeksiyon süresi, 
ütüleme basıncı, eriyik sıcaklığı v.b) etkisini araştırmak için Taguchi (Deney Tasarımı) , S/N (Sinyal/Gürültü) 
oranı , ANOVA (Varyans Analizi) yöntemleri kullanılmıştır [1,2,3,4]. 

Plastik enjeksiyon parametrelerinin ( Eriyik Sıcaklığı,enjeksiyon basıncı ve soğutma süresi) Çekme Dayanımı 
üzerine etkilerini araştırılması için, Taguchi deney setine uygun olarak numuneler basılmış, ölçülen çekme 
dayanımları ANOVA (varyans analizi) ile değerlendirilmiştir[5]. 

Plastik enjeksiyon parçalarda, çökme izi kusurlarının minimize etmek için Taguchi deney setine uygun olarak 
numuneler basılmış ve ölçülen çökme değerleri ANOVA (Varyans analizi) ile değerlendirilmiştir [6].

Enjeksiyon prosesinin modellenmesi için Yapay sinir ağları ve proses parametre optimizasyonunu için Genetik 
Algoritma kullanılmıştır [7].

AMAÇ 

Bu çalışmada yukarıda açıkladığımız problemlerden birisi olan ve plastik enjeksiyon prosesinde ürün kalitesini 
direk olarak etkileyen çarpılma hatasının minimize edilmesi amacı ile tasarım metodolojisi geliştirdik. Bu me-
todolojide ilk aşamada optimize edilecek proses parametrelerini içeren Taguchi deney seti oluşturuldu. İkinci 
aşamada deney setindeki proses parametrelerinin kullanıldığı plastik akış simülasyonları Moldflow Synergy 
yazılımı ile gerçekleştirildi. Üçüncü aşamada akış simülasyonundan elde edilen çarpılma değerleri ANOVA 
( varyans analizi) ile hangi parametrelerin çarpılma üzerinde etkili olduğu belirlendi. Sonrasında çarpılmayı 
minimize etmekte kullanılacak regresyon denklemi oluşturuldu. Dördüncü aşamada genetik algoritma kullanı-
larak elde edilen regresyon denklemi yardımıyla çarpılma minimize edildi. Son aşamada çarpılmada etkili olan 
parametrelerin belirlenmesi ile birçok değişik senaryo için bu parametre değerlerini ifade edecek rassal sayılar 
monte carlo yöntemi ile üretilerek sistemin optimizasyonu gerçekleştirildi. 

YÖNTEM

Bu çalışmamızda B/S/H/ firması tarafından üretilen KGN46 buzdolabında kullanılan ve son kullanıcı tarafın-
dan görsellik açısından son derece önemli olan üst kaplama parçası çalışmamızın işlem basamaklarını oluş-
turmak için seçildi. Üreticiden gelen geri beslemeler neticesinde üretimden kaynaklı çarpılmanın minimize 
edilmesi için deney seti Taguchi yöntemi kullanarak oluşturuldu. Plastik parçanın üretimi esnasında üretim 
kalitesini etkileyen parametre değerleri proses sayfasına işlenmektedir.Proses sayfası incelendiğinde ve litera-
türden elde edilen bilgiler ışığında soğuma suyu sıcaklığı ve ütüleme basıncı parametreleri ile çarpılma değeri-
nin minimize edileceği öngörülmüştür. Bu amaçla 7 parametre ve üç seviyeden oluşan L27 Taguchi ortogonal 
deney seti oluşturulmuştur. Bu parametreler Tablo 1’de gösterilmektedir. Tabloda Cav1 ve Cav2 erkek kalıp 
soğutma suyu sıcaklıklarını, Core1 ve Core2 dişi kalıp soğutma suyu sıcaklıklarını, Pres1, Pres2 ve Pres3 ütü-
leme basınç değerlerini ifade etmektedir. 
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Tablo1. Yedi Parametre ve Üç Seviyeden Oluşan L27 Ortogonal Deney Seti

DENEY 
NO

Cav.1 Cav.2 Core.1 Core.2 Pres.1 Pres.2 Pres.3

1 35 25 35 60 20 45 45
2 35 25 35 60 25 55 55
3 35 25 35 60 30 65 65
4 35 35 40 65 20 45 45
5 35 35 40 65 25 55 55
6 35 35 40 65 30 65 65
7 35 40 45 70 20 45 45
8 35 40 45 70 25 55 55
9 35 40 45 70 30 65 65
10 40 25 40 70 20 55 65
11 40 25 40 70 25 65 45
12 40 25 40 70 30 45 55
13 40 35 45 60 20 55 65
14 40 35 45 60 25 65 45
15 40 35 45 60 30 45 55
16 40 40 35 65 20 55 65
17 40 40 35 65 25 65 45
18 40 40 35 65 30 45 55
19 45 25 45 65 20 65 55
20 45 25 45 65 25 45 65
21 45 25 45 65 30 55 45
22 45 35 35 70 20 65 55
23 45 35 35 70 25 45 65
24 45 35 35 70 30 55 45
25 45 40 40 60 20 65 55
26 45 40 40 60 25 45 65
27 45 40 40 60 30 55 45
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Parça hammaddesi PP malzeme grubundan A Shulman GMBH firması tarafından üretilen, POLYFLAM RIPP 
3625 CS1 malzemesidir. Siemens NX programından import edilen 3D geometriden Moldflow Synergy prog-
ramı ile sonlu eleman modeli oluşturuldu. Dual domain mesh tekniği ile oluşturulan modelde 127 bin üçgensel 
eleman (triangle),63479 bağlantı düğüm elemanı (connected nodes) mevcuttur. Mesh kalitesini gösteren ana 
etkilerden olan en-boy oranı (max. aspect ratio) 11.49 ile çarpılma ve soğutma analizi için istenen değerin biraz 
üzerinde olmakla birlikte ortalama 1.68 ve min. 1.16 değerleri oldukça ideal seviyededir. Daha sonra deney 
setindeki her bir satıra karşılık gelecek şekilde akış simülasyonu yapıldı. Montaj ve kalite problemine neden 
olan Z yönünde elde edilen minimum çarpılma sonucu Şekil 2’de görülmektedir.

Şekil 2. Moldflow Akış Analizi İle Elde Edilen Z Yönünde Minimum Çarpılma Değeri

Taguchi yöntemine göre S/N oranının en yüksek olduğu değer sonuca en fazla etki eden değer olduğu için 
(S/N-Signal/Noise) hesaplanması gerekir. Taguchi, kayıp fonksiyonu olarak bilinen ve aynı zamanda gürültü 
oranı fonksiyonu olarak da ifade edilen üç farklı amaca uygun fonksiyon vardır. Bunlar; 

Performans karakteristiği adı verilen sonucun en düşük en iyi olduğu durumda,

          (1)

En yüksek (büyük) en iyi olduğu durumda,

          (2)

Nominal en iyi olduğunda,

           (3)
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Çalışmamızdaki amacımız çarpılma değerini minimize etmek olduğu için Moldflow ile elde ettiğimiz çarpılma 
değerlerine ait S/N faktörleri Denklem 1 kullanılarak hesaplandı. Tablo 2’de çarpılma sonuçları ve hesaplanan 
S/N oranları görülmektedir. Tablo 3’te gösterilen cevap tablosuna göre P2 parametresinin en etkili parametre 
olduğu anlaşılmaktadır.

Tablo 2. Çarpılma Değeri S/N Oranları Tablosu

Deney 
No

Çarpılma S/N

1 2,945 -9,382
2 1,240 -1,868
3 0,575 4,807
4 2,660 -8,498
5 1,150 -1,214
6 0,650 3,742
7 2,420 -7,676
8 1,025 -0,214
9 0,700 3,098
10 0,550 5,193
11 0,680 3,350
12 2,170 -6,729
13 0,775 2,214
14 0,785 2,103
15 2,245 -7,024
16 0,69 3,223
17 0,835 1,566
18 2,375 -7,513
19 0,455 6,840
20 1,245 -1,903
21 1,54 -3,750
22 0,57 4,883
23 1,43 -3,107
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24 1,665 -4,428
25 0,595 4,510
26 1,565 -3,890
27 1,775 -4,984

Tablo 3.S/N Oranları Cevap Tablosu

Level Cav_1 Cav_2 Core_1 Core_2 P1 P2 P3
1 -1,91 -0,38 -1,31 -1,50 0,14 -6,19 -3,52
2 -0,40 -1,25 -0,94 -0,83 -0,57 -0,64 -0,92
3 -0,64 -1,32 -0,70 -0,62 -2,53 3,87 1,48

Delta 1,51 0,93 0,61 0,87 2,67 10,06 5,00

Rank 4 5 7 6 3 1 2

Varyans analizinde, incelenen faktörlerin(proses parametreleri) , seçilen çıktı değerini (çarpılma miktarı) ne 
ölçüde etkiledikleri ve farklı seviyelerin nasıl bir değişkenliğe yol açtıkları belirlenir. Bunun yanı sıra elde 
edilen sonuçların istatistiksel olarak güvenilirliği de test edilir . Bu amaçla öncelikle sinyal/gürültü oranının 
toplam değişkenliğini belirten SST değeri (toplam karelerin toplamı) Denklem 4 kullanılarak hesaplandı. SST 
her faktörün ayrı ayrı kareleri toplamı ile hata payının karesi toplamı (SSE) ile hesaplanır. Faktörlerin kareler 
toplamı hesaplanırken Denklem 5 kullanıldı.

         (4)

     (5)

Tablo 4’te her bir faktörün çarpılma üzerindeki yüzde olarak etkisi ve hata oranları görülmektedir. Bu tablodan 
anlaşılacağı üzere P2 değeri çarpılmadaki en etkili parametredir.
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Tablo 4. Çarpılma değerleri için ANOVA tablosu

Factors F S V F-ratio P% Rank

Cav_1 2 0,428 0,214 20,096 2,981834 4

Cav_2 2 0,023 0,011 1,078 0,159964 7

Core_1 2 0,072 0,036 3,366 0,499443 6

Core_2 2 0,097 0,049 4,568 0,677797 5

P1 2 0,779 0,390 36,590 5,429149 3

P2 2 10,003 5,001 469,785 69,70487 1

P3 2 2,821 1,410 132,479 19,65669 2

Error 12 0,128 0,011 0,890257

Total 26 14,350 7,122 100

Regresyon analizi, aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi be-
lirlemek ve bu ilişkiye dayanarak o konu ile ilgili tahminler (estimation) ya da kestirimler (prediction) yapabil-
mek amacıyla kullanılır. Bu analiz tekniğinde iki (basit regresyon) veya daha fazla değişken(çoklu regresyon) 
arasındaki ilişkiyi açıklamak için matematiksel bir model kullanılır ve bu modele regresyon modeli denir. 
Burada çoklu regresyon modeli oluştururken enter metodunu kullanılmıştır. Minitab yazılımı kullanılarak elde 
edilen regresyon modeli Denklem 4 te gösterilmektedir.

W=9,36-0,0281 Cav1+0,00452 Cav2-0,0126 Core1-0,014Core2+ 0,022P1- 0,07339 P2-0,03958 P3 (4) 

Genetik Algoritma ile optimum proses parametrelerini bulmak için amaç fonksiyonu olarak Denklem 4 kul-
lanıldı. Matlab programında optimizayon problemi Optimizasyon Tool aracı ile çözüldü. Bunun için amaç 
fonksiyonunu ve değişkenlerin alt ve üst sınır değerlerini belirlendi. Programa genetik algoritma işlem para-
metreleri girildi.

Bu parametrelere göre Genetik Algoritma Tool çalıştırıldığı zaman minimum çarpılma değeri Warpage mean 
= 0.249 . Şekil 7’de tüm iterasyon değerleri grafik olarak görülmektedir. Buna göre 80 iterasyondan sonra 
sonucun tekrarlandığı toplamda 86 iterasyon yapıldı.

Minimum çarpılma değerini veren proses parametreleri :

Cav_1=44,98 C° Cav_2=25,01 C° Core_1=44,98 C° Core_2=69,9 C°

Pres_1=20 MPa Pres_2=64,9 MPa Pres_3=64,9 MPa

Genetik Algoritma İşlem parametreleri : 
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Değişken sayısı : 7 ; Popülasyon Türü : Doble vector ; Popülasyon Büyüklüğü : 50 ; Seçim Yöntemi :Rulet

Mutasyon Yöntemi : Uniform ;Mutasyon Oranı: 0,01 ;Çaprazlama Yöntemi : Two point ;Jenerasyon :200

Şekil 7. Hedef Fonksiyonu İçin En İyi Sonuç Değişimi.

Monte Carlo metodu, araştırılan değeri belirlemek için birçok rastgele denemenin oluşturulması esasına da-
yanmaktadır. Model girdilerindeki değişkenleri model çıktısına yaymak için spesifik olarak kullanımına ör-
nektir. Bu çalışmada Minitab istatistik yazılımı kullanılarak ve alt-üst limit değerleri dikkate alınarak paramet-
re değerlerini temsilen oluşturulan 1000 ‘er adet rassal sayı daha önce elde edilen Regergasyon denkleminde 
(Denklem 7) yerine konuldu buna göre tahmini çarpılma değeri hesaplandı. Hesaplanan tahmini çarpılma 
değeri ve bu değer için öngörülen parametre değerleri Tablo 5’de gösterilmiştir. 

Min of warpage = 0,08229 mm 

Cav_1(C°) Cav_2(C°) Core_1(C°) Core_2(C°) P1(MPa) P2(MPa) P3(MPa)

43 35 44 63 20 65 62

Tablo 5. Monte Carlo Simülasyonuna Göre Minimum Çarpılmayı Veren Parametreler.

BULGULAR

Tablo 6’da kullanılan tüm yöntemler ile elde edilen min. Çarpılma değeri ve optimum proses parametreleri 
karşılaştırma amaçlı toplu olarak gösterilmiştir. Minimum çarpılma için elde edilen optimum parametre değer-
lerinin tüm yöntemler için çok benzer olduğu görülmektedir.
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Tablo 6. Çarpılma Sonuçları Karşıkaştırma Tablosu

YÖNTEM CAV_1 
(C°)

CAV_2 
(C°)

CORE_1 
(C°)

CORE_2 
(C°)

P1 
(MPa)

P2 
(MPa)

P3 
(MPa)

WARP 
(mm)

MF 45 25 45 65 20 65 55 0,455

Taguchi 40 25 45 65 20 65 65 0,14

Genetik 44,98 25,01 44,98 69,9 20 64,9 64,9 0,249

Monte.C. 43 35 44 63 20 65 62 0,08

Hangi parametrenin, amaç fonksiyonu olan çarpılmayı ne kadar etkilediğini anlamanın bir başka yolu da, her 
faktörün her seviyedeki etkisinin ayrıştırılmasıdır. Bunun için hesaplanan sinyal/gürültü oranlarının ortalama-
sı, her faktörün her bir seviyesi için ayrı ayrı alınmıştır. Ek olarak, yapılan 27 deneyin ortalama gürültü oranı 
hesaplanmıştır. Bu değerleri Şekil 8’de görülmektedir. Bu grafik incelendiğinde, en yüksek sinyal/gürültü 
oranına sahip olan Ütüleme basıncı_2 (P2) değerinin, sonuç üzerinde en etkili parametre olduğu görülmüştür. 
İkinci en etkili parametre ise Ütüleme basıncı_3(P3) değeri olmuştur. Grafikte her bir parametrenin çarpılmaya 
olan etkisi ayrı ayrı görülmektedir.

Şekil 9’da çarpılma değerlerinin tekrarlama sıklığını gösteren Histogram grafiği ve çarpılma üzerinde en fazla 
etkisi olan ütüleme basıncı parametrelerinin hangi değer aralıklarında çarpılmayı minimum yaptığını gösteren 
kontur grafiği görülmektedir.
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Şekil 9. a) Çarpılma Değerinin Tekrar Sayısını Gösteren Histogram Grafiği  
b) Ütüleme Basıncı-Çarpılma Kontür Grafiği 

SONUÇ

Bu çalışmada, seri üretimdeki buzdolabında kullanılan görsel bir plastik parçanın minimum çarpılma değerini 
optimize etmek için tasarım metodolojisi oluşturulmuştur. Plastik enjeksiyon prosesinin optimizasyonu için 
Ortogonal (L27) deneysel tasarım tekniği, S/N oranı, ANOVA,Genetik Algoritma,Monte Carlo Simülasyonu 
birlikte entegre edilmiştir. Optimizasyon sonucundan aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.

1. Ütüleme basınç değerlerinin (P2 (%69) ve P1(%19)) ,çarpılmayı etkileyen en önemli parametreler olduğu 
varyans (ANOVA) analizi ile görülmüştür.

2. Hesaplanan değerler ile doğrulama testinden elde edilen değerler arasındaki farkların % 95 güvenirlilik 
aralığı içinde olduğu görülmüştür. Bunun anlamı, çarpılma için oluşturulan sayısal modeller yeterlidir ve 
Taguchi yöntemi çarpılma problemi için başarılı bir biçimde uygulanabilir. 

3. Bu örnekte olduğu gibi, sadece proses parametrelerini optimize ederek, kalıp ve ürün tasarımında değişik-
lik yapmadan, kalite problemlerini gidermek mümkündür. Bu sayede kalıp ve dolayısı ile parça maliyetine 
gelecek ekstra fiyat farkları önlenmiş olur.

4. Plastik enjeksiyon prosesi gibi analitik olarak belirsiz mühendislik problemlerinde, optimizasyon için de-
terministik yerine olasılıksal simülasyon modelleri kullanmak doğru sonuçlar elde etmemizi sağlayabilir. 
Bunun için Monte Carlo simülasyonu oldukça önemli bir araçtır.

5. Bulunan optimum parametre değerleri tedarikçi tarafından kullanılması ile daha önce 6mm ye kadar görü-
len çarpılma değeri,0,4mm ye kadar düşürülerek ölçülerin tolerans içinde kalması sağlanmıştır. 
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SPORTİF AKTİVİTELERDE KULLANILAN MATERYALLARİN TASARIMI SAĞLIK VE 
KULLANIM AÇISINDAN ÖNEMİ: AKTİVİTE VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ

Ali Serdar YÜCEL1, Gülten HERGÜNER2, Çetin YAMAN3, Ümran SEVİL4, Ayça GÜRKAN5,  
Murat KORKMAZ6

1Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye
2-3Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya / Türkiye

4-5Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir / Türkiye
6Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı sportif aktivitelerde kullanılan materyallerin tasarım, sağlık ve kullanım açısından 
aktivite ve performans üzerine etkisinin ortaya koyulmasıdır. Çalışmanın yöntemi farklı spor branş/dalların-
da aktif spor yapan sporcuların kullanmış olduğu ürünlerin kullanım özellikleri ve bu ürünlerin tasarımına 
yönelik düşünce, görüş ve beklentilerine yönelik hazırlanan 5’li likert ölçekten oluşan sorular ve katılımcı-
lara yönelik kişisel özelliklerinin belirlenmesi ve çalışmanın niteliğine katkı sağlaması açısından oluşturulan 
demografik sorulardan oluşan bir ölçme aleti anket kullanılmıştır. Bu anketin geçerlilik ve güvenirliliğinin 
sağlanması amacı ile bir ön test yapılmış ve ön test sonrasında anketin geçerlilik ve güvenirliliği sağlanmış asıl 
araştırmaya geçilmiştir. Günümüzde spor alanında farklı branşlarda kullanılan çeşitli materyaller mevcuttur. 
Bu materyaller öncelikli olarak kullanıcının sağlıklı bir şekilde spor yapabilmesine ya da spor sakatlıklarından 
korunmasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmış materyallerdir. Farklı sportif aktivitelerde kullanılan pek çok 
donanım (kale direkleri, ringler, cimnastik araçları, potalar, file, kullanılan zemin özellikleri vb.) ve kişisel 
kullanıma yönelik (raket, ağız koruyucu, dizlik, gözlük, kask vb.) materyaller sporcuların en uygun ortamda 
aktivitelere katılmasını ve aktiviteler esnasında sakatlanmalardan koruyucu proaktif malzemelerdir. Sportif ak-
tivitelere yönelik olarak farklı branşlara ilişkin spor ortamının genel risk değerlendirmesi ve güvenlik unsurları 
değerlendirilerek bu tür materyallerin kullanılması önemlidir. Bununla beraber bilgi ve teknolojinin gelişmesi 
ve ilerlemesiyle birlikte sportif alanlarda kullanılan materyallerin içerik ve tasarımlarında da gelişmeler göz-
lenmektedir. Bu değişiklikler de hem pazarlama hem de inovatif yaklaşımlar söz konusu olmaktadır. Kullanıcı-
lar ve izleyiciler açısından görsel tasarım ve kişisel kullanıma uygun tasarımlar söz konusu olmaktadır. Sporda 
kişisel tasarım hızla yaygınlaşmaktadır. İnovatif yaklaşımlar ise kullanılan malzemelerin daha dayanıklı ve 
daha kullanışlı olmasının yanında sportif performans üzerine de etkili olmaktadır. Bunun yanı sıra bu tür 
performans üzerinde etkili bazı materyaller ise haksız rekabet ortamı oluşturması bakımından ilgili kurumlar 
tarafından yasaklı malzemeler listesine alınmaktadır. Speedo’nun Nasa’dan aldığı yardımlarla ürettiği LZR 
racer mayo performansa yönelik tasarımlara örnek olarak verilebilir. Pekin olimpiyat oyunlarında kullanılan 
bu mayo ve kırılan rekorlar ve sonrasında 2010 yılında FINA tarafından performansı artırdığı ve haksız reka-
bet oluşturduğu gerekçesiyle yasaklanan yüzücü mayosu spor alanında tasarımın geldiği noktayı göstermek 
açısından ilginç örneklerden sadece birisidir. Ancak inovatif yaklaşımlar sayesinde spor alanlarında gerekli 
donanımların görsel ve sakatlıkları önlemeye yönelik tasarımları ile kullanılan malzemelerin içerik ve kişiye 
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uygun tasarımları sporcuların performanslarına olumlu etki yapmaktadır. Hızla ilerleyen teknoloji sayesinde 
en ideal sportif ortamlarının sağlanmasına yönelik materyal tasarımları ve sporcu performansını artırıcı kişisel 
tasarımların kullanımının daha da yaygınlaşacağı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Performans, Tasarım, Sporcu, Materyal

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Teknolojideki son gelişmeler spor endüstrisinin de gelişmesinde önemli rol oynayan unsurlardan biri olmuştur. 
Farklı endüstrilerde ürünlerde öne çıkan tasarım konusu spor ürünlerinde de önemli hale gelmiştir. Farklı tasa-
rımlarla tüketicilere sunulan spor ürünleri oldukça rağbet görmeye başlamıştır. Ancak üreticiler sadece tasarım 
odaklı değil aynı zamanda kullanım kolaylığı ve ergonomiyi de içeren ürünlerin üretimini de göz önünde bu-
lundurmaya başlamışlardır. Sporculara uygun ve yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi sporcuların daha iyi 
performans ortaya koymasını sağlamıştır. Ancak sporda sporcuların yüksek performans ve rekor kırma arzuları 
ve tüketicilerin de performansa dayalı seyir zevkinin öne çıkması ile birlikte sportif ürünlerin performans artı-
rıcı yönde tasarımları söz konusu olmuştur. İnovatif yaklaşımlar ile de akıllı spor giysisi ve aksesuarlarına ilgi 
giderek artmıştır.

Teknolojik gelişmelere paralel olarak insanların yaşam standartlarının yükselmesi sonucunda, sporcuların spor 
yaparken kullandıkları giysi ve diğer araç gereçlerden beklentiler, sadece sağlamlık, tasarım ve moda unsur-
larına uygun olmaktan ziyade performans ve giysi konforu en önemli beklentiler olmuştur (Devecioğlu ve 
Altıngül, 2011). Bu beklentiler spor ürünlerinin ergonomik tasarımına yönelikte artış göstermiştir. 

Bu bağlamda spor endüstrisi içerisinde ergonomi konusu da önem kazanmıştır. Ergonominin spora katkıda 
bulunabileceği alanlar arasında; sportif donanım ve giysi tasarımında konfor, verimlilik ve güvenlik; seyirci ve 
sporcuların güvenliği için tasarım ve engelli sporcular için tasarımı sıralayabiliriz (Ekşioğlu, 2011). Teknolojik 
gelişmeler aynı zamanda kullanılan sportif saha ve malzemelerin içine de girerek, daha ergonomik olmalarında 
önemli rol oynamaktadır (Atasoy ve Kuter, 2005). 

Sportif performans yarışma veya karşılaşma sırasında göreceli olarak kısa zamanda ve sonucu etkileyen fak-
törlerle beraber bir bütün olarak görülmeli ve değerlendirilmelidir (Bayraktar ve Kurtoğlu, 2009). Bu faktörler 
arasında inovatif tasarım ve ürünleri sayabiliriz. Bu ürünler performans artırma özelliğine sahip olabilmek-
tedirler. Türkmen ve Mutlutürk’ün (2014) aktardığı üzere 2008 Pekin Olimpiyatlarında Michael Pelhps’in 
rekor başarısında ve kırılan 168 dünya rekorunda, nanoteknolojik mayonun önemli derecede etkisi olduğu 
belirtilmektedir. 

Sportif performansın karmaşık yapısının sebebi, sonucu etkileyen faktörlerin sayısının çokluğu ve çeşitlili-
ğidir (Bayraktar ve Kurtoğlu, 2009). Performansta İçsel faktörlerin yanı sıra dışsal faktörlerde etkili rol oy-
namaktadır. Kullanılan malzeme ve doping bu faktörler arasında yer almaktadır. Kullanılan bazı materyaller 
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performansı artırıcı özelliğinden dolayı yasaklı malzemeler listesine girebilmektedir. Spor malzemelerinde 
kullanılan nanoteknoloji bu konuda tartışmalara neden olmaktadır. 

Nanoteknolojik ürünlerin teknik doping etkisi yarattığını savunan kesimlerde bulunmaktadır. Yetenekleri sınır-
lı olan sporcuların, nanoteknoloji ürünlerin yardımı ile daha yüksek performans sergilendiği düşünülmektedir.

Sportif performansı artırmaya yönelik farklı giysi teknolojileri kullanılmaktadır. Başarıyı yakalamak için na-
noteknolojiye yatırımlar yapılmaktadır. Çünkü rekabet ve kazanmanın önemli olduğu ortamlarda, sporculara 
ya da takımlara avantaj sağlayacak bazı etkenler bulunmaktadır. Nanoteknoloji destekli malzemelerde, spor-
culara ya da takımlara avantaj sağlayan etkenler arasında önemli bir yere sahiptir. Nanoteknoloji destekli ürün-
lerin kullanımı sporun içinde birçok alanda görülmektedir. Nanoteknolojinin spor ürünlerinde kullanılması, 
spor dünyasındaki rekabeti daha da arttırmıştır. Kullanılan bu teknolojik malzemeler ile birlikte rekorların ve 
başarıların arka arkaya gelmesi nanoteknolojiye olan ilgi ve yatırımların artmasına da beraberinde getirmiştir 
(Türkmen ve Mutlutürk, 2014: 3).

Bir diğer giysi teknolojisi ise kompresyon giysilerdir. Spor alanında yapılan çalışmalara bakıldığında kompres-
yon giysilerinin başlıca etkileri olarak fiziksel, fizyolojik, dolaşımsal, algısal, ısı düzenleyici ve psikolojik ya-
rarlarından söz edilebilir (Kaçoğlu, 2015). Kaçoğlu (2015) çalışmasında kompresyon giysilerin bedeni sarma 
etkisinin, psikolojik ve plasebo etkilerinin de araştırma sonuçlarında paya sahip olabilecekleri, ayrıca yapılan 
çalışmalarda katılımcıların fiziksel özellikleri ve performans seviyeleri, giysilerin özellikleri ve uyguladıkları 
basınç miktarı, uygulama süresi ve yöntemi gibi birçok değişken bulunduğunun da göz ardı edilmemesi gerek-
tiğini ve kompresyon giysilerinin etkili olduğunu gösteren çalışma sonuçları arasındaki oransal farklılıkların 
kaynaklarından biri olarak da bu giysilerin bölgesel ya da tüm beden tipleri düşünülebileceğini ifade etmiştir. 
Bunun yanı sıra bu giysilerin sportif performansa anlamlı etkilerinin olabileceği fakat uygulama farklılıkları-
nın önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Yine faz değiştiren materyaller, tekstil endüstrisinde; giysileri zorlu çevre şartlarına uygun hale getirmek için 
kullanılmaktadırlar. Faz değiştiren materyallerle elde edilmiş giysiler, giyen kişiyi ıslak ortamlardan, yük-
sek sıcaklıktan, soğuktan, yüksek voltajdan, zehirli kimyasallardan, biyolojik toksinlerden ve nükleer radyas-
yondan koruyabilmektedirler. Bu giysiler genellikle, sıradışı sporlarda kullanılmaktadır (Çoşkun ve Oğulata, 
2008: 101).

Bugün spor merkezlerinde, sporcu yiyecek ve içeceklerinde, spor tesislerinin tasarlanıp inşa edilmesinde ve 
yönetilmesinde mühendislik çözümleri ve teknoloji yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu yaklaşımlar doğ-
rultusunda teknoloji sporda ileri düzeyde kullanılmaktadır. Günümüzde makinelerin bedene eklemlenmesi ile 
sinir uyarılarıyla çalışan protezler, doku ve hücre mühendisliği tasarımları, yapay organlar ile beyin bilgisayar 
ara yüzleri bu anlamda ciddi gelişmelerdir. Mühendislik ve teknolojinin ilerlemesi sporun her türünden alınan 
zevk ve heyecanı arttırmıştır. Günümüz insanlarının spor yaparken kullandığı giysilerden kullandığı materyal-
lere kadar bu araç ve gereçlerden beklentileri de teknolojinin gelişmesi ile birlikte artış göstermiştir.26

26  https://www.academia.edu, 24.04.2019
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Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda teknolojinin sporda yoğun kullanımının pek çok materyal ve donanım 
üzerinde etkili olduğu ve kullanımının yaygınlaştığı, özellikle sportif performansın ön plana çıktığı ve kullanı-
cılar açısından konfor ve rahatlığın arzu edildiği göz önüne alındığında sporda inovatif tasarımların çok daha 
ileri boyutlara ulaşacağı söylenebilir. 
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DOĞAYLA BÜTÜNLEŞMİŞ ENDONEZYA BALİ YEŞİL OKULU

Shargiyya JAVADZADE1, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ2

1-2İstanbul Aydın Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Giderek nüfusun çoğalması, senelerdir süren savaşlar, insanların yaşamında optimal şartları sağlamak için 
çevreyi düşünmeden attığı adımlar, iklim değişiklikleri gibi tüm dünyanın ortak kaygıları, sahip olduğumuz 
doğal yaşamı ve doğal enerji kaynaklarını tehdit etmektedir. Haddinden fazla ve bilinçsizce kullanılan doğal 
enerjinin tükenmesi sonucu, dünyanın nasıl çıkmaz bir döngüye gireceği gerçeği kabullendikten sonra , sürdü-
rülebilirlik kavramıyla bu sorunların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Sürdürülebilirlik kavramıyla hem sosyal 
açıdan insanlar çevreye karşı duyarlı olmaya başlamış, hem de ekonomik açıdan tasarruf ederken ekolojiyi 
korumaya başlamıştır. Kavram yayılarak bir çok kategorideki yapılara uygulanmış, bir süre sonra okullarda 
uygulanarak yeni bir projeye fikir olmuş ve ‘’Yeşil Okul’’ (Green School) projesi meydana gelmiştir. Dünya-
nın dört bir yanında proje geleneksel okullara uygulanmış, bu sayede ekonomi ve ekolojiye katkı sağlanmıştır. 
Fakat bir çiftin inşa ettiği okul hem uygulanan sistemler dolayısıyla, hem de görsel açıdan tam bir yeşil okul 
olarak tasarlanmış ve ‘’Dünyanın En Yeşil Okulu’’ ödülünü almıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Şeşil Okul, Eğitim, Barış, Toplum, Doğa

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Sürdürülebilirlik ortaya çıktığı dönemden bu güne kadar farklı yapılar üzerinde uygulanmış, insanlar bununla 
ilgili olarak bilgilendirilmiş fakat yeşil okullara dair değerler ve özel sertifikalardan fazla bahsedilmemiştir. 
Yapılan bu çalışmada sürdürülebilirlik kavramı daha geniş açıklanmış, özellikle okul binalarının her iklime 
uyarlanarak hem düşük maliyet, hem de yüksek verimli şekilde tasarlanması için ideal bir örnek sunulmuştur. 
Sürdürülebilirlik kavramının okul binalarında uygulanması hem ekonomik ve ekolojik, hem de sosyal açıdan 
önemi daha fazladır. Bir taraftan duyarlı gençler yetiştirirken, bir diğer taraftan da doğayı koruyarak sağlıklı 
bir çevre yaratarak kaynakları tasarruflu kullanmak içın Yeşil okullar inşa edilmelidir. Genç nesli çevreye du-
yarlı birer rey olarak yetiştirmek, geleceği garanti altına almak demektir. Bundan başka çalışmanın odak nok-
tası eğitimin sadece duvarlar arasında olmadığını, her iklimin yerel ve rahat bulunabilinen malzemelerinden 
yararlanarak ekonomik, sürdürülebilen okul yapılabileceğini belirtmektir.

AMAÇ 

Çalışmanın amacı; inşa edilmiş Bali Yeşil Okul’unu örnek alarak, geleneksel okul kavramının zorunlu bir 
nizam olmadığının altını çizmektir. Her doğa şartına uygun okulların yapılabileceği ve doğal şartlar kapsa-
mında eğitim görmenin çocukların psikolojisine olumlu etki ederek çalışma azimlerini artıracağı gerçeğini 
belirtmektir.
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KAPSAM

Çalışma kapsamında; öncelikle sürdürülebilirlik kavramı hakkında bilgi verilmiş, yeşil okul tarihçesinden 
bahsedilmiştir. Örnek Bali Yeşil Okul’unun yapım sebebinden başlayarak, inşasında kullanılan malzemeler 
ve okulun kullanım alanlarından bahsedilmiş, görsel olarak fotoğraflarla sunulmuştur. Okulun planları, yapı 
aşamasında ve tamamlandıktan sonraki son durumları da fotoğraflarda yer almıştır. Aynı zamanda okulların 
sadece dört duvardan ibaret olmadığı, doğru eğitimin duvar olmadan da uygulanabileceği vurgulanmıştır.

YÖNTEM

İklimi yağmurlu olan bir ülkede okul binasına, hangi green school standartlarının uygulanması gerektiğini 
araştırılmış, muson rüzgarlarına ev sahipliği yapan Endonezya’daki ünlü Bali yeşil okulu örnek alınarak ince-
lenmiştir

BULGULAR

Dünya nüfusu arttıkça yapılar arasında okul binalarına ihtiyaç artmaya başladı. Öğrenci sayısı arttıkça okul 
kurumları ve yetkilileri yeni okul binalarının maliyetinin fazla olacağını düşünerek, ek binalar yapmaya ka-
rar verdiler. Malesef bu tür yanlış fikirler sonucu eğitim için uygun olmayan okul binaları inşa edildi. Bu 
yalnışların önüne geçmek amacıyla sürdürülebilirlik kapsamındaki ‘’green school’’ projesi, yani Earthman 
yeşil okullar çevreye zarar vermeyen materyallerden tasarlanmış enerji ve su koruyucu mekanizmalar olarak 
tanımlamıştır [1]. Yeşil okullar çocuklar ve çevre için sağlam ortamlar yaratır ve kullanım ile bakım giderlerine 
tasarruf edilmesini sağlar.[2] Bunları düşünerek green peace gelecek nesli yaşadığı doğaya, çevreye bilinçli ve 
duyarlı çocuklar yetiştirmek için ’’Okullar yeşerecek dünya değişecek’’ sloganı kapsamında Yeşil okul proje-
sini başlattı.

Sürdürülebilirliğin yayılması ve ‘’green school’’ projesinin uygulanmasıyla dünyanın bir çok ülkesinde yeşil 
okullar yapılmıştır. Bunlar arasında en çok dikkat çekense doğanın eğitimle bütünleştiği ve doğa dostu kimliği 
ile tanınan Bali yeşil okuludur.

Şekil 1. Okul’un Logosu. Url

Genelde yapılar çelik, beton, taş, ahşap, tuğla gibi malzemelerden yapılıyor. Halbuki farklı iklimlere uygun, 
farklı malzemelerle sürdürülebilir yapılar inşa etmek mümkün. Bunu düşünerek okulun kurucusu, mimarı, 
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çevreci ve tasarımcı çift John ile Cynthia Hardy bütün planlamayı kendileri yaparak okulu balinin geleneksel 
malzemesi olan bambudan yapmaya karar vermişler. Okulun yapımını bambuyla çalışmayı bilen yerliler ta-
mamlamış. Bambu esnek, hafif ve deprem bölgeleri içinde uyumlu olacan bir malzemedir.

Şekil 2. Yerlilerin Çalıştığı Okulun Yapım Aşaması. Url

Ormanlıkta bir köy yakınlığında 7542 m² bir alana sahip okula gitmek için ayung nehri üzerinde 22m uzun-
luğunda bambu köprü yapılmışdır ve bu köprü okulun simgelerinden biri haline gelmiştir. Köprünün yapımı 
2006 senesinde tamamlanmıştır

 

Şekil 3. Köprüden Nehrin Görünümü. Url
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Şekil 4. Çocukların Köprü Üzerinde Fotoğrafı. Url

Okul 5 yıllık bir çalışma sonucunda 2008 yılının eylül ayında açıldı ve 90 öğrenciyle eğitime başlayan okul, bu 
gün 600-700 farklı kültürden çocuklara eğitim veriyor. Eğitim merkezin enerjisi yenilebilir kaynaklardan sağ-
lanıyor. Örneğin güneş panelleri,su gücüyle çalışan Vorteks jeneratörü, ara ara dinlenerek çalışan hidroelektrik 
girdap ve b. Okulun yazı tahtaları ise geri dönüştürülmüş araba camlarından yapılmıştır.

Şekil 5. Okulda Uygulanmış Güneş Panelleri. Url

Okulun bahçesinde çocuklara bambu yetiştirilmesi ve yerel bitkiler hakkında bilgi veriliyor. Uygulayarak öğ-
renmeleri içinde alan ayrılmış ve bu alanda çocuklar bitkiler yetiştirerek bakımlarınıda kendileri yapıyor. Proje 
Ağa Han Vakfı ödülüne de layık görülmüştür. Okul standart okul anlayışına tepki olarak tasarlanmıştır. 

Okulun arka cepsindeki çimenlik alan yine yaratıcı bir fikirle beden dersinde çocuklar için futbol alanı düzen-
lenmiştir.
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Şekil 6. Arka bahçe Futbol Sahası. Url

Şekil 7. ‘’Okulun Kalbi’’ İsimli Alan. Url

Kampüs doğa üzerinde fazla baskı yapmadan tasarlanmış, öncelikle yapı için ormanlıkta ağaçların seyrek 
olan kısmı belirlenmiş, yine de bir kaç ağaç kesmeye mecbur kalınmıştır, fakat kesilen ağaçlar yeniden başka 
alanlara taşınarak yerleşdirilmiş.
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Şekil 8. Okulun Yukarıdan Çekilmiş Fotoğrafı. Url

Okul binası bambu, balçık, napier çiminden yapılmış, sadece zemin kısmında dayanıklı olması açısından bazı 
alanlarda çimento kullanılmış. Okulun tam merkezine ‘’heart of the school’’ diyorlar yani okulun kalbi. Bu 
alanın yapımında 2500 bambu direği kullanılmıştır. Tümü bambudan oluşan alandır. Okul 18 metre yüksekli-
ğinde ve 64 metre uzunluğa sahiptir.

Şekil 9. Okulun Bambulardan Yapılma Anı. Url

Okulun merdivenleri masaları sandalyeleride bambudan hazırlanmıştır.
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Şekil 10. Çatı Katı Sınıf İçi Fotoğraf. Url

Şekil 11. Okulun İç Mekanının Yukarıdan Çekilmiş Fotoğrafı. Url
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Şekil 12. Okulun Vaziıyyet Planı. Url

Şekil 13. Okulun Yan Cebhe Görünüş Planı. Url

Şekil 14. Köprü Planı. Url
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SONUÇ

Yeşil okul kriterlerinden olan iç mekan hava kalitesi bağlamında uygulanan yüksek verimli pasif ve meka-
nik havalandırma sistemleri çocukların sağlığını korumak adına atılan önemli adımlardan biridir. Endonezya 
Bali okulunda ise bu sistemlere gerek duyulmamıştır. Çünkü derslikler çatı tarafı hariç her taraftan açık ve 
doğal hava alıyor. Bir ormanın yeşilliklerin içinde, çay şırıltısı eşliğinde eğitim alarak stresten uzak olmak, 
çocukların psikolojik olarak daha rahat huzurlu ve eğitime odaklanmasını sağlar. Maalesef ki ‘’Okul kavram’’ı 
algılara dört tarafı betonlarla çevrili üzerinde bir çatı olması gereken yapıymış gibi kazınmış durumda. Fakat 
bu zorunlu bir kanun değil. Şu an sahip olduğumuz teknolojiler ile daha farklı çocukların hem sağlığına, hem 
psikolojisine, hem eğitimine, hem de ekonomik ve ekolojik açıdan daha verimli okullar yapılabilir. Hardy 
çiftinin de Bali okulunu inşa etmelerinin önemli sebeplerinden biri geleneksel okul kavramının kaldırılmasıyla 
ve farklılıklara tasarımlar oluşturulması için ilham olmaktı.

Şekil 15. Okulu Kurucusu Çevreci ve Tasarımcı Hardy Çifti. Url

Sonuç itibariyle yeşil okullar sağlıklı eğitim ortamları yaratarak çocuklarda başarı oranın artmasının yanı sıra 
doğanın bizlere sunduğu doğal enerji kaynaklarına tasarruf ederek ekonomiye katkıda bulunulmasını sağlayan 
bir kavramdır.

Türk kültürünü mizahında barındıran, yönetmenliğini Ertem Eğilmezin yaptığı 1975 senesinde çekilen ‘’Ha-
babam Sınıfı’’ filminde müdür yardımcısı rolünü canlandıran rahmetli oyuncumuz Münir Özkul’un söylediği 
bir kaç değerli ve anlamlı cümleyi hatırlayalım: ‘’Okul sadece dört yanı duvarla çevrili tepesinde dam olan 
yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı. Öğrenimin, bilginin var olduğu her yer 
okuldur. Yaşamayı, doğayla mücadele etmeyi öğrenirsiniz. Bilgili olmayı,en önemlisi kendinize karşı saygıyı 
öğrenirsiniz. Bu saydıklarım eğer bir okulda yoksa orada sadece bir taş yığını vardır.’’ 
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BULAŞIK MAKİNESİ SEPET RAY BRAKET PARÇASI İÇİN ALTERNATİF MALZEME 
ARAŞTIRMASI

Eda PEDİŞ1-2, Ergün KELEŞOĞLU1

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye
2VESTEL Beyaz Eşya San. Ve Tic. A.Ş., Fikri Haklar Uzmanı, Manisa / Türkiye

Öz: Bulaşık makineleri temizleme performanslarıyla, hayat konforuna sağladıkları katkılarla, enerji ve su 
tüketimine olan etkileriyle hayatımızda azımsanmayacak bir yer edinmişlerdir. Bu makineler evlerimize ulaş-
madan önce yüzlerce parçanın bir araya gelmesiyle birçok üretim aşamasından geçmektedirler. Üretimleri 
sırasında kullanılan en küçük bir parçanın dahi devamlılığının olmaması üretilmelerine engel olacaktır. Bu 
yüzden işletmeleri zarara sokmaması adına her parçaya alternatif olacak çalışmalar önem teşkil etmektedir. Ya-
pılan bu çalışmada, bulaşık makinesinin sepet hareketini sağlayan sepet ray braketinin malzemesine alternatif 
olabilecek malzemelerin kullanılabilirliği araştırılmıştır. Kullanımda olan polioksimetilen (POM) malzemesi 
yerine %40 kalsit katkılı polipropilen (PPK40), %20 talk katkılı polipropilen (PPT20) ve %30 cam elyaf kat-
kılı polipropilen (PPGF30) malzemeleri değerlendirilmiştir. %30 cam elyaf katkılı polipropilen malzemesinin, 
polioksimetilen (POM) malzemesine alternatif olabileceği ve hatta yerine kullanımının söz konusu olabileceği 
sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bulaşık Makinesi, Braket, Alternatif Malzeme

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Sepet ray braket parçası, bulaşık makinesi üst sepetinin hareketini sağlayan parçalardan biri olan rayı küvet 
grubu ile buluşturan parça olarak tanımlanabilir. Sepeti tutan rayı sürekli taşır konumdadır ve raya doğrusal 
yönde ileri geri hareketler aktaran iki adet dönen tekerlek bulundurmaktadır. Bundan dolayı, sepete konulan 
mutfak setlerinin ağırlıklarına dayanır durumda olması beklenmektedir. Ayrıca sepet ray braket parçası, bu-
laşık makinesi kullanımı sırasında 70℃’lere ulaşan kimyasal içerikli sıcak su ile temas halinde olmakta ve 
sürekli mekanik zorlanmalara maruz kalmaktadır. 

Şekil 1. Sepet Ray Braket Parçası, Kapağı ve Vidası
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Parçaya alternatif olarak seçilecek malzemelerin, bulaşık makinelerinin ömür süreçlerinde kimyasal içerikli 
sıcak sularla temasından sonra özelliklerini kaybetmeyerek mekanik etkilere dayanımlarının azalmamaları ve 
sepet ağırlığını taşıyamayacak konuma gelmemeleri beklenmektedir. 

Üretim bandında belli bir tork değeriyle sepet ray braket parçası sıkılarak küvet üzerinde montajı sağlanmak-
tadır. Uygulanan tork değerleri braket parçasını hasara uğratmamalı ya da sıyırmamalıdır. Yaşanacak olum-
suzluk, sepet ray braket parçasının küvete montajlandığı deliklerden su kaçağı riskini doğurarak istenmeyen 
durumlara neden olabilmektedir.

Sepet ray braket parçası tedariğinin sağlandığı yan sanayi firmalarının üretim süreçlerinde kullanılan malze-
melerin önemi de büyüktür. Plastik enjeksiyon yöntemiyle üretilen parçanın baskısının alınma kolaylığı ve 
kalıp ömrü malzemenin niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu şartlarda alternatif olarak seçilecek malzemenin yan 
sanayiler için de çok önemli etkisi bulunmaktadır.

Bu kriterler ve beklentiler çerçevesinde, bulaşık makinesi sepet ray braket parçasının malzemesine alternatif 
malzeme arayışı, bulaşık makinesi özelinde yapılan yanmazlık ve mekanik dayanım göstergesi deneysel ça-
lışmalar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu deneysel çalışmalar sonucunda beklentileri karşılayabilecek en 
uygun malzemeye ulaşılmaya çalışılmıştır.

AMAÇ 

Üretilmekte olan bulaşık makinesinin sepet ray braket parçası için alternatif malzeme araştırması yapılarak, 
işletmenin üretim devamlılığını etkileyecek herhangi bir malzeme tedarik sorununa karşı önlem almak amaç-
lanmıştır. 

KAPSAM

Sepet ray braket parçası gibi polimer malzeme içerikli olan ve bulaşık makinesinin farklı diğer işlevlerini ger-
çekleştirmek üzere çalışan birçok parça bulunmaktadır. Bu çalışmada; araştırma konusuna girmiş olan malzeme 
alternatifleri, bulaşık makinesinin diğer işlevlerini gerçekleştiren parçalarında kullanılan malzemeler göz önü-
ne alınarak belirlenmiştir. Bu kapsam doğrultusunda, sepet ray braket parçasının mevcut üretiminde kullanılan 
POM(Polioksimetilen) malzemesine karşılık olarak PPT20(Polipropilen + %20 Talk) , PPK40(Polipropilen + 
%40 Kalsit) ve PPGF30(Polipropilen + %30 Cam Fiber) malzemeleri ele alınmıştır. Çalışma konusunun kap-
samına giren malzemelerin teorik detaylarına bakıldığında da malzemelerin temeliyle ilgili daha detaylı bilgi 
sahibi olmaya çalışılmıştır.

Polioksimetilen: Asetal, poliasetal, delrin ve POM isimleri ile de bilinen polioksimetilenler ekstrüzyon, en-
jeksiyon ve şişirme yöntemleriyle şekillendirilebilir. Polieksimetilenin en çok tercih edilen kalıplama prosesi 
enjeksiyon ile şekillendirme yöntemidir.(Ergin, 2018)

Polioksimetilen; mukavemetin yüksek olmasının beklenildiği, sıcaklıkla meydana gelebilecek boyutsal deği-
şimlerin olmamasının önemli olduğu ve akışkan çözücülere karşı yorulma direncinin yüksek olmasının iste-
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nildiği çalışma koşullarında tercih edilmektedir.(Kırlı, 2009) En önemli mühendislik polimerlerinden biri olan 
polioksimetilenler kimyasal yapılarına göre farklı özellikler göstermeleri sayesinde kullanım alanlarını çeşit-
lendirmektedirler. Otomotiv, elektrik – elektronik ve lüks eşya endüstrisi gibi birçok modern endüstri alanında 
kullanılmaktadırlar.(Lüftl, Visakh, Chandran, 2014) 

Polipropilen: Propilen gazının polimerizasyonu ile üretilmekte olan ve sanayide PP adıyla da bilinen polip-
ropilenlerin ergime sıcaklıkları yaklaşık 160℃’dir. Yorulma direnci, darbe dayanımı, yüksek sıcaklıklarda 
çeşitli kimyasallardan etkilenmemeleri bakımından iyi performans göstermektedirler. Birim maliyetlerinin dü-
şük olması, sürtünme kuvvetlerinin düşük olması, leke tutmamaları, yüksek dielektrik özellikleri, su iticiliği 
ile suyu emmemeleri, zehirsiz olmaları ve her türlü şekillendirme yöntemi ile işlenebilmeleri polipropilelerin 
özelliklerindendir. Polipropilenler çok geniş kullanım alanlarına sahip olup küçük ev aletleri, beyaz eşya, oto-
motiv, elektrik, yiyecek paketleme ve boru endüstrisinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadırlar. (Fındık, 2009)
(Aslan, 2013) (Uçar, 2009)

Polipropilenlerin pek çok mekanik ve termal özellikleri, katkı maddelerinin ilavesiyle iyileştirilebilmektedir. 
Kalsit, talk, cam elyaf gibi katkı maddeleri sanayide polimerler için kullanılabilen katkı maddelerindendir. 
(Kodal, 2009)

Katkı Maddesi Olarak Kalsit: Kalsit, kimyasal yapısı kalsiyum karbonat (CaCO3) olan ve karbonatlı kayaç-
ları meydana getiren bir mineraldir. Dünyada en çok bulunan dolgu malzemelerinden biri olup ticari olarak da 
en çok kullanılanlardandır. Doğal madencilik veya kimyasal yollarla da elde edilmektedirler.(Şentürk, 2014)
(Kodal, 2009)

Kalsitler; plastiklerde dayanıklılık, kalıptan kolay çıkma ve malzeme kalınlığının her yerde aynı olmasını sağ-
laması için dolgu maddesi olarak kullanıldığı gibi plastiklere sertlik, dayanım, iç gerilmeyi önleme, esneklik 
ve yüksek sıcaklığa dayanım özellikleri de katmaktadırlar.(Aslan, 2013)(Kızıltepe, 2014)

Katkı Maddesi Olarak Talk: Talk, üç tabakalı bir yapıya sahip olan bir hidratlı magnezyum silikattır. Formülü 
3MgO.4SiO2.H2O şeklindedir. Polimerlere dolgu maddesi olarak kullanılan talk; katılık ve bükme modülünde 
artma, bükme kuvvetinde artma, yüksek sıcaklıklarda dahi sürünme eğiliminde azalma, boyutsal kararlılıkta ve 
yüksek sıcaklıklarda belirli bir yük altında yaşanan deformasyonda iyileşme, ısıl genleşme katsayısında azal-
ma, çekmede iyileşme, ısı iletkenliğinde ve sertlikte artma sağlamaktadır. Ayrıca küçük hacimlerde dahi po-
limerlerin içerisinde karıştırılsalar da üründe maliyet olarak azalma meydana getirmektedirler. (Kodal, 2009) 
Talkın diğer avantajları ise bitmiş üründe yüzey kalitesinin iyi olması, kalıp çekmesinin düşük miktarlarda 
olması ve akış kabiliyetini arttırıcı etkisiyle prosesi kolaylaştırıcı olmasıdır. (Kansu, 2005)

Talk minerali, polipropilenlere katıldığında rijitlik ve yüksek sıcaklıktaki sürünme dayanımını arttırdığından 
otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde oldukça yaygın kullanılmaktadırlar. Bunların yanında yine dolgu mad-
desi olarak bileşiğin mekaniksel karakteristiğini geliştirmek ve son ürünün boyutsal stabilitesini arttırmak 
amacıyla da tercih edilebilmektedirler. (Anaklı, 2013)
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Katkı Maddesi Olarak Cam Elyaf: Genellikle silika(SiO2) ile kalsiyum oksit(CAO), bor(B), sodyum(Na), 
demir(Fe) ve alüminyumdan(Al) oluşan cam elyaflar, endüstride en çok PP, PA, ABS ve SAN termoplastikle-
rinde kullanılmaktadırlar. (Şahin, 2015)

Cam elyafların polimer matrisli kompozitlerde kullanımının başlıca sebeplerinden biri maliyet avantajı sağla-
malarıdır. Bununla birlikte, takviye olarak kullanıldıkları polipropilenlerde ise akma, çekme ve eğilme elasti-
site modüllerini arttırdığı bilinmektedir. Ayrıca cam elyaflar boyut kararlılığı, hidrolitik kararlılık ve yorulma 
mukavemeti özellikleri açısından da iyileştirmeler gerçekleştirmektedir. (Şentürk, 2014)(Şahin, 2015)

Çalışma Kapsamında Tedarik Edilen Malzemeler

Sepet ray braket parçasına alternatif malzeme olarak tedarik edilen malzemeler ve mevcutta kullanılan malze-
me aşağıdaki gibidir:

•	 %20 Talk katkısı bulunan PPT20 malzemesi Emaş Plastik firmasından tedarik edilen EMOPLEN HP 
MTF 20 GRİ R7046 malzemesi

•	 %40 Kalsit katkısı bulunan PPK40 malzemesi; Lyondell Basel firmasından tedarik edilen Hostacom HKP 
438D NAT malzemesi

•	 %30 Cam elyaf katkısı bulunan PPGF30 malzemesi; Emaş Plastik firmasından tedarik edilen EMOPLEN 
HP GFR 30 NATUREL malzemesi

•	 Sepet ray braket parçasında mevcutta kullanılan POM malzemesi ise; DuPont firmasından tedarik edilen 
DuPont Delrin 527UVE NC010 malzemesi

YÖNTEM VE BULGULAR

Sepet ray braket parçasının malzemesine alternatif olacak malzemelerin değerlendirilmesi, standartlardan ge-
len ve bulaşık makinesinin mekanik dayanımını ortaya koymak amacıyla oluşturulmuş deney düzenekleri ile 
yapılmıştır.

Yanmazlık Testleriyle Malzemelerin Karşılaştırılması

Kızaran Tel Testi: Simülasyon tekniği ile yangın tehlikesini değerlendirmek amacıyla uygulanan testlerden 
biri kızaran tel testidir. Kısa sürelerde kızaran elemanlar ve aşırı yüklenmiş dirençler gibi, ısı kaynaklarıyla 
üretilebilen ısıl zorlamaların etkisini simüle etmek için yapılmaktadır.

Deneyin gerçekleşmesi kızaran telin kalibre edilmiş sıcaklık ölçme sistemi ile ölçülen belirli bir sıcaklığa 
kadar ısıtılmasıyla başlamaktadır. Daha sonrasında 30 saniye ±1 saniye süreyle yavaşça deney numunesine 
kızaran tel temas ettirilmektedir ve test numunesinden kızaran tel uzaklaştırıldıktan sonra 30 saniye içerisinde 
de eğer alev oluşmuşsa sönümlenmesi beklenmektedir.

Uygulanabilecek sıcaklıklar aşağıdaki tablodaki gibidir:
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Tablo 1. Kızaran Tel Testi Uygulama Sıcaklıkları

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun IEC 60335 standardına göre uygulanacak sıcaklıklar yukarıdaki 
tablodan seçilir. IEC 60335 standardına göre metalik olmayan malzemenin parçaları 550 ℃’de gerçekleştiri-
len kızaran tel testine tabi tutulur. Sepet ray braket parçası da bu kriter içerisinde değerlendirilen parçalardan 
biridir. Parçanın malzemesinden beklenen 550 ℃ sıcaklıktaki kızaran telin 30 saniye boyunca temasında alev-
lenme görülmemesidir.

Mevcutta kullanılan malzeme POM ve alternatif malzemeler olan PPT20, PPK40 ve PPGF30 malzemeleri 550 
℃ ve 650 ℃’de gerçekleştirilen kızaran tel testleriyle değerlendirilmiştir. Standardın belirttiği sıcaklığın bir 
üst değerinde yani 650 ℃ sıcaklıkta da test tekrarlanarak malzemelerin yanmazlık dayanımları zorlanmıştır. 
Tüm malzemeler standart kriterini sağlamakla beraber mevcutta kullanılan POM malzemesinin zorlanmış şart 
olan 650 ℃ sıcaklıkta alev aldığı görülmüştür.

Resim 1. 650℃ Sıcaklıkta Kızaran Tel Testi Görüntüleri

Bilya Bastırma Testi: Metalik olmayan malzemelerin ısı dayanımını gösteren test yöntemlerinden biri de bil-
ya bastırma testidir. Malzemeler şartlandırılmış bir etüv fırınında bilya bastırma test aparatı altında bekletilerek 
bilya izinin miktarlarına bakılarak değerlendirilmektedir.

Bilya bastırma testinde kullanılacak numuneler, ilgili standardında belirtildiği üzere en az 10 mm çapında ya 
da 10 mm kenarlı bir kare şeklinde ve en az 2,5 mm kalınlığında bilya ağırlığının yerleştirilebileceği yapıda 
olmalıdır. Numunelerin bekletileceği ısıtma fırını ve fırın içerisindeki test numunelerinin konulacağı destek, 
istenilen sıcaklık değerine ulaşılması amacıyla 24 saat boyunca ya da termal dengeye ulaşıncaya kadar bekle-
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tilmelidir. Test edilecek numune, sıcaklık kaybı en az olacak şekilde destek üzerine konulup üzerine de bilya 
baskı ağırlığı numunenin merkezinde olacak şekilde yerleştirilmelidir. Test numunesi 60 dakika boyunca bilya 
baskı ağırlığı altında bekletilip sürenin sonunda da 10 saniye içerisinde 20℃ sıcaklıkta hazır tutulan suya 
atılmalıdır. Suyun içerisinde 6 dakika bekletildikten sonra 3 dakika içerisinde de optik ölçüm cihazında bilya 
baskı ağırlığının oluşturduğu bilya izi ölçümü alınmalıdır. Bu izin, 2 mm çapın altında olması testin olumlu 
değerlendirilmesi için gerekli kriterdir.

Sepet ray braket parçasının mevcut ve alternatif malzemeleri bilya bastırma testinde değerlendirilmiştir. Ulus-
lararası Elektroteknik Komisyonu’nun IEC 60335 standardına göre akım taşıyan bölgeler dışındaki metalik 
olmayan parçaları 75±2℃ sıcaklık değerinde teste tabi tutulması söz konusudur. Bu kriter çerçevesinde de 
değerlendirme sonucunda, mevcut malzeme ve tüm alternatifler olumlu bulunmuştur.

Resim 2. Bilya Bastırma Test Düzenekleri ve Bilya Bastırma Testi Sonrası Görsel Ölçüm Cihazındaki 
Görüntüler

Mekaniksel Testlerle Malzemelerin Karşılaştırılması

30.000 Çevrim Otomatik Sepet İtme Çekme Testi: Bulaşık makinelerinde sepet itme çekme hareketi, her 
kullanım periyodunun gerçekleşmesine kadar her bulaşık yüklemesi sırasında meydana gelmekte ve sepet 
ray braket parçası da sürekli olarak mekanik zorlanmaya maruz kalmaktadır. Bu zorlanmanın her çevrimde 
tekrarlandığı ve hızlı bir süreçte sonuca ulaşıldığı test yöntemi olarak, otomatik sepet itme çekme test cihazı 
kullanılmıştır. 30.000 sepet itme çekme çevriminin her bir 10.000 çevriminde bulaşık makinesi çalıştırılmış 
ve sepet ray braket parçasının küvet ile olan bağlantı noktalarından su kaçağı olup olmadığı gözlemlenmiştir.

Yapılan 30.000 çevrim otomatik sepet itme çekme testi sonucunda; mevcut ve alternatif malzemelerden baskı-
ları bulunan sepet ray braket parçaları olumlu olarak testten geçmiştir.

30.000 Çevrim Manuel Sepet İtme Çekme Testi: Bulaşık makinelerinin sepet hareketini taşıyan sepet ray 
braket parçalarından; küvet ile olan birleşim yerlerinden su kaçağı gerçekleştirmeyecek şekilde ve sepet hare-
ketleri sırasında herhangi bir deformasyona uğramayacak şekilde ömür süreçlerini tamamlamaları beklenmek-
tedir. Bu amaçla, bulaşık makinesinin ömür testi gerçekleşirken her bulaşık makinesi çalıştırması öncesinde 
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30 sepet itme çekme çevrimi gerçekleştirilmiş ve bulaşık makinesi çalıştırılmıştır. Bu doğrultuda; her bulaşık 
makinesi çalıştırmada 30 defa sepet itme çekme yapıldığı düşünüldüğünde, 1000 çevrim bulaşık makinesi ça-
lıştırmada toplamda 30.000 sepet itme çekme çevrimi yapılır. Bu çalışmada, 30.000 sepet itme çekme çevrimi-
nin her 30 sepet itme çekme çevrimi sonrasında bulaşık makinesinin çalıştırılması ile ömür sürecini yakından 
simüle eden bir test gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Yapılan 30.000 çevrim manuel sepet itme çekme testi sonucunda; mevcut ve alternatif malzemelerden baskı-
ları bulunan sepet ray braket parçaları olumlu olarak testten geçmiştir.

  

Resim 3. Manuel Sepet İtme Çekme Testi

1.000 Çevrim Bulaşık Makinesi Çalıştırma Ömür Testi: Bulaşık makinesinde bulunan sepet ray braket par-
çası makinedeki kullanım yeri doğrultusunda sürekli sıcak su ile deterjan ve parlatıcı gibi kimyasallara maruz 
kalmaktadır. Bu etkenler doğrultusunda, bulaşık makinesi kullanıcısının günlük kullanımını temsil edecek 
1.000 çevrim bulaşık makinesi çalıştırma ömür testi simülasyonu uygun görülmüştür. Bu test sürecinde her 
çalıştırma öncesinde sepet itme çekme hareketi ile beraber tablet deterjan ve parlatıcı kullanımı gerçekleştiril-
miştir.

Bu test boyunca beklenen, sepet ray braket parçasının sepet hareketini gerçekleştirmesine devam etmesi ve 
küvet ile olan birleşim noktalarından herhangi bir su kaçağı gerçekleştirmemesidir.

Yapılan 1.000 çevrim bulaşık makinesi çalıştırma ömür testi sonucunda; mevcut ve alternatif malzemelerden 
baskıları bulunan sepet ray braket parçaları herhangi bir su kaçağına sebebiyet vermemiş, olumlu olarak testten 
geçmiştir.

Vida Atma İşleminde Braket Dayanımının Tork Değerleriyle Değerlendirilmesi: Sepet ray braketlerinin 
üretimde küvet ile montajı sırasında, belirlenmiş bir tork değerinde sıkma işlemi gerçekleşmektedir. Bu değer 
3,5 Nm tork değeri olup braketten beklenilen ise çatlama, sıyırma ve vidanın braket içerisinde boşa döndüğü 
yalama gibi durumların meydana gelmemesidir. Burada bahsedilen olumsuzlukların oluşmamasındaki baş et-
ken sepet ray braket parçasının malzemesidir. 
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Mevcutta kullanılan POM malzemesi ile alternatif olarak denenen PPK40, PPT20 ve PPGF30 malzemeleri tork-
metre ile küvete manuel olarak, herhangi bir üretim vida atma havalı tabancası olmadan atılmaya çalışılmıştır. 
Torkmetre ile yapılan montaj denemelerinde vidanın braket yuvasında boşa dönmesinin gerçekleştiği duruma 
kadar braketlere vida atılma işlemine devam edilmiştir. Her malzemeden üçer brakete vida sıkma işlemi uygula-
narak değer aralıkları kaydedilmiştir. Denemelerin sonucunda PPGF30 malzemesinin POM malzemesine benzer, 
mevcut üretim koşullarındaki 3,5 Nm tork değeri üzerinde davranış gösterdiği görülmüştür. PPT20 ve PPK40 
malzemelerin ise üretim tork değerlerine göre düşük sıkma değerlerinde kaldığı tespit edilmiştir.

Tablo 2. Torkmetre ile Vida Sıkma Testi Sonuçları

MALZEMELER PROBLEMİN YAŞANDIĞI DEĞER 
ARALIKLARI

Polipropilen + %40 Kalsit (PPK40) 2,494 Nm – 2,577 Nm

Polipropilen + %20 Talk (PPT20) 2,430 Nm – 2,716 Nm

Polipropilen + %30 Cam Elyaf (PPGF30) 4,254 Nm – 5,158 Nm

Polioksimetilen (POM) 4,714 Nm – 5,738 Nm

SONUÇ

Sepet ray braket parçasının mevcut kullanımdaki malzemesi olan POM yerine alternatif olarak incelenmiş PPK40, 
PPT20 ve PPGF30 malzemelerinin, ömür süreçlerinde dayanım ve su kaçağı yaratmama kriterleri açısından so-
runsuz oldukları görülmüştür. Ancak seri üretim koşullarının dikkate alındığı sepet ray braketi montajındaki tork 
dayanımı değerlendirmesinde, %30 cam elyaf katkılı polipropilen (PPGF30) malzemesinin mevcut kullanımda 
olan polioksimetilen (POM) malzemesine alternatif olması yönünde belirgin fark oluşmuştur. Yanmazlık testleri 
değerlendirmesinde bulaşık makinesinin standardına göre tüm malzemeler kriterleri sağlamıştır ve daha zorlu 
şartlarda ise alternatif malzemelerin mevcuda göre daha iyi sonuç verdiği de görülmüştür.

Sepet ray braket parçasının baskılarının alındığı ve tedariğinin yapıldığı yan sanayilerdeki kalıpsal avantajlar 
incelendiğinde, mevcutta kullanılan POM malzemesinin çalışılması zor bir malzeme olduğu görülmektedir. 
POM malzemenin enjeksiyonu sırasında meydana çıkan gaz, baskı kolaylığını zorlaştırmakla birlikte kalıp 
yolluklarına ve yüzeylerine zarar vermektedir. Ayrıca ocakta akan takoz miktarının POM malzemesinde fazla 
olması fire oranını arttırmakta ve hammadde geçişlerinde sıkıntı yaratmaktadır.

POM malzemenin sıkıntıları yanında, içeriğindeki cam elyafın kalıp yüzeylerini aşındırdığı PPGF30 malze-
mesinin kalıp ömrü açısından avantajı olamasa da, alternatif malzeme olmaya en elverişli malzeme olduğu 
ön görülmektedir. Tüm mekanik ve yanmazlık özellikleri ile POM malzemesine göre yan sanayideki baskı 
kolaylığı ve güncel fiyat karşılaştırmasındaki maliyeti açısından değerlendirilen alternatif malzemelerden %30 
cam elyaf katkılı polipropilen (PPGF30), alternatif olmaktan öte avantajları nedeniyle birincil kullanımdaki 
malzeme olmaya aday olarak durmaktadır.
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İKİ TEKERLEKLİ TAŞIT MODELİ İÇİN DENGELEYİCİ JİROSKOP KONTROLÜ

Vedat KARAMAN1, Cihan DEMİR2

1Nişantaşı Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: İnsanoğlunun yapmış olduğu teknoloji ürünlerinin içinde taşıtlar büyük bir öneme sahiptir. İcat edildikleri 
günden itibaren sürekli bir değişim ve gelişim içinde olan taşıtlar, farklı ihtiyaçlar doğrultusunda bu gelişime 
devam etmektedir. Taşıt teknolojisi konfor, hız, güvenlik, sağlamlık gibi ihtiyaçlardan dolayı sürekli bir araş-
tırma konusu olmuştur. Taşıtların insan hayatını kolaylaştırma etkisi olmasının yanında kalabalıklaşan toplum-
larla beraber çeşitli problemlere sebep olduğu da bilinmektedir. Bu problemlere örnek olarak hava kirliliği, 
trafik kazaları, kalabalık şehirlerdeki trafik sıkışıklığı gösterilebilir. İnsan hayatının vazgeçilmezi haline gelen 
taşıtlardan kaynaklı sorunlara çözüm ve taşıtları geliştirmeye yönelik bilimsel çalışmalar devam etmektedir. 
Geleneksel dört tekerlekli taşıt yapısından farklı olarak, 2 tekerlekli ve 3 tekerlekli taşıtlar da mevcuttur. 2 
tekerlekli taşıtların küçük boyutlu olması, trafik problemini azaltıcı ve park sorununu giderici ekileri sebebi ile 
kullanımı günümüzde önem kazanmıştır. Bu çalışmada iki tekerlekli taşıt modelinin denge problemine çözüm 
olarak jiroskop tasarımı sunulmuştur. Jiroskop-taşıt için matematiksel model oluşturularak kutup yerleştirme 
yöntemi ile tasarlanan kontrolör ile doğrusal karesel düzenleyici [linear quadratic regulator (LQR)] kontrolör 
performans açısından birbiri ile kıyaslanmıştır. Amaç, jiroskobun devinim açısına göre daha iyi performans 
sunan kontrol stratejisini belirlemektir. MATLAB ortamında yapılan simülasyon çalışmaları, jiroskop devinim 
açısı ile oluşan devrilmeye ters yönde torkun iki tekerlekli taşıtı dengelediği gösterilmiştir. Bunun yanında 
simülasyon sonuçları tasarlanan kontrolörlerin taşıt sistemini başarıyla kontrol edebildiğini de göstermektedir. 
Sonuç olarak jiroskop ile iki tekerlekli taşıt dengelemenin mümkün olduğu ve kutup yerleştirme yöntemi ile 
tasarlanan kontrolörün daha iyi performans gösterdiği sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Jiroskobik Denge, İki Tekerlekli Taşıt, Kontrol

GİRİŞ

Günümüzde teknolojide meydana gelen gelişmeler, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda ilerlemektedir. Son yıl-
larda nüfusun çok kalabalıklaşması, büyük şehirlerde trafik ve park sorunu oluşturmaktadır. Bu soruna çözüm 
olarak daha küçük boyutlara sahip iki tekerlekli taşıtlar önerilebilir. İki tekerlekli taşıtların denge problemi 
önerilen çözüm önerisi için problem yaratmaktadır. Bu sorun ilk olarak 1905’te Louis Brennan tarafından ele 
alınmıştır(Brennan, 1905). Ardından 1924 te Shilovski’nin (Schilowsky, 1915; Shīlovskīĭ, 1924) çalışmaları 
jiroskop ile bu sorununun çözülebileceğini göstermiştir. Jiroskop, sabit bir noktadan geçen anlık bir eksen et-
rafında yüksek açısal hızda dönebilen katı bir gövde olarak tanımlanmaktadır.(Scarborough, 1958) Genellikle 
çeşitli ebat ve ağırlıktaki bir disk olan bu gövdenin dönmesi, jiroskobik atalet olarak bilinen bir momentum 
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üretir. Bu momentum, dönüş eksenine dik bir etkinin harekette oluşturacağı değişikliği engeller. Momentumun 
bu direnç kuvveti, bir jiroskobun uygulandığı çeşitli cisimlerin dengelenmesini sağlayan şeydir. Çünkü jiros-
kobik momentum cisme uygulanan momentlere karşı koyabilir, onları iptal eder ve cismin orijinal pozisyo-
nunda kalmasına izin verir. Jiroskop; deniz, havacılık, askeri, sensör, kontrol ve ulaşım alanlarında çok çeşitli 
uygulamalara sahiptir. 

Şekil 1. Jiroskop Genel Görünümü (Zhang, 2014)

Günümüzde de iki tekerlekli taşıtları dengeleme amaçlı çalışmalar jiroskop uygulamaları ile devam etmek-
tedir. Jiroskobun deniz araçlarında da dengeleyici olarak kullanımı mevcuttur. N.C. Townsend,A.J. Murphy, 
R.A. Shenoi yaptıkları çalışmada; deniz araçlarının dışardan aldığı darbeleri engelleyici aktif jiroskop stabili-
zatör sisteminin kullanılabilirliğini teorik ve deneysel olarak göstermişlerdir (Townsend, Murphy, & Shenoi, 
2007). 2014te Harun Yetkin ve çalışma arkadaşları(Yetkin et al., 2014) tarafından; iki tekerlekli taşıt modeli 
olarak kullanılan bisikletin dinamik ve statik stabilizasyonu için yerçekimi ivmesinin oluşturduğu devrilme 
torkunu ve dinamik kuvvetlerin oluşturduğu kuvvetleri, jiroskobun ters yönde oluşturduğu tork ile dengele-
menin mümkün olduğu teorik ve deneysel olarak gösterilmiştir. Aynı çalışmada deneysel düzenekler kurul-
muş ve jiroskobun ürettiği torku kontrol etmek için sliding mode control ve PID kontrolör performansları 
karşılaştırılmıştır(Yetkin et al., 2014). Diğer bir çalışmada, Tao Zhang tarfından iki tekerlekli bir taşıtın denge-
lenme problemine çözüm olarak jiroskop uygulaması önerilmiş ve taşıtın düşük hızlarda ve statik durumda sta-
bil durmasını sağlayıcı jiroskop tasarımı geliştirilmiştir(Zhang, 2014). Stephen C. Sprya ve Anouck R.Girard 
jiroskobik dengeleme sistemi için tam geri besleme kontrolör geliştirerek sistem analizini yapmışlardır(Spry & 
Girard, 2008). Yapılan araştırmalar doğrultusunda; çalışmada, iki tekerlekli taşıtın teorik analizi yapılarak, iki 
tekerlekli taşıtlarda meydana gelen denge problemini engelleyici jiroskop devinim açısını kontrol etmek amaç-
lanmıştır. Ayrıca yapılan çalışmalardan farklı olarak jiroskobun dönen parçası olarak bilenen diskin konum 
ve hızının sistem üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Teorik olarak elde edilen sonuçların deneysel çalışmalara 
öncülük etmesi hedeflenmektedir.

AMAÇ

Bu çalışmada iki tekerlekli taşıtın denge problemine çözüm olarak, jiroskop sisteminin uygulanabilirliği gös-
terilmeye çalışılmıştır. Taşıtın hareket denklemleri ile MATLAB ortamında simülasyon yapılarak iki farklı 
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kontrolör karşılaştırılıp, simülasyon sonucuna göre uygun kontrolör tasarım önerisinin geliştirilmesi amaçlan-
mıştır.

KAPSAM

İki tekerlekli taşıt modelinin denge problemine yönelik yapılan araştırmalar giriş bölümünde açıklanmış ve bu 
çalışmanın farklılıkları belirtilmiştir. Sistemin hareket denklemleri Lagrange yöntemi ile oluşturularak durum 
uzay formunda yazılmıştır. Modern kontrol teorisinde durum uzay modeli kullanılarak tasarlanan, LQR ve ku-
tup yerleştirme olarak adlandırılan tam geri besleme kontrolcüleri tasarlanmıştır. Bulgular kısmında sistemin 
farklı kontrolcüler ile birim basamak cevapları analiz edilmiştir. Bunun yanında disk parametreleri değiştirile-
rek simülasyon sonuçlarına etkisi araştırılmıştır.

YÖNTEM

Jiroskobik sistemin hareket denklemleri; momentum yaklaşımı ve Lagrange enerji yaklaşımı olmak üzere iki 
yöntem kullanılarak oluşturulabilir. Lagrange yöntemi, karmaşık sistemler için daha basit ve kullanışlıdır. Bu 
çalışmada, sistem simülasyonu için Lagrange yöntemi kullanılmıştır. 

Şekil 2. İki Tekerlekli Jiroskop Taşıt Modeli

Hareket denklemlerinde kullanılacak parametreler;

T=Taşıt, J=Jiroskop;

Simülasyon yapılırken değiştirilmeyen sabit parametreler;

mt=Taşıt kütlesi(1.5 kg)

mj=Jiroskob diskinin kütlesi(0.420 kg) 

rj= Jiroskob diskinin yarıçapı (0.05 m)

h= Jiroskob diskinin yüksekliği (0.015 m)
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ht=Taşıtın kütle merkezinin yükesekliği (0.08 m)

a,b=Taşıtın boyutları (a=0.1,b=0.015 m)

Simülasyon yapılırken değiştirilen ve bozucu giriş ile değişen parametreler;

hj=Jiroskubun kütle merkezinin yüksekliği

Vt=Taşıtın çizgisel hızı

Vj=Jiroskob diskinin çizgisel hızı

wt=Taşıtın açısal hızı

wj=Jiroskob diskinin açısal hızı

θ =Taşıtın yan yatma (devrilme) açısı

α =Jiroskobun devinim açısı (Devrilmeyi engelleyen tork oluşturma açısı)

Ω=Volan açısal hızı

Itx,Ity,Itz=Taşıt atalet momentleri

Ijx,Ijy,Ijz=Jiroskop atalet momentleri

Jiroskop taşıt modeli iki kütleden oluşmuş gibi kabul edilerek sistem parametreleri belirlenmiştir. Langrange 
yöntemi sisteme uygulanarak hareket denklemleri elde edilmiştir. Lagrange yönteminin genel denklem yapısı;

Ek =Kinetik enerji

Ep=Potansiyel enerji

Burada  bir sistemin i. genel koordinatını,  ise bu koordinata etki eden kuvvetlerin toplamını (Genel Kuv-
vet) ifade eder. Kontrol tasarımı yapılmadan önce sistem denklemleri 0 noktası etrafında aşağıdaki kabuller ile 
doğrusallaştırılmıştır (Nise, 2007).
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Doğrusallaştırılmış sistemin Lagrange yöntemi ile elde edilen denklemleri;

Doğrusallaştırılmış sistemin durum uzay formu;
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LQR KONTROLÖR

LQR; modern kontrol teorisinde, durum uzay yöntemini kullanarak mümkün olan en az zamanda en az kont-
rol çabasıyla kazanç matrisini belirleme yöntemidir. Aynı zamanda çok çıkışlı sistemler için etkili bir kontrol 
yöntemidir(Wang, Dong, He, Shi, & Zhang, 2010). Şekil 3’te, LQR ile tasarlanmış tam geri beslemeli Taşıt-
Jiroskop sistemi gösterilmektedir. LQR kontrolcü tasarlanırken, taşıtın jiroskop sistemi ile dengede tutulması 
amaçlanmıştır. Kontrol yöntemi, sistem değişkenlerinin hata değerlerinin geri beslenmesi yoluyla uygulan-
maktadır.

Şekil 3. LQR Kontrol Yöntemi ile Tasarlanan Geri Besleme Kontrolörün Blok Diyagramı.

Durum uzay modeli oluşturulan sistem için kazanç matrisi (optimal kontrol matrisi);

LQR yönteminde durum uzay denklemleri kullanılarak J performans indeksi tanımlanır.

Kullanıcının belirleyeceği qi ve ri katsayılarına göre performans indeksini minimize edecek (u) girdisi belirle-
nir. Sistem girdisi u=K*x eşitliğinde bulunan K =R-1BTP denkleminden meydana gelmektedir. Burada bulunan 
P ise Ricatti eşitliğinden bulunan simetrik bir matristir.(Ogata & Yang, 2002)
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Şekil 4 MATLAB ile K değerlerinin nasıl bulunduğunu göstermektedir.

Şekil 4. LQR Kontrol Yöntemi MATLAB Paket Programı

Taşıt-Jiroskop Sistemi için;

Q ve R matrisleri belirlendikten sonra sistem denklemleri MATLAB ile çözülerek, K matrisi oluşturulmuştur.

KUTUP YERLEŞTİRME 

Bu sistem için tam durum geri beslemeli şema, şekil 5’te verilmiştir. Kapalı çevrim sistem için karakteris-
tik denklem (sI-(A-BK))’nın determinantıdır(Bingül, 2006). A ve BK (4x4) boyutunda birer matris olduğu 
için sistemde 4 kutup bulunmaktadır. -BK matrisi kutuplarının, istenilen yere yerleştirilebilmesi için sistemin 
kontrol edilebilir olması gerekmektedir(Ogata & Yang, 2002). Bu şartı sağlayan sistemde, kutup yerleştirme 
yöntemi kullanılarak K matrisi belirlenmiştir.

Şekil 5. Kutup Yerleştirme Kontrol Yöntemi İle Tasarlanan Geri Besleme Kontrolörün Blok Diyagramı.

Kapalın döngü kutupları {p1,p2,p3,p4} olan sistemin K matrisinin veren denklem;

Şekil 6’da MATLAB ortamında, K matrisi değerlerinin nasıl belirleneceği gösterilmiştir.
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Şekil 6. Kutup Yerleştirme Kontrol Yöntemi MATLAB Paket Programı.

Kapalı döngü kutupları, kontrol tasarımında sistem karakteristiğini gösteren önemli bir referanstır. 

Taşıt-Jiroskop Sistemi için;

Kontrol edilebilen sistemimizde MATLAB için P=kapalı döngü kutupları, p1=-30, p2=-30, p3=-30, p4=-30 
olarak seçilmiştir.

BULGULAR

Durum uzay modeli oluşturulan sistemin, MATLAB ortamında modellenmesi ile farklı kontrolcülerin aynı 
şartlar altında, taşıt gövdesine uygulanan birim basamak girişine karşı cevapları şekil 7 ve şekil 8’de gösteril-
miştir. 

Şekil 7. LQR ve Kutup Yerleştirme Yöntemleri İle Tasarlanan Kontrolörlerin Farklı Disk Açısal Hızla-
rında Performans Grafikleri
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Şekil 8. LQR ve Kutup Yerleştirme Yöntemleri İle Tasarlanan Kontrolörlerin Farklı Disk Yükseklikle-
rinde Performans Grafikleri

Tablo 1. 3000rpm Hız ve 0.06m Disk Yüksekliğinde LQR ve Kutup Yerleştirme Yöntemleri ile Tasarla-
nan Kontrolörlerin Taşıt Devrilme Açısı İçin Performans Karakteristikleri.

Sistem Cevabı Karakteristikleri LQR Kutup Yerleştirme Yöntemi

Oturma Zamanı Ts 0.741 0.358

En Yüksek Genlik 0.257 0.354

Sürekli Hal Hatası 0 0

LQR ve kutup yerleştirme yöntemi ilen tasarlanan kontrolcülerin aynı koşullarda birim basamak girdisine tabi 
tutulması sonucunda performansları gözlenmiştir. Jiroskop disk konumunun 0.6m ve 0.14m olmak üzere iki 
farklı yükseklikte, aynı disk hızlarında sistem üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Benzer şekilde diskin dönme 
hızı, 1600rpm ve 3000rpm olarak değiştirilerek sistemin davranışı gözlemlenmiştir. MATLAB ortamında yapı-
lan simülasyon sonuçlarından elde edilen verilere göre; düşük disk yüksekliklerinde ve yüksek disk hızlarında 
sistem dengeleme çalışması daha iyi sonuç vermiştir. Bunun yanında tasarlanan her iki kontrolörün de sistemi 
kontrol edebildiği gözlemlenmiştir. Fakat, tablo 1’den anlaşılacağı gibi; kutup yerleştirme yöntemi ile tasarla-
nan kontrolörün daha iyi performansa sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

SONUÇ

Bu çalışmada iki tekerlekli taşıt denge probleminin dengeleyici jiroskop uygulaması ile ortadan kaldırılabile-
ceği araştırılmıştır. Bunun sonucunda jiroskobun uygun fiziksel özelliklere sahip olması durumunda bozucu 
etkileri ortadan kaldırdığı gösterilmiştir. Tasarlanan LQR ve kutup yerleştirme kontrolcülerinin başarılı bir şe-
kilde uygulanabilirliği anlaşılmıştır. Yapılan simülasyon çalışmalarının deneysel olarak yapılacak çalışmalara 
öncülük etmesi için fiziksel özelliklerin sistem üzerindeki etkileri sunulmuştur.
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TİPİK BİR KORVET SAVAŞ GEMİSİ GÖVDE KAPAĞININ EŞ ZAMANLI MÜHENDİSLİK 
YÖNTEMİYLE MONTAJA VE BAKIMA UYGUN TASARIMI27

Sedat Can TİNİ1 Adalet ZEREN2, 

1Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği A.B.D., Kocaeli / Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Bu çalışmada, eş zamanlı mühendislik yöntemi tekniklerinden montaja ve bakıma uygun tasarım 
yöntemlerinin kuralları uygulanmış tasarım uygulamalarının analizi yer almıştır. Bu kapsamda eş zamanlı 
mühendislik yönteminin tanımı, önemi ve başka yöntemler ile farkları üzerinde durulup örnek uygulamalar 
üzerinden sonuçlar değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra montaj teknolojisine giriş yapılmış, montaja uygun 
tasarım yöntemleri ve tekniklerinden Boothroyd & Dewhurst DFA montaj edilebilirlik değerlendirme yöntemi 
üzerine genel bilgilere yer verilmiştir. Yöntemin uygulaması olarak tipik bir korvet savaş gemisi gövde kapa-
ğının farklı tasarımları Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) programı kullanılarak tasarlanmış ve prototipleri 
üretilmiştir. Daha sonra, Boothroyd & Dewhurst DFA montaj edilebilirlik değerlendirme yöntemi uygulanarak 
montaj verimliliği hakkında oluşturulan tabloların değerlendirilmesi ile en uygun tasarım seçilmeye çalışıl-
mıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Tasarım, Boothroyd & Dewhurst Yöntemi, Eş Zamanlı Mühendislik,

AMAÇ

Çalışmanın amacını yeni bir ürünün tasarım sürecinde eş zamanlı mühendislik felsefesini etkili bir şekilde 
kullanmak ve yöntemin tekniklerinden Boothroyd & Dewhurst DFA analiz yönteminin gerektirdiği kuralları 
uygulayarak tipik bir korvet savaş gemisi füze rampasına ait gövde kapağından çıkan egzoz gazının ve ısısının 
gemi güverte ortamından kolayca atılmasına yardımcı olacak en uygun tasarımın bulunmasına imkan sağlayan 
tasarımın gerçekleştirilmesini sağlamak oluşturmuştur.

KAPSAM

Çalışma kapsamında eş zamanlı mühendislik yönteminin kavramı, diğer anlayışlardan farkı, uygulama teknik-
leri ile montaja ve bakıma uygun tasarım yöntemleri üzerine çalışmalar yer almıştır. Üzerinde çalışılmasına 
karar verilen uygulamalar için ise Boothroyd & Dewhurst DFA analiz tabloları oluşturularak montaj verimlili-
ği indeks hesaplarına geçilmiştir.

27  Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Adalet ZEREN tarafından danışmanlığı yapılan Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 
Makine Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış Sedat Can TİNİ’nin “TİPİK BİR KORVET SAVAŞ GEMİSİ GÖVDE 
KAPAĞININ EŞ ZAMANLI MÜHENDİSLİK YÖNTEMİYLE MONTAJA VE BAKIMA UYGUN TASARIMI” konu başlıklı, 
Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.
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YÖNTEM

Savaş gemilerinde yer alan güdümlü füzelerin hedefe gönderilmesi istendiğinde sisteme ait kapak sistemleri 
varsa bunlar çeşitli tahrik sistemleri ile açılarak, güvertede ısı ve egzoz gazının oluşumunun en aza indir-
genmesi sağlanır. Bu sayede kullanılan kapak sistemleri ile gerek personelin egzoz gazından etkilenmesinin 
azaltılması gerekse oluşan ısının geminin borda saclarına zarar vermesine engel olunmuş olunur. Bu amaçla 
çalışma yöntemi olarak tasarım ekibi ile eş zamanlı mühendisliğin gerektirdiği çalışmalar yapılarak gövde 
kapağı örneklerinin CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) programında gerekli montaj tasarımları oluşturularak 
prototipleri imal edilmiştir. Daha sonra Boothroyd & Dewhurst DFA analiz yönteminde yer alan manuel elle 
taşıma ve elle ekleme tablolarından gerekli veriler alınarak montaj uygulamaları analiz edilmeye çalışılmıştır.

BULGULAR

Tasarım uygulamalarının Boothroyd & Dewhurst DFA analiz yöntemine göre prototiplerinin değerlendiril-
mesi ile parça sayısında ve montaj sürelerindeki değişimler tablo 1’deki gibi gözlemlenmiştir. Tasarım 1 uy-
gulamasında parça sayısının fazla olması montaj süresinin artmasına neden olmuştur. Bu nedenle tasarım 
2 uygulamasında kolay montaj için tasarım ilkelerinin önemli maddelerinden olan minimum sayıda montaj 
edilebilecek parça kullanımını sağlayabilmek adına daha önceki tasarımların işlevselliği göz önünde tutularak 
önemli değişiklikler ile parça sayısı tasarım 1’de 37 adet iken tasarım 2 uygulamasında bu değer % 51,3 ora-
nında azaltılarak 18 adede düşürülmüştür. Parça sayısının azalması ile montaj zamanı 324,84 saniyeden 187,3 
saniyeye düşerek % 42,3 oranında bir azalma ile montaj işleri için gerekli süreden tasarruf edinilmesine neden 
olmuştur. Bunların yanında tasarım 1 uygulamasında Boothroyd & Dewhurst DFA analiz yöntemine göre 
montaj verimliliği indeksi % 6,46 iken tasarım 2 uygulamasında bu değer % 11,2’ye çıkarılarak DFA montaj 
verimlilik indeksinde % 73,3 oranında artış olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra maliyet hesabı yapabilmek 
için işçilik maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılacak saat ücreti tespitinde; ülkemizde 2019 yılı için net 
asgari ücretin 2.020 TL olması ve aylık çalışma saatinin 225 saat olmasından dolayı bir işçinin saatlik ücreti 
yaklaşık 9 TL olduğu görülmektedir. Uygulamalarımızdaki maliyet değişimlerine bakıldığında ise tasarım 1 
uygulamasında montaj için işçilik maliyeti 0,81 TL iken tasarım 2 uygulamasında bu maliyet % 47 oranında 
azaltılarak 0,47 TL’ye düşürülmüştür.

Tablo 1. Gövde Kapak Prototiplerinin DFA Analiz Tablolarına Göre Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Parça 
Sayısı

Montaj 
Süresi (sn)

DFA Montaj 
Verimliliği 
İndeksi

Montaj 
Maliyeti (TL)

Tasarım 1 37 324,84 % 6,46 0,81

Tasarım 2 18 187,3 % 11,2 0,47
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SONUÇ

Yapılan uygulamalar ile montaja uygun tasarım yöntemleri dikkate alınmış uygulamada gereksiz görülen par-
çalar elenerek parça sayısının azaltılması sağlanmış ve yeni tasarımlar yapılarak sonuçları değerlendirilmeye 
çalışılmıştır. Bunun yanında montaj verimliliğinin arttırılmasıyla montaj zamanı, parça sayısı ve montaj mali-
yetlerinde azalma olması sağlanabilmiştir. Tasarım değişikleri ile elenen parçalar sonucunda sistem için gerek-
li olan ürünlerin imalatı ve o parça için gerekli bakım faaliyetlerinin de yapılmasına gerek duyulmaması ürün 
kalitesi ve güvenirliliği arttırılmasına da neden olmuştur. Aynı şekilde yapılan tasarım değişiklikleri ile parça 
sayısının uygun şekilde azaltılması ile bakım uygulamalarında da verimliliğin sağlandığı görülmüştür. Sonuç 
olarak eş zamanlı mühendislik tekniklerinden montaja ve bakıma dayalı tasarım yöntemlerinin uygulanması 
ile yapılan tasarım uygulamalarında tasarım süreçlerindeki verimliliğin arttığı, üretim ve işçilik maliyetlerinin 
azaldığı, montaj zamanları ile bakım için gerekli uygulamaların ve faaliyetlerin azaldığı tespit edilmiştir.
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİN’DE KURUMSAL MİMARİ BAKIŞ AÇISIYLA DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM

Elif TANGAL1, Bahadır GÜLSÜN2

1-2Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Organizasyonlar, her geçen gün büyük bir hızla gelişen Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin sunduğu imkan-
lar ve sürekli değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, daha etkin, verimli, sürdürülebilir hizmet vermek ve 
faydalanıcı memnuniyeti sağlamak üzere insan, iş, bilgi süreçleri ve teknoloji alanlarında bütüncül bir dönüşü-
me tabi olmak zorundadır. Bu bütüncül dönüşüme “dijital dönüşüm” denir. Dijital dönüşüm süreci, kurumsal 
mimariyi oluşturmak ve uygulamak ile mümkündür. Kurumsal Mimari, 1980’lerin sonlarına doğru ortaya çık-
mış, kurumun stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayacak iş yeteneklerinin, mimari bir bütünlük içinde, tekno-
loji program ve projeleri ile gerçekleştirilmesini sağlayan, bütüncül bir çerçeve yönetimidir. Kurumsal Mimari 
standartları ve süreçleri net olan stratejik bir yönetim anlayışıdır. Son zamanlarda ülkemizde ve dünyamızda 
gelişmekte olan bu alan için, çeşitli kurumsal mimari çerçeveleri önerilmekte ve kullanılmaktadır.(TOGAF, 
DoDAF, Zachman Framework vb.) Bu çalışmada bir devlet kurumunun iş süreçlerinden birinde kurumsal 
mimari çerçeve yönetimi uygulanmıştır. Çalışma için öncelikle Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden 
AHP tekniği ile var olan kurumsal mimari çerçeveleri arasından en iyi kurumsal mimari çerçevesi seçilmiştir. 
Yapılan analiz sonucunda seçilen mimari çerçeve ile İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ait olan süreçlerden 
birinde kurumsal mimari uygulaması yapılmıştır. Sürecin mevcut mimarisi ve hedef mimarisi ortaya konmuş, 
iki mimari arasındaki fark analizi elde edilmiş, stratejik plan ve hedefler oluşturularak bir kurumsal mimari 
çerçevesi sunulmuştur. Kurumsal mimari ile daha efektif kurumsal ve operasyonel süreçler oluşmakta, kurum 
değişimlere karşı hızlı ve doğru bir şekilde yanıt vermekte, kurum hedeflerine optimum kaynak ile ulaşmak-
tadır. Bu çalışmadan elde edilen sonuç ve faydalar, ülkemizde yeni gelişmekte olan bu alana, kamu ve özel 
sektöre fayda sağlayıcı ve öneri getirici nitelikte olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Dönüşüm, Kurumsal Mimari, TOGAF, BİT, AHP

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Avrupa’da 18. ve 19. yüzyıllarda makineleşme ve buhar gücüyle başlayan endüstri devrimi, günümüz dünya-
sında hızla gelişen ve gelişmekte olan Bilgi İletişim Teknolojileri ile birlikte Endüstri 1,0’ dan Endüstri 4.0’ 
a gelmiş bulunmaktadır. Günümüz dijital çağını başlatan bulut bilişim, dijital medya, büyük veri, açık veri, 
yapay zeka, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti(IoT), blockchain ve 3B Baskı teknolojileri ile ülkeler 
dijital dönüşüm sürecine girmiştir. Değişimin hızının ve kapsamının belirlenemediği, belirsizliklerin giderek 
arttığı, karmaşıklıkların çözülmesinin zorlaştığı ve muğlaklık sebebiyle olayları ve durumları anlayamadığı-
mız bir VUCA dünyasında yaşıyoruz. Hızla değişen ve belirsizliklerle dolu VUCA ( Volatility, Uncertainty, 
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Complexity, Ambiguity) dünyasında, hayatta kalmanın tek yolu değişime ayak uydurmaktır. Yeni koşullara 
ve beklentilere uyum sağlamayı ve çevikliği gerektiren dijital dönüşüm kurumlar için kaçınılmaz bir süreçtir. 
Dijital dönüşüme bütünsel bir bakış açısı ile bakmak ve kurumu bu dönüşüme hazır hale getirmek ise kurumsal 
mimari ile mümkündür.

AMAÇ 

Bu çalışmadaki amaç; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı altında yer alan iş süreçle-
rinden birinde kurumsal mimari çerçeve yönetimi bakış açısını uygulamak ve ülkemizde yeni gelişmekte olan 
bu alana katkı sağlamaktır.

KAPSAM

Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture), bir organizasyonun yapısını ve süreçlerini tanımlayan kavramsal 
bir şablondur. Kurumsal mimarinin amacı, bir kuruluşun mevcut ve gelecekteki hedeflerine en etkin şekil-
de nasıl ulaşabileceğini belirlemektir.28Kurumsal Mimari aynı zamanda, bir kurumun organizasyon yapısı, 
iş süreçleri, bilgi sistemleri ve altyapısının tasarımında kullanılan ilkeler, yöntemler ve modellerin uyumlu 
bir bütünüdür (Abdallah, Galal-Edeen, & Hassan, 2019). EA, çeşitli standart sunum teknikleri kullanarak bir 
kuruluşun süreçleri, yetenekleri, verileri, uygulama sistemleri ve BT altyapısı hakkında ayrıntılı bilgi içerir. 
(Shanks, Gloet, Someh, Frampton, & Tamm, 2018)Kurumsal Mimari çalışmaları bilgi teknolojileri yönetimini 
daha sistematik bir yapıda yönetebilmek ve iş birimleriyle uyumlu kurum stratejilerini destekleyecek nitelikte 
hareket etmesini sağlamak amacıyla 1980’lerin sonlarına doğru ortaya çıkmış bir çerçeve yönetimidir (Gümüş, 
2018). Mimari Çerçeve (Architecture Framework); bir mimariyi planlamak, geliştirmek, uygulamak, yönet-
mek ve sürdürmek için kavramsal bir yapı sunar. Başlıca Kurumsal Mimari Çerçeveleri şunlardır: TOGAF 
(The Open Group Architectural Framework),Zachman Framework, FEAF(Federal Enterprise Architecture 
Framework), DoDAF (The US Department of Defense Architecture Framework), Gartner EA Methodology, 
SAP Enterprise Architecture Framework, OBASHI Business & IT Methodology and Framework. Kurumsal 
Mimari çalışmalarını kurumsal mimarlar yönetir. Kurumsal mimarlar, genellikle bir kuruluşun iş sistemlerinin 
ve BT sistemlerinin mevcut ve gelecekteki durumlarını tanımlar ve aralarındaki dönüşümü sağlamak için bir 
yol haritası sunar. (T.Tamm, P.Seddon, G.Shanks, & P.Reynolds, 2011 )Bu çalışmada; seçilecek olan kurumsal 
mimari çerçevesi ile İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışmalarından Bilgi Yönetişimi Süreç Modeli kapsa-
mındaki Talep Yönetimi sürecine kurumsal mimari çerçeve yönetimi bakış açısı uygulanmıştır.

YÖNTEM

Bu çalışmada öncelikle Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden AHP ( Analitik Hiyerarşi Süreci) ile uygu-
lanacak olan kurumsal mimari çerçevesi seçilmiştir. AHP, Thomas L.Saaty tarafından geliştirilen, tüm kriterler 
ve alternatifler ile ilgili göreceli önem derecelerinin belirlenmesinde karar vericinin (uzman) görüşlerine ihti-
yaç duyan bir tekniktir. (Yıldırım & Önder, 2015). Analitik Hiyerarşi Süreci, Russell ve Taylor tarafından yazı-

28  searchcio.techtarget.com



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

782

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

lan Operations Management kitabındaki tanıma göre, karar alternatiflerinin çoklu kriterlere göre sıralanmasına 
ve seçim yapılmasına yarayan nicel bir yöntemdir.29 Çalışmada kullanılacak olan kriterler; 2015 yılında “A 
systematic literature review on Enterprise Architecture Implementation Methodologies (EAIM)” (“Kurumsal 
Mimari Uygulama Metodolojileri Üzerine Sistematik Bir Literatür Taraması”) adıyla yayınlanan makaleden 
seçilmiştir. Makalede sistematik bir literatür taraması yapılarak Kurumsal Mimari Uygulama Metodolojileri-
nin etkinliğini etkileyen faktörler tanımlanmıştır (Rouhani, Mahrin, Nikpay, Ahmad, & Nikfard, 2015). Ku-
rumsal mimari çerçeve seçimi için bu makalede tanımlanan faktörlerden literatür taramasında en çok geçen 
ilk üç faktör ve diğer faktörler arasından uzman görüşü ile bir faktör daha seçilmiştir. Bu faktörler; Optimal 
Uyum, Sürekli İyileştirme, Adım Adım Kılavuz, Yeterli EA Aracı Desteği’dir. Aşağıdaki tabloda bu faktörlerin 
tanımları ve geçtikleri çalışma sayıları gösterilmektedir.

Tablo 1. Faktörler

NO FAKTÖR TANIM ÇALIŞMALARIN 
SAYISI 

1 Optimal Uyum(Optimal 
Uyum)

İşletme içinde işletme ve BT uyumu için 
memnun edici bir çözüm elde etmek 
demektir.

13

2 Sürekli İyileştirme 
(Continuous 
improvement)

EAIM fonksiyonunun sürekli 
iyileştirilmesi, olgunluk ve tercih 
edilen mimari kalıpların düzenlenmesi 
anlamına gelir.

13

3 Adım Adım Kılavuz 
(Step by step Guideline)

EA uygulaması için özel prosedür 
belgesine atıfta bulunur

13

4 Yeterli EA Aracı Desteği 
(Adequate EA Tool 
Support)

Modelleme ve geliştirme araçları gibi 
uygulamaları ve prosedürleri için EAIM 
destek araçlarına atıfta bulunur.

9

Alternatifler ise; TOGAF, DoDAF, FEAF, Zachman kurumsal mimari çerçeveleridir. Zachman Çerçevesi, Ku-
rumsal Mimari Metodolojilerinin ilk yaklaşımlardan biridir. Temel olarak, bir kurumsal mimarinin tümünü 
tanımlamak için kullanılan bir dizi model veya yapıyı sınıflandıran ve düzenleyen için bir şemadır.30 Zachman 
çerçevesinin temel hedefi, kurumsal mimari analizi ve modellemesidir. Bu çerçeve aynı zamanda bir bilgi 
sistemi kurma bakış açılarıyla da ilgilidir. Open Group’un bir standardı olan TOGAF® Standardı, dünyanın 
önde gelen kuruluşları tarafından iş verimliliğini artırmak için kullanılan kanıtlanmış bir Kurumsal Mimari 
metodolojisi ve çerçevesidir.31 Savunma Bakanlığı Mimari Çerçevesi (DoDAF), çeşitli görüşler tarafından 

29  http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=43
30  https://eam-initiative.org/pages/kmjcfa5nejo4/Zachman-Framework
31  https://www.opengroup.org/



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

783

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

düzenlenen bakış açılarıyla belirli paydaşların kaygıları için görselleştirme altyapısı sağlayan Amerika Bir-
leşik Devletleri Savunma Bakanlığı (DoD) için bir mimari çerçevedir.32 Federal Kurumsal Mimari Çerçeve 
(FEAF), federal hükümetin kurumsal mimarisidir. Kurumsal tasarım ve performans geliştirmenin bir parçası 
olarak stratejik, iş ve teknoloji yönetiminin entegrasyonu için ortak bir yaklaşım sunar.33Alanında uzman kişi-
lerin görüşleri alınarak; AHP değerlendirme ölçeği ile kriterler ve alternatifler ağırlıklandırılmış ve en iyi çer-
çeve seçilmiştir. İlk olarak karşılaştırmada kullanılacak olan çerçeve seçim kriterleri kendi aralarında birbirine 
göre ikili olarak karşılaştırılmış ve ağırlıklandırılmıştır. Daha sonra aynı işlemler her bir kriter ile alternatifler 
arasında yapılmıştır. Her bir işlem için tutarlılık göstergesi hesaplanmış ve tüm tutarlılık göstergeleri 0,1’ den 
küçük çıktığı için karşılaştırmalar tutarlıdır.

AHP değerlendirmesi sonucu elde edilen kriter ağırlıkları ve alternatif ağırlıklarının matris çarpımı sonucunda 
en uygun kurumsal mimari çerçeve %59 ile TOGAF Çerçevesi olarak seçilmiştir.

ALTERNATİFLERİN 
KRİTERLERİ 
KARŞILAMA 
AĞIRLIKLARI 

Optimal 
Uyum

Sürekli 
İyileştirme

Adım 
Adım 
Kılavuz

Yeterli 
EA 
Aracı 
Desteği

* KRİTER 
AĞIRLIKLARI 

= AHP 
SONUCU 

 TOGAF 0,614 0,617 0,308 0,549 0,263 0,590

DoDAF 0,068 0,074 0,035 0,080 0,558 0,071

Zachman 0,251 0,256 0,127 0,300 0,057 0,253

FEAF 0,068 0,053 0,030 0,071 0,122 0,058

Tablo 2. AHP Değerlendirme Sonucu

TOGAF Çerçevesi; TOGAF Mimari Geliştirme Metodu / Architecture Development Method (ADM), ADM 
Kuralları & Teknikleri/ ADM Guidelines and Techniques, TOGAF Mimari İçerik Çerçevesi / Architecture 
Content Framework, Kurumsal Bütün / Enterprise Continuum, TOGAF Yetenek Çerçevesi/Architecture Ca-
pabilty Framework ve ek olarak TOGAF Kütüphanesi bölümlerinden oluşmaktadır. Aşağıdaki şekiller; ADM 
döngüsü içerisindeki fazları ve mimari tipleri göstermektedir.

32  https://cio-wiki.org/wiki/Department_of_Defense_Architecture_Framework_(DoDAF)
33  https://cio-wiki.org/wiki/Federal_Enterprise_Architecture_Framework_(FEA)
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                             Şekil 1. ADM Döngüsü               Şekil 2. Mimari Tipleri

FEAF; performans, işletme, veri, hizmet ve teknoloji dahil olmak üzere beş mimari katman sunar. TOGAF; 
kurumsal mimarinin tasarlanması için bilimsel standart bir yönetim sunar. Bu çerçeve; iş süreci, veri, uygu-
lama ve teknoloji olmak üzere dört tane mimari bakış açısını içermektedir (Mamaghani, Madani, & Sharifi, 
2012). Çalışmada TOGAF Mimari Geliştirme Metodu “Talep Yönetimi” sürecine uygulanmış. Sürecin mevcut 
mimarisi ve hedef mimarisi ortaya konmuş, iki mimari arasındaki fark analizi elde edilmiş, stratejik plan ve 
hedefler oluşturularak bir kurumsal mimari çerçevesi sunulmuştur.

BULGULAR

İşlevsel bakış açısından, Kurumsal Mimari bir kurumun birimlerini, iş süreçlerini, insanları ve birçok farklı 
bileşenin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu ve bir bütün olarak kurumun hedeflerine yönelik olduğunu açıklar 
(Nikpay, Ahmad, & Kia, 2017). ADM (Mimari Geliştirme Metodu ), bir Kurumsal Mimarinin yaşam döngü-
sünü geliştirmek ve yönetmek için bir yöntem tanımlar ve TOGAF standardının çekirdeğini oluşturur (The 
TOGAF® Standard, 2019). ADM döngüsü Preliminary(Hazırlık), A: Architecture Vision ( Mimari Vizyon) , 
B: Business Architecture ( İş Mimarisi) , C: Information Systems Architecture ( Bilgi Sistemleri Mimarisi), D: 
Technology Architecture( Teknoloji Mimarisi) , Phase E: Opportunities and Solutions ( Fırsatlar ve Çözümler) 
, Phase F: Migration Planning(Göç Planlama) , Phase G: Implementation Governance (Uygulama Yönetişimi), 
Phase H: Architecture Change Management (Mimari Değişim Yönetimi), ADM Architecture Requirements 
Management (ADM Mimari Gereksinim Yönetimi) fazlarından oluşmaktadır (The TOGAF® Standard, 2019). 
Çalışmada Hazırlık, Mimari Vizyon, İş Mimarisi, Bilgi Sistemleri Mimarisi ve Teknoloji Mimarisi fazları uy-
gulanmış, temel ve hedef mimari ortaya konarak fark analizi sonucunda stratejik plan, stratejik hedefler ve yol 
haritası oluşturulmuştur. ADM döngüsü hazırlık fazı ile başlar. Preliminary Phase (Hazırlık Fazı); kuruma 
özel mimari çerçevenin ve mimari ilkelerin tanımlarını içeren yeni bir kurumsal mimari ve iş direktifini yerine 
getirmek için hazırlık ve başlatma faaliyetlerini açıklar. Bu faz sonucunda; mimari yetenek, kurumsal mimari 
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takımı, mimari çalışma için talep oluşturulur ve mimari prensipler ortaya çıkar. Mimari yetenek; people (in-
san), process (süreç) ve technology ( teknoloji)den oluşmaktadır. Bu çalışma için Mimari Yetenek; BİDB Proje 
Yönetim Ofisi, Talep Yönetimi ve ITIL, Oracle gibi teknolojilerden oluşmaktadır.

Tablo 3: Mimari Yetenek Oluşturma

PEOPLE (İNSAN) BİDB PROJE YÖNETİM OFİSİ

PROCESS (SÜREÇ) TALEP YÖNETİMİ

TECHNOLOGY ( TEKNOLOJİ) ITIL, ORACLE

Hazırlık fazı sonucunda oluşturulan Mimari İlkeler ise aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 4. Mimari İlkeler 1

NAME (İSİM) KAYNAKLARIN OPTİMİZASYONU 

STATEMENT (AÇIKLAMA) Talep Yönetimi, kaynakların yönetimini 
gözetmelidir.

RATIONALE (GEREKÇE) Şirket kaynaklarının verimli kullanımını sağlanır.

IMPLICATIONS (SONUÇLAR) İnsan dahil kaynakların etkin ve verimli 
kullanımı için talepler değerlendirilir.
Talep Yönetimi Optimum kaynak kullanımı ile 
gerçekleştirilir.
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Tablo 5. Mimari İlkeler 2

NAME (İSİM) SERVİS ODAKLI

STATEMENT (AÇIKLAMA) Talep Yönetimi, servis odaklı anlayışı esas 
almalıdır.

RATIONALE (GEREKÇE) Taleplere karşı servislerin oluşturulmasını, 
geliştirilmesini ve kalitesinin iyileştirilmesini 
sağlar. 

IMPLICATIONS (SONUÇLAR) Talepler için yatırım gereksinimleri belirlenir, 
değerlendirilir ve yatırım kararları alınır.
Hizmet süreçleri sürekli iyileşmeye açık hale 
gelir.

Phase A: Architecture Vision( Mimari Vizyon) fazında; Mimari Geliştirme Yöntemi’nin (ADM) ilk aşaması 
açıklanmaktadır. Bu faz; kapsamı tanımlama, paydaşları belirleme, Mimari Vizyon oluşturma ve mimari ça-
lışma raporuna onay alma hakkında bilgiler içermektedir. Talep Yönetimi için oluşturulan kapsam; Servislerin 
stratejik ve operasyonel iş aktivite örüntü (pattern of business activity) gereksinimleri belirlemek, kapasite yö-
netimi süreci ile birlikte oluşan veya oluşacak servis kullanımına yönelik talebi (demand) karşılamak, yapılan 
tüm bu çalışmaları servislerle ilişkili potansiyel yatırımları da değerlendirerek iş yatırımına dönüştürmek ve 
finanse edilmesini sağlamaktır. Paydaşlar ise İBB BİDB altındaki müdürlükler(Akıllı Şehir Müdürlüğü, Bilgi 
İşlem Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü, Elektronik Sistemler Müdürlüğü) ile tüm belediye içe-
risinde yer alan müdürlüklerden oluşmaktadır. Belirlenen Mimari Vizyon; BT yönetişiminin etkin ve verimli 
bir şekilde sağlanması için, tüm kurumun altyapısı için ortak bir dil sağlayacak olan TOGAF çerçevesini, İBB 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı altındaki Bilgi Yönetişimi Süreç Modeli kapsamındaki tüm süreçlere uygulamak 
ve bunu tüm belediye birimlerine yaymak. Kurum içi inovasyonu mümkün kılmak, sistematik ve optimize 
bir yönetim sağlamaktır. Phase B: Business Architecture(İş Mimarisi) fazında; kararlaştırılmış Mimarlık 
Vizyonunu desteklemek için bir İşletme Mimarisinin geliştirilmesini anlatmaktadır. Phase C: Information 
Systems Architectures (Bilgi Sistemleri Mimarisi) fazında; Veri ve Uygulama Mimarilerinin geliştirilmesi 
de dahil olmak üzere bir mimari projenin Bilgi Sistemleri Mimarileri açıklanmaktadır. Phase D:Technology 
Architecture(Teknoloji Mimarisi) fazında, bir mimari proje için bir Teknoloji Mimarisinin geliştirilmesini 
anlatmaktadır. Her bir faz için (B-C-D) temel ve hedef mimari geliştirilir ve fark analizi yapılır. Ortaya çıkan 
temel mimari ve hedef mimari aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.
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BASELINE ARCHITECTURE
(TEMEL MİMARİ)

BUSİNESS 
(İş Süreçleri)
Talepler mail, resmi yazı ile gelir.
(İnsanlar)
Talep İnceleme Ekibi
İş Birimi Yöneticisi
İş Birimi BT Temsilcisi
Son Kullanıcı 

DATA 
ORACLE, MSSQL

APPLICATION 
SoP SERVICE

TECHNOLOGY 

JAVA, REACT

TARGET ARCHITECTURE
(HEDEF MİMARİ)

BUSİNESS 
(İş Süreçleri)
Talepler JIRA üzerinden alınır.
(İnsanlar)
Talep İnceleme Ekibi
Service Portföy Yöneticisi
Müşteri İlişkileri Yöneticisi
İş Birimi Yöneticisi/Fonksiyonel Yönetici
İş Birimi BT Temsilcisi
Son Kullanıcı
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DATA 
ORACLE, MSSQL

APPLICATION 

SoP SERVICE,API

TECHNOLOGY 
MİCROSERVİCES

Tablo 6. BASELINE ARCHITECTURE
Tablo 7. TARGET ARCHITECTURE                     (TEMEL MİMARİ)                                                                                                         
(HEDEF MİMARİ)

Fark Analizi, kuruluşun hedeflediği konum ile şuanda bulunduğu durum arasındaki farkın ne olduğunun detay-
lı olarak çıkarıldığı bir analizdir. Bu analiz sonucunda stratejik plan, hedefler ve yol haritası belirlenir.

SONUÇ

Çalışma sonucunda ortaya çıkan stratejik plan, stratejik hedefler ve yol haritası şu şekildedir. STRATEJİK 
PLAN: BİDB altında yer alan bu süreç tüm kuruma yaygınlaştırılacak ve kurumsal mimari çerçevesi olarak 
TOGAF kullanılacaktır. STRATEJİK HEDEFLER; H1: Kurumsal Mimari Çerçevesi ilk olarak Talep Yöneti-
mi Süreçlerine uygulanacaktır. H2:BİDB altında yer alan müdürlüklere adaptasyon sağlanacaktır. H3: Diğer 
BYSM süreçleri de kurumsal mimari çerçevesi kapsamında yönetilecek ve tüm kuruma yaygınlaştırılacaktır. 
YOL HARİTASI: Gelecek 2019-2024 Stratejik Plan ve Hedefleri arasında bu aşama yer alacak ve her yıl so-
nunda belirlenen hedeflerle kuruma yaygınlaştırılacaktır. TEZ çalışması için ADM döngüsünün diğer fazları 
devam etmektedir. Diğer fazlarda bittikten sonra; opresyonel süreçlerde iyileşme, iş sürekliliği ve risk yöne-
timi yapılabilirliğinin sağlanması, BT’nin dönüşüm hedeflerine hızlı adaptasyonu ve değişime karşı esnekli-
ğinin artırılması, kurum geneline yayılan sorunların daha kolay adreslenmesi, iş süreçlerinin hangi sistemler 
üzerinde çalıştığının görselleştirilmesi ve yönetiminin kolaylaştırılması gibi birçok fayda kurumsal mimari 
aracılığı ile kurumda sağlanacaktır.
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ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK’E GÖRE 
ÇELİK ANKRAJLI KOMPOZİT KİRİŞ TASARIMI
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ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK’E 
GÖRE ÇELİK ANKRAJLI KOMPOZİT KİRİŞ TASARIMI 
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Öz: Çelik ankrajlı kompozit kirişler, yapısal çelik profillerle betonarme döşeme arasındaki aderansın çelik 
ankrajlarla sağlandığı kompozit yapı elemanlarıdır. Kompozit kirişin eğilme momenti dayanımı, betonarme 
döşemenin basınç dayanımının ne kadarının ankrajlarla çelik profile aktarıldığına bağlıdır. Yeterli sayıda 
ankraj kullanıldığında, yüksek dayanımlı tam etkileşimli kompozit kirişler elde edilebilirken, ankraj sayısı 
azaltılarak nispeten daha düşük dayanımlı ancak daha ekonomik kısmi etkileşimli kompozit kirişler 
tasarlanabilmektedir. Ülkemizde, çelik kirişlerin tasarımında kompozit etkinin çoğu zaman ihmal edildiği 
bilinmektedir. Bunun belki de en önemli nedeni, üç yıl öncesine kadar kompozit tasarım ilkelerinin 
yürürlükteki çelik tasarım dokümanında tanımlanmamış olmasıdır. Çelik ankrajlı kompozit kirişlerin tasarım 
ilkeleri, 2016 yılında yürürlüğe giren Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair 
Yönetmelik’te (ÇYTHYEY) Bölüm 12’de tanımlanmıştır. Yeni yönetmelikle birlikte, kompozit tasarımın 
ülkemizde de yaygınlaşması beklenmektedir. Çalışmamızın temel amacı, I-enkesitli kompozit kirişlerin, 
döşeme ile kiriş arasında oluşan etkileşim miktarına bağlı olarak değişen ve kiriş geometrisine göre 
belirlenen 7 farklı plastik tarafsız eksen konumu için, ÇYTHYEY’de tanımlanan tasarım esasları ile Yük ve 
Dayanım Katsayılarına Göre Tasarım (YDKT) yöntemini kullanarak, tasarım eğilme momenti 
dayanımlarının hesabı için pratik tasarım denklemleri çıkartarak ülkemizde yaygın şekilde kullanılan I-
enkesitli hadde profilli kompozit kirişler için tasarım tabloları oluşturmaktır. Makalede, bu şekilde elde 
edilen tablolardan bir örnek sunularak, tabloların tasarımda nasıl kullanılabileceği gösterilmiştir. Ayrıca, 
HE800B profili için elde edilen edilen dayanımlar, ülkemizde çelik yapı tasarımda yaygın olarak kullanılan 
ETABS programından elde edilen sonuçlarla karşılaştırılarak doğrulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çelik ankraj, Çelik Yapıların Tasarım Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik 
(ÇYTHYEY), Kısmi etkileşim, Kompozit kiriş, Tasarım eğilme momenti dayanımı, Yük ve Dayanım 
Katsayılarına Göre Tasarım (YDKT). 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Kompozit yapı elemanları; ahşap, çelik, aluminyum, beton, lifli polimer gibi farklı yapı malzemeleri arasında 
yeterli aderans sağlanarak elde edilen taşıyıcı elemanlardır. Beton ile donatı çeliğinin birlikte çalıştırıldığı 
betonarme yapı elemanları, yalnız ülkemizde değil dünyada yaygın şekilde kullanılan en tipik kompozit yapı 
elemanlarıdır. Ancak, özellikle çok katlı yapılarda, betonarme taşıyıcı sistemler, şiddetli rüzgar ve deprem 

yüklerini taşımada tek başlarına yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle, çoğu yüksek bina hem betonarme hem 
de çelik taşıyıcı sistemler içerir. Günümüzde, özellikle eksenel yükün çok büyük olduğu durumlarda, beton 
ile yapısal çelik profillerin beraber çalıştırıldığı kompozit kolonlar (Şekil 1a) tasarımcıya pratik ve ekonomik 
çözümler sunmaktadır. Benzer şekilde, taşıdıkları beton döşemeye hem kalıp hem de donatı olan çelik sacın 
beton döşemeyle birlikte çalıştırılmasıyla elde edilen kompozit döşemeler (Şekil 1b) de tasarımda hafiflik ve 
ekonomiklik sağlamaları nedeniyle günümüzde özellikle yüksek yapılarda çokça tercih edilmektedir.  

 

 

(a) Kompozit kolon1 (b) Kompozit döşeme2 

 

(c) Kompozit kiriş (Williams, 2011) 

Şekil 1. Çelik-Beton Kompozit Yapı Elemanları 

Yapısal çelik, karakteri gereği büyük açıklıkların aşılmasında, hız gerektiren uygulamalarda, deprem ve 
benzeri dinamik etkileri karşılamada oldukça etkilidir. Ancak, yangın ve korozyona karşı zayıf olması, ses ve 
ısıyı iyi iletmesi çeliğin zayıf özelliklerindendir. Beton kütlenin içine gömme ya da betonla kaplama, başta 
yangın ve korozyon zaafiyeti olmak üzere yapısal çeliğin pek çok zayıflığını ortadan kaldırır. Bunun yanı 
sıra, bu tür uygulamalarda, tasarımcı çelik profillerle betonun beraber çalışmasını sağlayarak kompozit 
davranışın üstünlüklerinden de faydalanabilir. Kompozit tasarım, çoğu zaman malzemelerin üstün 
özelliklerinden aynı anda yararlanma imkanı sunarken zayıf özelliklerinin de iyileştirilmesini sağlar. Yüksek 
dayanım, rijitlik ve sünekliğe sahip çelik-beton kompozit elemanların kullanımı, ekonomik, pratik ve estetik 
tasarımları beraberinde getirir. 

                                                            
1 https://www.steelconstruction.info/File:Arch_fig81.png  
2 https://www.steelconstruction.info/File:C8fig6.png  
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yüklerini taşımada tek başlarına yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle, çoğu yüksek bina hem betonarme hem 
de çelik taşıyıcı sistemler içerir. Günümüzde, özellikle eksenel yükün çok büyük olduğu durumlarda, beton 
ile yapısal çelik profillerin beraber çalıştırıldığı kompozit kolonlar (Şekil 1a) tasarımcıya pratik ve ekonomik 
çözümler sunmaktadır. Benzer şekilde, taşıdıkları beton döşemeye hem kalıp hem de donatı olan çelik sacın 
beton döşemeyle birlikte çalıştırılmasıyla elde edilen kompozit döşemeler (Şekil 1b) de tasarımda hafiflik ve 
ekonomiklik sağlamaları nedeniyle günümüzde özellikle yüksek yapılarda çokça tercih edilmektedir.  

 

 

(a) Kompozit kolon1 (b) Kompozit döşeme2 

 

(c) Kompozit kiriş (Williams, 2011) 

Şekil 1. Çelik-Beton Kompozit Yapı Elemanları 

Yapısal çelik, karakteri gereği büyük açıklıkların aşılmasında, hız gerektiren uygulamalarda, deprem ve 
benzeri dinamik etkileri karşılamada oldukça etkilidir. Ancak, yangın ve korozyona karşı zayıf olması, ses ve 
ısıyı iyi iletmesi çeliğin zayıf özelliklerindendir. Beton kütlenin içine gömme ya da betonla kaplama, başta 
yangın ve korozyon zaafiyeti olmak üzere yapısal çeliğin pek çok zayıflığını ortadan kaldırır. Bunun yanı 
sıra, bu tür uygulamalarda, tasarımcı çelik profillerle betonun beraber çalışmasını sağlayarak kompozit 
davranışın üstünlüklerinden de faydalanabilir. Kompozit tasarım, çoğu zaman malzemelerin üstün 
özelliklerinden aynı anda yararlanma imkanı sunarken zayıf özelliklerinin de iyileştirilmesini sağlar. Yüksek 
dayanım, rijitlik ve sünekliğe sahip çelik-beton kompozit elemanların kullanımı, ekonomik, pratik ve estetik 
tasarımları beraberinde getirir. 

                                                            
1 https://www.steelconstruction.info/File:Arch_fig81.png  
2 https://www.steelconstruction.info/File:C8fig6.png  
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Çelik ankrajlı kompozit kirişler (Şekil 1c), yapısal çelik profillerle betonarme döşeme arasındaki aderansın 
çelik ankrajlarla sağlandığı kompozit yapı elemanlarıdır. Kompozit kirişin “pozitif” eğilme momenti 
dayanımı, betonarme döşemenin basınç dayanımının ne kadarının ankrajlarla çelik profile aktarıldığına 
bağlıdır. Yeterli sayıda ankraj kullanıldığında, yüksek dayanımlı tam etkileşimli kompozit kirişler elde 
edilebilirken, ankraj sayısı azaltılarak nispeten daha düşük dayanımlı ancak daha ekonomik kısmi etkileşimli 
kompozit kirişler tasarlanabilmektedir. Ülkemizde, çelik kirişlerin tasarımında kompozit etkinin çoğu zaman 
ihmal edildiği bilinmektedir. Bunun belki de en önemli nedeni, üç yıl öncesine kadar kompozit tasarım 
ilkelerinin yürürlükteki çelik tasarım dokümanında tanımlanmamış olmasıdır. Çelik ankrajlı kompozit 
kirişlerin tasarım ilkeleri, 2016 yılında yürürlüğe giren Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına 
Dair Yönetmelik’te (ÇYTHYEY) (ÇŞB, 2016) tanımlanmıştır. Yeni yönetmelikle birlikte, kompozit 
tasarımın ülkemizde de yaygınlaşması beklenmektedir. 

AMAÇ  

Çalışmamızın temel amacı, I-enkesitli kompozit kirişlerin, döşeme ile kiriş arasında oluşan etkileşim 
miktarına bağlı olarak değişen ve kiriş geometrisine göre belirlenen 7 farklı plastik tarafsız eksen konumu 
için, ÇYTHYEY’de tanımlanan tasarım esasları ile Yük ve Dayanım Katsayılarına Göre Tasarım (YDKT) 
yöntemini kullanarak, tasarım eğilme momenti dayanımlarının hesabı için pratik tasarım denklemleri 
çıkartmak ve ülkemizde yaygın şekilde kullanılan I-enkesitli hadde profilli kompozit kirişler için tasarım 
tabloları oluşturmaktır. İlgili tasarım formüllerinin ve tabloların, tasarımcılara ön tasarımda yol göstermesi, 
nihai tasarımda ise hesap karmaşasından kurtararak hız kazandırması ve ekonomi sağlaması 
hedeflenmektedir. 

KAPSAM 

Ülkemizde çelik yapı tasarım esasları 2016 yılında yürürlüğe giren Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve 
Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik (ÇYTHYEY) (ÇŞB, 2016) ile yenilenmiştir. Aynı yıl ABD’de yürürlüğe 
giren AISC 360-16: Specification for Structural Steel Buildings (Yapısal Çelik Binalar için Yönetmelik) 
(AISC, 2016) temel alınarak hazırlanan ÇYTHYEY (ÇŞB, 2016), geçtiğimiz yıl güncellenmiştir. Bu 
çalışmada, yönetmeliğin güncelenen baskısı (ÇŞB, 2018) kullanılmıştır. ÇYTHYEY’de kompozit yapı 
elemanlarının tasarım esasları Bölüm 12'de sunulmaktadır. Bölüm 5 ve Bölüm 12’ye göre, kompozit 
elemanların tasarımında tasarımcı, yalnız birini kullanmak koşuluyla, Yük ve Dayanım Katsayıları ile 
Tasarım (YDKT) veya Güvenlik Katsayıları ile Tasarım (GKT) yöntemlerinden dilediğini kullanılabilir. 
YDKT yönteminin temel tasarım felsefesinin ülkemizde yürürlükte olan betonarme yönetmeliğinin (TSE, 
2000) tasarım felsefesine benzemesi ve yaklaşık dört ay önce yürürlüğe giren yeni deprem yönetmeliğimizde 
(İŞ, 2018) kompozit kolonlu taşıyıcı sistemlerin tasarımında yalnız YDKT yönteminin kullanılmasına izin 
verilmesi nedenleriyle, bu çalışmada hesaplamalar yalnız YDKT yöntemine göre yapılmıştır. ÇYTHYEY’ye 
göre, kompozit kirişlerin tasarım dayanımlarının güvenli dayanımlarına oranları 1,5’a eşit olduğundan, 
tasarımda GKT yönteminin kullanılması durumunda, güvenli dayanımlar tasarım dayanımlarından kolayca 
elde edilebilir. Çalışmada her ne kadar ülkemizde yaygın şekilde kullanılan I-enkesitli hadde profillerin 
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Çelik ankrajlı kompozit kirişler (Şekil 1c), yapısal çelik profillerle betonarme döşeme arasındaki aderansın 
çelik ankrajlarla sağlandığı kompozit yapı elemanlarıdır. Kompozit kirişin “pozitif” eğilme momenti 
dayanımı, betonarme döşemenin basınç dayanımının ne kadarının ankrajlarla çelik profile aktarıldığına 
bağlıdır. Yeterli sayıda ankraj kullanıldığında, yüksek dayanımlı tam etkileşimli kompozit kirişler elde 
edilebilirken, ankraj sayısı azaltılarak nispeten daha düşük dayanımlı ancak daha ekonomik kısmi etkileşimli 
kompozit kirişler tasarlanabilmektedir. Ülkemizde, çelik kirişlerin tasarımında kompozit etkinin çoğu zaman 
ihmal edildiği bilinmektedir. Bunun belki de en önemli nedeni, üç yıl öncesine kadar kompozit tasarım 
ilkelerinin yürürlükteki çelik tasarım dokümanında tanımlanmamış olmasıdır. Çelik ankrajlı kompozit 
kirişlerin tasarım ilkeleri, 2016 yılında yürürlüğe giren Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına 
Dair Yönetmelik’te (ÇYTHYEY) (ÇŞB, 2016) tanımlanmıştır. Yeni yönetmelikle birlikte, kompozit 
tasarımın ülkemizde de yaygınlaşması beklenmektedir. 

AMAÇ  

Çalışmamızın temel amacı, I-enkesitli kompozit kirişlerin, döşeme ile kiriş arasında oluşan etkileşim 
miktarına bağlı olarak değişen ve kiriş geometrisine göre belirlenen 7 farklı plastik tarafsız eksen konumu 
için, ÇYTHYEY’de tanımlanan tasarım esasları ile Yük ve Dayanım Katsayılarına Göre Tasarım (YDKT) 
yöntemini kullanarak, tasarım eğilme momenti dayanımlarının hesabı için pratik tasarım denklemleri 
çıkartmak ve ülkemizde yaygın şekilde kullanılan I-enkesitli hadde profilli kompozit kirişler için tasarım 
tabloları oluşturmaktır. İlgili tasarım formüllerinin ve tabloların, tasarımcılara ön tasarımda yol göstermesi, 
nihai tasarımda ise hesap karmaşasından kurtararak hız kazandırması ve ekonomi sağlaması 
hedeflenmektedir. 

KAPSAM 

Ülkemizde çelik yapı tasarım esasları 2016 yılında yürürlüğe giren Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve 
Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik (ÇYTHYEY) (ÇŞB, 2016) ile yenilenmiştir. Aynı yıl ABD’de yürürlüğe 
giren AISC 360-16: Specification for Structural Steel Buildings (Yapısal Çelik Binalar için Yönetmelik) 
(AISC, 2016) temel alınarak hazırlanan ÇYTHYEY (ÇŞB, 2016), geçtiğimiz yıl güncellenmiştir. Bu 
çalışmada, yönetmeliğin güncelenen baskısı (ÇŞB, 2018) kullanılmıştır. ÇYTHYEY’de kompozit yapı 
elemanlarının tasarım esasları Bölüm 12'de sunulmaktadır. Bölüm 5 ve Bölüm 12’ye göre, kompozit 
elemanların tasarımında tasarımcı, yalnız birini kullanmak koşuluyla, Yük ve Dayanım Katsayıları ile 
Tasarım (YDKT) veya Güvenlik Katsayıları ile Tasarım (GKT) yöntemlerinden dilediğini kullanılabilir. 
YDKT yönteminin temel tasarım felsefesinin ülkemizde yürürlükte olan betonarme yönetmeliğinin (TSE, 
2000) tasarım felsefesine benzemesi ve yaklaşık dört ay önce yürürlüğe giren yeni deprem yönetmeliğimizde 
(İŞ, 2018) kompozit kolonlu taşıyıcı sistemlerin tasarımında yalnız YDKT yönteminin kullanılmasına izin 
verilmesi nedenleriyle, bu çalışmada hesaplamalar yalnız YDKT yöntemine göre yapılmıştır. ÇYTHYEY’ye 
göre, kompozit kirişlerin tasarım dayanımlarının güvenli dayanımlarına oranları 1,5’a eşit olduğundan, 
tasarımda GKT yönteminin kullanılması durumunda, güvenli dayanımlar tasarım dayanımlarından kolayca 
elde edilebilir. Çalışmada her ne kadar ülkemizde yaygın şekilde kullanılan I-enkesitli hadde profillerin 

tamamı için dayanım tabloları hazırlanmış olsa da, yalnız bir enkesit türü ve çelik kalitesi için hazırlanan 
tabloların sayfalarca sürdüğü göz önünde bulundurularak, bu bildiride yalnız seçilen örnek bir enkesit ve 
çelik kalitesi için tablo değerleri verilmiş, tabloların tasarımı nasıl kolaylaştıracağı bu örnek üzerinde 
anlatılmıştır. Bununla birlikte, tablolarda kullanılan tasarım denklemlerinin tamamı bildiride sunulmuştur. 
Çalışmada sunulan formüllerin ve hesaplanan dayanım değerlerinin pozitif eğilme için olduğu belirtilmelidir. 
Negatif eğilme momenti için dayanım hesabı yapılmamıştır. ÇYTHYEY, betonarme döşemede tam veya 
bölgesel basınç oluşturan eğilmeyi pozitif eğilme, çekme oluşturan eğilmeyi ise negatif eğilme olarak 
tanımlamaktadır.  

YÖNTEM 

Çelik ankrajlı kompozit kirişlerin genel tasarım esasları, ÇYTHYEY’de Bölüm 12.4.1’de sunulmaktadır. 
Etkin döşeme genişliğinin hesabı Bölüm 12.4.1.1’de, eğilme rijitliğinin hesabı Bölüm 12.4.1.3’te 
verilmektedir. Bölüm 12.4.2’de ise kompozit kiriş dayanımlarının nasıl hesaplanacağı anlatılmaktadır. Bu 
bölüme göre, YDKT yönteminin kullanılması durumunda, pozitif tasarım eğilme momenti dayanımı (bMn), 
pozitif karakteristik eğilme momenti dayanımıyla (Mn) b=0,90 çarpılarak hesaplanmalıdır. Bölüm 
12.4.2.1’de, kompakt gövdeli (yani, gövde narinliği kompaktlık sınırı olan y3,76 E/F (burada, E ve Fy 
yapısal çeliğin sırayla elastisite modülü ve karakteristik akma gerilmesidir) değerini aşmayan) I-enkesitli 
hadde profillerinde akma sınır durumu için Mn’nin kompozit enkesitte plastik gerilme dağılımı yöntemi 
kullanılarak hesaplanabileceğini belirtilmektedir. Çalışmada incelenen bütün enkesit ve çelik kaliteleri için, 
yukarıda belirtilen kompaktlık koşulunun sağlandığı görülmüştür. Bu nedenle, kiriş dayanımları plastik 
gerilme dağılımı yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Bölüm 12.2.2.1’e göre, bu yöntemde, dikdörtgen 
gerilme dağılımı esas alınarak, çelik kirişte gerilmelerin Fy’ye, basınç etkisindeki betonda ise gerilmelerin 
karakteristik beton basınç dayanımının (fck) 0,85 katına ulaştığı kabul edilir. Pozitif eğilme momenti 
etkisindeki kompozit bir kirişte, plastik tarafsız eksenin (PTE) yerine göre, Şekil 2’de gösterilen üç plastik 
gerilme dağılımından biri oluşur. PTE, Şekil 2(a)’da beton döşemede, Şekil 2(b)’de çelik enkesitin 
başlığında, Şekil 2(c)’de ise çelik enkesitin gövdesinde kalmaktadır. Şekil 2’de gösterilen her bir durum için, 
kirişin karakteristik moment dayanımı, eşdeğer basınç ve çekme kuvvetlerinin oluşturduğu kuvvet çiftinin 
momentinden hesaplanır. Pozitif moment etkisindeki bir kompozit kirişte, yanal burulmalı burkulma, 
davranışı kontrol eden bir sınır durum değildir; zira, betonun dayanımını kazanıp kompozit etkinin 
başlamasıyla birlikte, betonarme döşeme kirişin basınç etkisindeki üst başlığına kiriş boyunca yanal destek 
sağlar. Kompozit kirişte, Şekil 2’de gösterilen gerilme dağılımlarından hangisinin oluşacağına karar vermek 
için beton-çelik arayüzünde oluşan yatay kesme kuvveti Qn‘nin şiddeti hesaplanmalıdır. ÇYTHYEY 
Bölüm 12.4.2.1’e göre, Qn, tam etkileşimli kompozit kirişlerde (yani, yeterli ankraj elemanına sahip 
kirişlerde) FyAs ile 0,85fckAc’den küçük olana, kısmi etkileşimli kompozit kirişlerde (yani, ankraj elemanları 
gerekenden az olan kirişlerde) ise Qn,ankraj’a eşittir. Burada, As yapısal çeliğin enkesit alanı, Ac etkin 
genişlik içindeki beton döşemenin enkesit alanı, Qn,ankraj ankraj elemanlarının toplam kayma dayanımıdır. 
Gerilme dağılımı, Qn = FyAs ise Şekil 2(a)’daki gibi, Qn = 0,85fckAc ise Şekil 2(b) veya Şekil 2(c)’deki 
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gibi olmaktadır. Kısmi etkileşimli kirişlerde de PTE genelde çelik enkesitin içinde kalmaktadır. PTE’nin 
çelik enkesitte kalması durumunda, dayanım hesapları oldukça karışık olabilmektedir.  

 

Şekil 2. Kompozit Bir Kirişte Plastik Gerilme Dağılımları (Segui, 2013) 

Bu çalışmada tasarım eğilme momenti dayanımları, PTE’nin Şekil 3’te gösterilen ve 2012 yılında Amerikan 
Demir Çelik Enstitüsü tarafından hazırlanan Çelik İnşaat Kılavuzunda (Steel Construction Manual) (AISC, 
2012) tanımlanan, 7 farklı konumu için hesaplanmıştır. İlk beş durumda, PTE kirişin üst başlığındadır. (1) ve 
(5) numaralı konumlarda, PTE başlık enkesitinin sırayla üst ve alt çizgilerinde, (2), (3) ve (4) numaralı 
konumlarda ise başlık kalınlığı tf’yi dört eşit parçaya bölen ara çizgilerdedir. PTE’nin (1)’deki konumu için 
hesaplanan dayanım, PTE’nin betonarme döşeme içinde kaldığı durumlarda da kullanılabilir. PTE’nin alt 
başlığa en yakın konumunda, yani, (7) numaralı konumda, arayüzde oluşan kesme kuvveti Qn, yukarıda 
bahsi geçen kılavuzda önerilen en küçük değer olan 0,25FyAs’e eşittir. AISC 360-16 Yorum Bölümünde, 
Qn’e uygulanan bu sınırın arayüzde oluşacak kayma nedeniyle eleman rijitliğinde gözlenecek aşırı düşüşü 
engellemek için koyulduğu belirtilmiştir. Son olarak, PTE’nin (6) numaralı konumu, Qn’nin, PTE’nin (5) 
ve (7) numaralı konumları için hesaplanan Qn değerlerinin ortalamasına eşit olduğu yer olarak 
tanımlanmıştır. 

(a) (b) (c) 

PTE 
PTE PTE 
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gibi olmaktadır. Kısmi etkileşimli kirişlerde de PTE genelde çelik enkesitin içinde kalmaktadır. PTE’nin 
çelik enkesitte kalması durumunda, dayanım hesapları oldukça karışık olabilmektedir.  

 

Şekil 2. Kompozit Bir Kirişte Plastik Gerilme Dağılımları (Segui, 2013) 

Bu çalışmada tasarım eğilme momenti dayanımları, PTE’nin Şekil 3’te gösterilen ve 2012 yılında Amerikan 
Demir Çelik Enstitüsü tarafından hazırlanan Çelik İnşaat Kılavuzunda (Steel Construction Manual) (AISC, 
2012) tanımlanan, 7 farklı konumu için hesaplanmıştır. İlk beş durumda, PTE kirişin üst başlığındadır. (1) ve 
(5) numaralı konumlarda, PTE başlık enkesitinin sırayla üst ve alt çizgilerinde, (2), (3) ve (4) numaralı 
konumlarda ise başlık kalınlığı tf’yi dört eşit parçaya bölen ara çizgilerdedir. PTE’nin (1)’deki konumu için 
hesaplanan dayanım, PTE’nin betonarme döşeme içinde kaldığı durumlarda da kullanılabilir. PTE’nin alt 
başlığa en yakın konumunda, yani, (7) numaralı konumda, arayüzde oluşan kesme kuvveti Qn, yukarıda 
bahsi geçen kılavuzda önerilen en küçük değer olan 0,25FyAs’e eşittir. AISC 360-16 Yorum Bölümünde, 
Qn’e uygulanan bu sınırın arayüzde oluşacak kayma nedeniyle eleman rijitliğinde gözlenecek aşırı düşüşü 
engellemek için koyulduğu belirtilmiştir. Son olarak, PTE’nin (6) numaralı konumu, Qn’nin, PTE’nin (5) 
ve (7) numaralı konumları için hesaplanan Qn değerlerinin ortalamasına eşit olduğu yer olarak 
tanımlanmıştır. 

(a) (b) (c) 

PTE 
PTE PTE 

 

Şekil 3. Çalışmada Kompozit Kiriş Dayanımlarının Hesaplandığı PTE Konumları 

 

Y1,i, (i) numaralı konumdaki PTE ile (1) numaralı konumdaki PTE arasındaki düşey mesafe olarak 
tanımlanırsa, çalışmada incelenen yedi PTE konumu için Y1,i değerleri Denk. (1)’de verilen bağıntılar 
kullanılarak hesaplanabilir. 

 n,6 n,1
1,1 1,2 f 1,3 f 1,4 f 1,5 f 1,6 1,7

y w y w

0,5 Q 0,125 Qd dY =0,  Y =0,25t ,  Y =0,50t ,  Y =0,75t ,  Y =t ,  Y = - ,  Y = -   
2 F t 2 F t

 

 

(1) 

Benzer şekilde, PTE’nin çalışmada incelenen yedi konumu için, beton-çelik arayüzünde oluşan yatay kesme 
kuvveti (Qn,i) değerleri Denk. (2)’deki bağıntılar kullanarak hesaplanabilir. 

     n,5 n,7
n,1 s y n,i n,1 1,i f y n,6 n,7 n,1

ΣQ +ΣQ
Q =A F ,  Q = Q -2Y b F  (i=2,3,4,5),   Q = ,   Q =0,25 Q    

2
 

 

(2) 

Denk. (1) ve (2)’de, d, bf ve tw, çelik enkesitin sırayla yüksekliği, başlık genişliği ve gövde kalınlığıdır. 
PTE’nin çelik kirişin başlığında (i=1-5) ve gövdesinde (i=6,7) olduğu durumlarda, kirişin pozitif tasarım 
eğilme momenti dayanımı (bMn) sırayla Şekil 4a ve Şekil 4b’de’da verilen gerilme dağılımları ve eşdeğer 
kuvvetler kullanılarak hesaplanabilir. 
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(a) PTE’nin (1)-(5) numaralı konumları için 
gerilme dağılımı 

(b) PTE’nin (6) ve(7) numaralı konumları için 
gerilme dağılımı 

Şekil 4. Çalışmada Kompozit Kiriş Dayanımlarının Hesaplandığı PTE Konumları 

Şekil 4(a)’da Cc beton döşemede oluşan basınç kuvvetinin şiddeti, Cst ve Tst çelik profilin sırayla basınçta ve 
çekmede kalan kısımlarında oluşan basınç ve çekme kuvvetlerinin şiddetleri, b beton döşemenin etkin 
genişliği, a beton basınç bloğunun derinliği, Yc ve Y sırayla Cst ve Tst’nin etkime noktasının PTE’ye olan 
uzaklığı, Y2 ise Cc’nin etkime noktasının PTE’nin (1) numaralı konumuna olan uzaklığıdır. Cc, Qn,i’ye eşit 
olduğundan, a=Qn,i/(0,85fckb)’den hesaplanabilir. Buradan, Y2, beton kalınlığı tc ile hadve yüksekliği hc’nin 
toplamından a/2 çıkarılarak hesaplanabilir. Y2, döşeme sisteminin geometrik ve mekanik özelliklerine bağlı 
olarak tasarımdan tasarıma değişeceğinden, tasarım formülleri Y2’ye bağlı olacak şekilde çıkarılmıştır. 
Enkesitte oluşan bütün eşdeğer kuvvetlerin (i). Konumdaki PTE’ye göre momenti alınarak kompozit kirişin 
pozitif karakteristik eğilme momenti dayanımı Mn,i aşağıdaki gibi yazılabilir: 

  cn,i c 1,i 2 st stM =C Y +Y +C Y +T Y  (i=1-7) 

 
(3) 

Basit eğilme etkisindeki bir kirişte normal kuvvet olmadığından, Tst=Cst+Cc olmalıdır. Diğer yandan, Tst ile 
Cst’nin şiddetlerinin toplamı çelik enkesitin akma dayanımına (FyAs) eşittir. Buradan, Cst ve Tst şu şekilde 
ifade edilebilir: 

n,1 n,i n,1 n,i
st st

ΣQ -ΣQ ΣQ +ΣQ
C =        T =   

2 2
 

 

(4) 

PTE’nin kiriş başlığında kaldığı durumlarda, Yc=Y1,i/2’dir. Ancak, PTE’nin başlık gövde birleşimindeki 
eğriliklerde ya da gövdede kaldığı durumlarda, Yc hesabı karmaşık bir hal almaktadır. Özellikle PTE’nin 
eğriliklerin bulunduğu bölgede kaldığı durumlarda, Şekil 4(b)’de gösterildiği gibi, eğriliklerin bulunduğu 

Tst 

tc tc 

b 

d d 

Cc Cc 

Cst 

Tst 
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(a) PTE’nin (1)-(5) numaralı konumları için 
gerilme dağılımı 

(b) PTE’nin (6) ve(7) numaralı konumları için 
gerilme dağılımı 

Şekil 4. Çalışmada Kompozit Kiriş Dayanımlarının Hesaplandığı PTE Konumları 

Şekil 4(a)’da Cc beton döşemede oluşan basınç kuvvetinin şiddeti, Cst ve Tst çelik profilin sırayla basınçta ve 
çekmede kalan kısımlarında oluşan basınç ve çekme kuvvetlerinin şiddetleri, b beton döşemenin etkin 
genişliği, a beton basınç bloğunun derinliği, Yc ve Y sırayla Cst ve Tst’nin etkime noktasının PTE’ye olan 
uzaklığı, Y2 ise Cc’nin etkime noktasının PTE’nin (1) numaralı konumuna olan uzaklığıdır. Cc, Qn,i’ye eşit 
olduğundan, a=Qn,i/(0,85fckb)’den hesaplanabilir. Buradan, Y2, beton kalınlığı tc ile hadve yüksekliği hc’nin 
toplamından a/2 çıkarılarak hesaplanabilir. Y2, döşeme sisteminin geometrik ve mekanik özelliklerine bağlı 
olarak tasarımdan tasarıma değişeceğinden, tasarım formülleri Y2’ye bağlı olacak şekilde çıkarılmıştır. 
Enkesitte oluşan bütün eşdeğer kuvvetlerin (i). Konumdaki PTE’ye göre momenti alınarak kompozit kirişin 
pozitif karakteristik eğilme momenti dayanımı Mn,i aşağıdaki gibi yazılabilir: 

  cn,i c 1,i 2 st stM =C Y +Y +C Y +T Y  (i=1-7) 

 
(3) 

Basit eğilme etkisindeki bir kirişte normal kuvvet olmadığından, Tst=Cst+Cc olmalıdır. Diğer yandan, Tst ile 
Cst’nin şiddetlerinin toplamı çelik enkesitin akma dayanımına (FyAs) eşittir. Buradan, Cst ve Tst şu şekilde 
ifade edilebilir: 

n,1 n,i n,1 n,i
st st

ΣQ -ΣQ ΣQ +ΣQ
C =        T =   

2 2
 

 

(4) 

PTE’nin kiriş başlığında kaldığı durumlarda, Yc=Y1,i/2’dir. Ancak, PTE’nin başlık gövde birleşimindeki 
eğriliklerde ya da gövdede kaldığı durumlarda, Yc hesabı karmaşık bir hal almaktadır. Özellikle PTE’nin 
eğriliklerin bulunduğu bölgede kaldığı durumlarda, Şekil 4(b)’de gösterildiği gibi, eğriliklerin bulunduğu 

Tst 

tc tc 

b 

d d 

Cc Cc 

Cst 

Tst 

bölge, aynı yükseklik ve alana sahip eşdeğer bir dikdörtgene çevrilerek işlemler kolaylaştırılmıştır (AISC, 
2012). Şekil 4’te ele alınan her iki durum için de Y ; Y1,i ve Yc cinsinden yazıldığında, aslında incelenen yedi 
farklı PTE konumu için hesaplanan tasarım eğilme momenti dayanımlarının (bMn) Denk. (4)’te sunulan 
basit bağıntıyla hesaplanabildiği belirlenmiştir.  

        
b n,i n,i 1,i 2 c n,1 c 1,i

dM =0,90 ΣQ Y +Y -Y +ΣQ +Y -Y  
2

 (5) 

Daha önce de belirtildiği gibi, PTE’nin kiriş başlığında olduğu (i=1-5) durumlarda, Yc= Y1,i/2’dir. PTE’nin 
kiriş gövdesinde olduğu (İ=6, 7) durumlarda ise, Yc aşağıdaki bağıntıdan hesaplanabilir: 

 

   

                 
 
 
 

1,i ff
f 1,i cr 1,i f w

c cr f w w 1,i f w
f cr w

Y -t -rt rA Y - +A Y -t +A
2 2 2Y = , burada A = A-2A -ht /2, A = Y -t -r t

A +A +A
 

 

(6) 

Denk. (6)’da Af çelik profilin başlık alanı (bftf), h düze gövde yüksekliği, r ise köşe eğrilik yarıçapıdır. 

BULGULAR 

Çalışmada, her ne kadar ülkemizde yaygın şekilde kullanılan I-enkesitli hadde profillerinin tamamı için 
dayanım tabloları hazırlanmış olsa da, sadece bir enkesit türü ve çelik kalitesi için hazırlanan tabloların 
sayfalarca sürdüğü göz önünde bulundurularak, bu bildiride yalnız seçilen örnek bir enkesit ve çelik kalitesi 
için tablo değerleri verilecektir. Kompozit kiriş olarak kullanılan S355 çelik kaliteli, HE800B enkesitli bir 
yapı elemanının çalışmada incelenen yedi PTE konumu ve farklı Y2 değerleri için hesaplanan tasarım eğilme 
momenti dayanımları Tablo 1’de sunulmuştur. Tablo 1’e, çelik kirişin tasarım plastik moment dayanımı 
bMp’de eklenmiştir. Tasarım tablolarında, Qn ve Y2’nin ara değerleri için doğrusal enterpolasyon 
yapılabilmektedir. 
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Tablo 1. S355 Çelik Kaliteli HE800B Profilli Kompozit Kiriş İçin Tasarım tablosu 

 

2017 yılında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan ÇYTHYEY Hakkında Uygulama 
Kılavuzu’nda (ÇŞB, 2017) bulunan, tasarım tablosu Tablo 1’de sunulan kirişin, enkesit detayları Şekil 5a’da 
sunulan beton döşemeyle tam etkileşimli çalışacak şekilde kullanıldığı örnekteki (Örnek 12.7) pozitif tasarım 
eğilme momenti dayanımı 4866 kNm olarak hesaplanmıştır. Kompozit kiriş, tam etkileşimli çalışması 
nedeniyle, Qn = küçüğü (AsFy=11864 kN;0,85fckAc=7968 kN)=7968 kN olarak hesaplanmıştır. Bu 
durumda, PTE’nin çelik enkesitte olacağı aşikardır. Örnekte, çelik sacın üst kotunun altında kalan betonun 
katkısı da alındığından, a=125 mm bulunmuştur. Buradan, Y2=hca/2=150-125/2=87,5 olarak hesaplanabilir. 
Kompozit kirişin tasarım dayanımı, Y2=87,5 mm ve Qn=7968 kN için Tablo 1’de verilen değerler arasında 
doğrusal enterpolasyon yapılarak hesaplandığında, bMn=4866 kNm bulunmuştur. Bu değer, kılavuzdaki 
karışık hesaplardan elde edilen değerle aynıdır. Qn=7968 kN değerine karşılık gelen PTE’nin, çalışmada 
incelenen yedi konumdan (3) ile (4) numaralı konumlarıb arasında olduğu, diğer bir ifadeyle, kiriş başlığında 
bulunduğu fark edilebilir. Qn’nin 4835’ten küçük olduğu durumlarda, yani PTE’nin kiriş üst başlığının 
altında olduğu durumlarda, dayanım hesaplarının çok daha karışık olacağı dikkate alınırsa, Tablo 1’de 
sunulan tasarım tablosunun pratikliği fark edilebilir. Ele alınan bu kiriş, ülkemizde yaygın şekilde kullanılan 
ve AISC (2016)’ya göre kompozit tasarım yapabilen programlardan biri olan ETABS (CSI, 2016) 
programında da modellenmiştir (Şekil 4b). Kompozit kiriş tasarımı için ÇYTHYEY’de verilen esasların 
hemen hemen hepsi AISC (2016)’dakilerle aynıdır. Bu nedenle, kullanılan programdan elde edilen 
değerlerin, ÇYTHYEY’den elde edilen değerlerle örtüşeceğine inanılmaktadır. 

  

Y2= 50 mm Y2= 100 mm Y2= 150 mm Y2= 200 mm Y2= 250 mm Y2= 300 mm
1 0.0 11864 4805 5339 5873 6407 6940 7474
2 8.25 10107 4719 5174 5629 6084 6539 6993
3 16.5 8350 4621 4996 5372 5748 6124 6499
4 24.8 6592 4509 4806 5102 5399 5696 5992
5 33.0 4835 4384 4602 4819 5037 5255 5472
6 86.1 3901 4295 4471 4646 4822 4997 5173
7 161 2966 4054 4188 4321 4454 4588 4721

HE800B 3269

PTEKESİT
bMn (kNm)Qn      

(kN)
Y1,i     

(mm) 
bMp 

(kNm)
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Tablo 1. S355 Çelik Kaliteli HE800B Profilli Kompozit Kiriş İçin Tasarım tablosu 

 

2017 yılında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan ÇYTHYEY Hakkında Uygulama 
Kılavuzu’nda (ÇŞB, 2017) bulunan, tasarım tablosu Tablo 1’de sunulan kirişin, enkesit detayları Şekil 5a’da 
sunulan beton döşemeyle tam etkileşimli çalışacak şekilde kullanıldığı örnekteki (Örnek 12.7) pozitif tasarım 
eğilme momenti dayanımı 4866 kNm olarak hesaplanmıştır. Kompozit kiriş, tam etkileşimli çalışması 
nedeniyle, Qn = küçüğü (AsFy=11864 kN;0,85fckAc=7968 kN)=7968 kN olarak hesaplanmıştır. Bu 
durumda, PTE’nin çelik enkesitte olacağı aşikardır. Örnekte, çelik sacın üst kotunun altında kalan betonun 
katkısı da alındığından, a=125 mm bulunmuştur. Buradan, Y2=hca/2=150-125/2=87,5 olarak hesaplanabilir. 
Kompozit kirişin tasarım dayanımı, Y2=87,5 mm ve Qn=7968 kN için Tablo 1’de verilen değerler arasında 
doğrusal enterpolasyon yapılarak hesaplandığında, bMn=4866 kNm bulunmuştur. Bu değer, kılavuzdaki 
karışık hesaplardan elde edilen değerle aynıdır. Qn=7968 kN değerine karşılık gelen PTE’nin, çalışmada 
incelenen yedi konumdan (3) ile (4) numaralı konumlarıb arasında olduğu, diğer bir ifadeyle, kiriş başlığında 
bulunduğu fark edilebilir. Qn’nin 4835’ten küçük olduğu durumlarda, yani PTE’nin kiriş üst başlığının 
altında olduğu durumlarda, dayanım hesaplarının çok daha karışık olacağı dikkate alınırsa, Tablo 1’de 
sunulan tasarım tablosunun pratikliği fark edilebilir. Ele alınan bu kiriş, ülkemizde yaygın şekilde kullanılan 
ve AISC (2016)’ya göre kompozit tasarım yapabilen programlardan biri olan ETABS (CSI, 2016) 
programında da modellenmiştir (Şekil 4b). Kompozit kiriş tasarımı için ÇYTHYEY’de verilen esasların 
hemen hemen hepsi AISC (2016)’dakilerle aynıdır. Bu nedenle, kullanılan programdan elde edilen 
değerlerin, ÇYTHYEY’den elde edilen değerlerle örtüşeceğine inanılmaktadır. 

  

Y2= 50 mm Y2= 100 mm Y2= 150 mm Y2= 200 mm Y2= 250 mm Y2= 300 mm
1 0.0 11864 4805 5339 5873 6407 6940 7474
2 8.25 10107 4719 5174 5629 6084 6539 6993
3 16.5 8350 4621 4996 5372 5748 6124 6499
4 24.8 6592 4509 4806 5102 5399 5696 5992
5 33.0 4835 4384 4602 4819 5037 5255 5472
6 86.1 3901 4295 4471 4646 4822 4997 5173
7 161 2966 4054 4188 4321 4454 4588 4721

HE800B 3269

PTEKESİT
bMn (kNm)Qn      

(kN)
Y1,i     

(mm) 
bMp 

(kNm)

  

(a) Kompozit kiriş enkesiti (ÇŞB, 2017) (b) Kompozit kirişin ETABS modeli 

Şekil 5. S355 Çelik Kaliteli, HE800B Enkesitli Kompozit Kiriş 

Programa, kompozit kirişin sistem ve enkesit bilgileri tanımlanarak, farklı kompozitlik (etkileşim) yüzdeleri 
için tasarım dayanımları belirlenmiştir. Aynı Qn ve Y2 değerleri  için dayanımlar Tablo 1’den okunarak da 
belirlenmiştir (Şekil 6’daki tabloya bakınız). Şekil 6’da verilen grafikten, tablodan okunan değerlerle 
ETABS’tan elde edilen değerlerin neredeyse tamamen aynı olduğu görülmektedir.  

 

Şekil 6. Tasarım Tablosundan Elde Edilen Dayanımların ETABS Verileriyle Karşılaştırılması 

SONUÇ 

Bu çalışmada çelik ankrajlı kompozit kirişlerin, 7 farklı plastik tarafsız eksen konumu için, tasarım eğilme 
momenti dayanımlarının hesabı için pratik tasarım denklemleri çıkartılmıştır. Seçilen örnek bir kesit için 
tasarım denklemleri kullanılarak tasarım tablosu oluşturulmuştur. Tasarım tablosundan elde edilen değerler, 
hem uygulama kılavuzundan (ÇŞB, 2017) hem de ETABS’tan elde edilen değerlerle doğrulanmıştır. Tasarım 
tablosunun, özellikle PTE’nin kiriş enkesitinde olduğu durumlarda, tasarımı oldukça kolaylaştırdığı ve 
hızlandırdığı gösterilmiştir.  

  

KOMPOZİT % Qn (kN ) Y2 (mm) ETABS TABLO

50 4019 118,5 4560 4554
60 4785 112,5 4649 4649
74 5933 103,5 4749 4743
80 6411 99,7 4784 4783
90 7177 93 4825 4823
100 7969 85 4849 4847

bMn (kNm)
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TURGUT CANSEVER VE HENRİ LEFEBVRE FELSEFELERİ ÜZERİNE SORGULAMA: 
YAŞANAN MİMARİ VE YAŞANAN MEKÂN

Nurnisa TÜRKOĞLU¹, Senem KAYMAZ KOCA²

¹Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık ABD, İstanbul / Türkiye 

²Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Çalışmada mimar Turgut Cansever ve toplum bilimci Henri Lefebvre’nin mekân üzerine geliştirdikleri 
düşünceler sorgulanmaktadır. Farklı kültür ve ideolojileri benimsemiş bu kişilerin söylemleri benzer zeminde 
“yaşanan mimari” ve “yaşanan mekân” kavramlarıyla buluşturulmuştur. Lefebvre’nin “yaşanan mekân” söy-
lemi çerçevesinde, Cansever’in felsefi evreninden üretilen “yaşanan mimari” çıkarımının arandığı sorgula-
mada, iki yaklaşımın hangi noktalarda kesiştiği izlenirken, yöntem olarak Cansever’in şehir örneklemelerinin 
ve söylemlerinin incelenmesi benimsenmiştir. Lefebvre’nin “yaşanan mekân”ı, hareketli oluşuyla dönüşür, 
dönüştürerek üretir ve üretilir. Bu değişkenliklerin akışıyla hayatın içinde özgürce kendiliğinden oluşabilmek-
tedir. Böylelikle mekân ve insan ilişkisine göre insanın var oluşunun mekânda nasıl gerçekleştiği sorgulanır-
ken insan bedeninin ritmik hareketleri şehrin dinamizminin mekânsal karşılığına bağlanmaktadır. Cansever 
felsefesinde ise “yaşanan mimari” çıkarımının, mekânı kapsayan her şey ve varlığın, eylemin meydana geldiği 
yer olduğu görülür. Varoluşu algılamak, yaratılan her şeyi kendi iç yolculuğuna dahil etmek, mekânı insan 
çerçevesinde sorgulamayı gerektirmektedir. Hareket halindeki insanın her adımında görülen, birbirine eklem-
lenen farklı şeylerin olması şehri oluşturan farklı köşelerle, sokaklarla ve meydanlarla karşılaştırmakta böy-
lece varlığın dinamizmi şehirde algılanır hale gelmektedir. Çalışma, Cansever’in şehir örneklemeleriyle onun 
söylemleri içerisinden üretilmiş “yaşanan mimari” çıkarımının, Lefebvre’nin “yaşanan mekân” söylemiyle 
benzerliklerinin sorgulandığı bir değerlendirmedir. Cansever ve Lefebvre farklı kültürel değerlere, inançlara 
sahip, farklı coğrafyalarda yaşamış iki 20.yy. düşünürü olmalarına rağmen kişisel karakterleri bağlamında 
ortaya koydukları mekân ve mimariye dair söylemler, bütünlük içerisindedir. Mekân, varoluş olarak canlı, 
dinamik, süreklilik barındırmasıyla benzerlik göstermekte ve anlamsal açıdan yakın zemin üzerindedir. Sonuç 
olarak benzerlik taşıyan bu kavramlar, Cansever ve Lefebvre’nin mekâna dair düşüncelerindeki çok kapsamlı 
ilişkilerinin bir arada buluşturulma çabasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Turgut Cansever, Henri Lefebvre, Yaşanan Mimari, Yaşanan Mekân, Şehir

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Turgut Cansever yaşantısı boyunca inşa faaliyetlerini mimarlığın diğer tüm yönleriyle birlikte değerlendirmiş, 
mimarlığa bütüncül yaklaşarak ürettiği söylemleriyle mimarlığın anlam boyutuna dikkat çekmiş bir mimardır. 
İnsanın kendi içinde var olan mekân üretme arzusuna yönelik düşüncesiyle mekâna dair geliştirdiği felsefi 
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yaklaşımlarını projeleriyle ve yazılarıyla anlatma çabası taşımıştır. Benzer zamanlarda yaşamış olan Henri 
Lefebvre, yaşantısı boyunca ürettiği söylemler ile hep ses getirmiş, sosyolojik soruşturmaları bugün sürek-
li tartışılmakta olan bir toplum bilimcidir. Kent, kentleşme, mekân konularını toplumsal olarak inceleyerek 
mekânı düşünen, tartışan, sosyal ve siyasal boyutlarıyla ele alan bir söylem üreticisidir. Farklı kültürlerden 
beslenmiş olsalar da, Cansever ve Lefebvre’nin mekâna bütüncül olarak ve kişisel duyarlılıklarını gözeterek 
yaklaştıkları söylenebilir. Çalışmada esas alınan konu, insanın içindeki mekân üretme arzusuna odaklanan 
yaklaşımları ile varlığın mekânda nasıl karşılık bulduğuna yönelik değerlendirmelerinde benzer kavramlar 
etrafında buluşmalarıdır.

AMAÇ

Araştırmanın amacı Turgut Cansever ve Henri Lefebvre’nin mekân üzerine söylemlerini ortaya koymak, farklı 
coğrafyalarda, farklı kültürleri ve inançları benimseyerek yaşamış olan bu iki düşünürün mekân konusunda-
ki felsefi yaklaşımlarının belirlenen kavramlar bağlamında benzerliğini saptamaktır. İncelenmiş olan bu iki 
kişinin “mekâna” dair ürettikleri tüm düşüncelerin mimari değerlendirme literatürüne bir katkı olarak kabul 
edilmesiyle mekân konusundaki söylemlerinin anlam ilişkisinin bir arada irdelendiği kavramsal bir çerçeve 
üretmektir.

KAPSAM

Bir mimari ve mekân eleştiri disiplini içerisinde ele alınan bu çalışma incelenen kişilerin düşünsel evreninden 
doğan benzer kavramlar ve bu kavramların etkisiyle ortaya çıkmış olan sonuç ürünlerin, benzer yaklaşımların 
mimari projeler ve söylemler üzerinden kuramsal olarak sorgulanması yöntemini kapsamaktadır.

YÖNTEM

Çalışmada Turgut Cansever ve Henri Lefenbvre’nin mekân üzerine yaklaşımlarının kavramsal yapısı detaylı 
olarak işlenmiştir. Lefebvre’nin düşünsel evreni ile Cansever’in felsefi yaklaşımlarının benzerliği sorgulan-
mıştır. Farklı kültür ve ideolojileri benimsemiş bu kişilerin söylemleri benzer bir zeminde “yaşanan mimari” 
ve “yaşanan mekân” kavramlarıyla buluşturulmuştur. Cansever’in mimari söylemlerinde yer verdiği mekânın 
sürekliliği ve canlılığı kavramlarından doğan “yaşanan mimari” çıkarımı üzerinde durulurken benzer şekil-
de, Lefebvre’nin mekân konusunda mekânın oluşumu ve dönüşümü üzerine geliştirdiği düşüncelerini kapsa-
yan “yaşanan mekân” kavramı birlikte işlenmiştir. Böylelikle mekânsal analizlerinin yapıldığı bu söylemlerin 
arasındaki benzerlikler üzerine ilerleyen bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışma bahsedilen benzer yaklaşım 
durumlarının, Cansever’in şehir üzerine geliştirdiği söylemler ve üç tane şehir örneklemesinin üzerinde eşleş-
tirilmesi yöntemiyle sonuçlandırılmıştır. Seçilen şehir örnekleri sırasıyla Ankara için 1980 yılında geliştirilmiş 
Batıkent Yeni Şehir ve Konut Projesi, Sivas için 1998 yılında tasarlanmış Sivas Kaleardı Mahallesi Projesi ve 
Ankara için 2001 yılında planlanan Ballıkuyumcu Toplu Konut Alanı Projesidir.
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BULGULAR

Turgut Cansever, felsefi söylemlerini ifade etmiş, metinlere aktarmış olması ve bir mimar olarak çizerek, üre-
terek hayatını sürdürmüş olması ile felsefe ve mimarlık alanlarını iç içe yaşamış özgün bir kişidir. Mimarlık 
üzerine geliştirdiği söylemlerinde mekân ve mimarlığı bir arada işlemiştir. Turgut Cansever’e göre mima-
ri, kavram olarak mekânı içeren her şeyle ilişkilendirilir ve mekân varoluşun meydana geldiği her yerdedir 
(Gökdemir, 2017: 8). Oluş halinin dinamiklerini zihnen sorgulamak Turgut Cansever’in temel felsefesidir. 
Mimarinin görevi ise varoluşun dinamiklerini bilerek doğru yöntemleri üretmektir. Bunu da “bilinci, biçim-
ler dünyasına yansıtma çabasıdır istediğim” diyerek açıklar (Cansever, 1992: 213). Varoluşun algılanması, 
mekânın insan çerçevesinde sorgulanarak yaratılmış her şeyin insanın kendi iç dünyasında özümsenmesiyle 
mümkündür. Çünkü mimari insanın varlık ile arasındaki ilişkiyi çok yönlü olarak düzenleyen disiplindir (De-
mirgüç, 2006: 25). 

Bu çalışmada Cansever’in kültürel birikiminden doğan söylemlerine ve onun mimari düşünceleri üzerinden 
yapılan “yaşanan mimari” çıkarımına yer verilmiştir. Varlığın ve eylemin meydana geldiği mekânın insan 
merkezli sorgulanışı mekânda hep var olan hareketi tanımlar. Bu hareketlilik mekânı veya mimariyi “yaşanan 
mimari” oluş haline dönüştürür. Hareket eden insan için her adım atıldığında, algılanan katman sürekli değişir, 
çoğalır ve bir bütünlük ile insanı varlığın dinamizmine götüren bir kapı olarak belirir. 

Varlığın dinamizmini ise insan en belirgin şekilde şehirde algılar. Çünkü şehirde yürüme eylemi boyunca 
bedeni ile algılayabileceği bir çevrede yaşayan insan, bakış açısı ile ağaç, bahçe duvarı, ev köşesi gibi öğeleri 
algılarken birkaç adım ilerlediğinde algıladığı katman çoğalır. Farklı bahçe duvarı, farklı, ev köşesi gibi un-
surları görerek ilerler. Her ilerleyişte başka şeyler görme eylemi gerçekleşir. Tüm katmanlarda mimari yapıya 
bütünlük veren ortak unsurların yarattığı sürekliliği görebilir. Bahçe duvarlarında fark ettiği ortak malzeme ile 
evlerin konumları değişse de mimari bütünlükleri ile manzara sürekli değişerek katmanlaşır (Cansever, 2013: 
24). Böylece şehri oluşturan farklı köşelerle, sokaklarla ve meydanlarla karşılaşarak varlığın dinamizmini 
fark edebilmektedir. İnsanın çevresi ile bilinçli ilişki kurabilmesi de ancak yaşanan bir mimari ile mümkündür 
(Demirgüç, 2006: 48).

Cansever’e göre insanda var olan bireysellik vasfı, her bireyin iç dünyasının farklı olması halini, her bireyin 
kendini ortaya koymasına fırsat veren bir bütünlüğü doğurur. Bunun mimariye yansıması ise bir yapının kendi 
şahsiyetini oluşturması sonucunda bir bütünlüğe varılmasıyla o çevrede hareket doğması şeklinde görülür. 
Cansever’e göre şehirde parçaların eklemlenerek oluşturduğu kümülatif bir bütünlük söz konusudur (Canse-
ver, 2016: 79). Bağımsız birimlerin bir bütün içerisine eklenerek çoğalmasıyla her yapı bütünün parçasıdır ve 
bir başkasına müdahale etmez. Beden hareketi, göz hareketi ile gezinirken burada ki etkiye maruz kalan insan 
varlığın dinamik olan yapısına yaklaşırken beden her adım attığında farklı mekân parçaları belirir. Cansever’in 
sürekli eklemlenerek değişen, dönüşen ve çoğalan bu yaklaşım biçimini “yaşanan mimari” şeklinde yorumla-
mak mümkündür. Cansever’in söylemleri sonucunda üretilen “yaşanan mimari” kavramı şehirden beslenerek 
doğduğu için Henri Lefebvre’nin “yaşanan mekân” ı ile karşılaştırılmaya yönelik ilerleyen bu çalışmada kar-
şılaştırma Cansever’in şehir örnekleri üzerinden işlenecektir.
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Henri Lefebvre mekân konusuna kendisinden önceki araştırmacılardan farklı yaklaşmış olduğundan uzun yıl-
lardır çalışmalarının kaynak olarak başvurulduğu bir toplum bilimcidir. Mekân üzerine düşünen ve mekân 
felsefeleriyle tartışan Lefebvre’nin yazılı yayınları felsefe, sosyoloji, tarih, metafizik, dilbilimi gibi çeşitli 
alanlarda kendisinden sonraki yayınlara da ışık tutacak kadar kapsamlı çalışmalardır. Lefebvre ile mekân ve 
zaman yalnızca soyutlama olmaktan sıyrılmış, doğrudan yaşamın kendisinde gerçekleşerek yaşamın kendisini 
oluşturduğu ve bu oluşun felsefe, edebiyat, toplumsal ve pozitif bilimler, mimari ve matematik gibi pek çok 
alanda bir bütün olarak ele alındığı görülür (Kurtar, 2015: 350). 

Mekânı zaman ile birlikte çok disiplinli bir yaklaşımla irdeleyen Lefebvre derinlikli kavrayışın ancak tarihsel 
koşulların ve toplumsal olayların da dâhil edilmesiyle birlikte mekânın üretim biçiminin kavranmasıyla müm-
kün olduğunu ifade etmektedir (Kurtar, 2015: 350). Mekân içi doldurulmak üzere var olan bir boşluk değildir. 
Zaten var olan, üzerine inşa edilen, kendisi sürekli oluşmakta olan bir şeydir. Yaşayan, yaşamın içerisinde bir 
akışı olan, değişkenliği ile dönüşen ve dönüştürülen bir şeydir. Böylelikle mekân hem kendisini hem de başka 
şeyleri üretmektedir. Mekân üzerine üretilmiş söylemlerde mekânın kategorize edildiği görülse de Lefebvre 
mekânın yalnızca kavramsal olarak ayrılabileceğini düşünür. Kartezyen düşünme geleneğine göre zaman ve 
mekân yaşamın her boyutunda bir ayrışma yaşarken Lefebvre ile mekân, sadece kavramsal olarak zihinsel, 
toplumsal, fiziksel şeklinde ayrılarak gündelik yaşamın içerisinde iç içedirler. Zihinsel mekân (soyut, kavram-
sal, mekândır, iktidarın, kapitalizmin mekânıdır), fiziksel mekân (doğrudan yaşamın içinde ve sıradan, pratik 
edinimlerimizi yönetendir) ve toplumsal mekân (aykırı ve özgürleşen mekândır.) iç içe olan çelişkili bir ilişki 
doğururlar. Lefebvre mekân üzerine söylem üretmiş diğer felsefecilerden farklı olarak ilk kez mekânı toplum 
ile ilişkisi içerisinde ele alan bir yaklaşım geliştirmiştir. Mekânın kavramsallaştırılmasına yönelik yaptığı ça-
lışmasında, mekânın toplumsal alanda üretildiğini ortaya koyar. Her bir toplumsal oluşum kendi mekânını 
üretir. Mekân, toplumsal üretimin hem ön koşulu hem süreci hem de sonucudur. (Kurtar, 2015: 351). Böyle-
likle mekân üretilirken bir başka açıdan tüketilir. Fakat bu da yeni bir üretim biçimi doğurur. (Ertürk, 2013: 8). 
Mekânın çeşitli coğrafyalarda kendisini üretecek örgütlenmelerin maddi ve toplumsal olarak farklılık barındır-
masından kaynaklı olarak üretim ilişkilerinde farklı şekilde ortaya çıkar (Özpınar, 2014: 2). 

Toplumsal mekânı anlamlandırabilmek için mekân üzerinde üçlü okuma yapmak gerekmektedir. Lefebvre’ye 
göre mekânın deneyimlenmesi algılanan, tasarlanan ve yaşanan tanımlamalarıyla üç unsurdan oluşmaktadır 
ve bu unsurlar mekânsal pratik, mekân temsili ve temsili mekân şeklinde kavramsallaştırılırlar. Üçlü, hem her 
üretim tarzında ve toplumda mekânın üretiminin anlamlandırılmasına ve mekânın deneyimlenmesinin incelen-
mesine hem de zihinsel, toplumsal ile fiziksel mekânların karşılıklı ilişkileri, karşıtlıkları ve düzenlenişlerini 
incelemeye imkân sağlamaktadır (Ghulyan, 2017: 21)

Algılanan mekân (mekânsal pratik) doğrudan sorgulamadan yaşadığımız ve mekân odaklı pratiklerimizi, alış-
kanlıklarımızı biçimlendiren mekândır. “Binalar, yapılar, çalışma yerleri, özel alan ve boş vakit alanlarını bir-
biriyle bağlayan yol ve ağları kapsar, dolayısıyla gözlemlenir” (Lefebvre, 2014: 410). Fakat algılanan mekân 
aynı zamanda fiziksel yapılı çevrenin üretim ve yeniden üretim süreçlerini kapsadığından, planlama gibi di-
siplinlerin pratikleriyle ilgili olduğundan tasarlanan mekân ile sıkı bir ilişki içine girer. Mimari, şehircilik, yol 
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yapımı, toprağın düzenlenmesi, gündelik hayat ve elbette kent gerçekliği gibi çeşitli düzeylerde de saptanır 
(Lefebvre, 2014: 410).

Tasarlanan mekân (mekân temsili), planlamacıların, şehircilerin, teknokratların, sanatçıların ve bir toplumun 
üretim tarzının içindeki egemen mekândır. Tasarlanan mekân, etkin bilgi ve ideolojiden beslenerek bunları 
mekânsal dokularında yansıtır ve düzenin yani siyasi iktidarın, hâkim ideoloji ve ekonomik düzenin mantığı-
na göre düzenlenmiş, örgütlenmiş ve üretilmiş mekândır (Lefebvre, 2014: 139). Zihinsel olarak düşünülmüş, 
‘tasarlanmış’, sonradan nesneleşmiş planlardan, simgelerden vs. oluşan bu mekân soyutlama içerir, şöyle ki fi-
ziksel dokuya etki kapsamından dolayı tasarlanan mekân, algılanan mekân ile sıkı ilişki içerisinde olup ondan 
ayrılamaz. Genel bir somutlama yapılırsa, tasarlanan mekânın, mekânın bölgelere ayrılması, parsellenmesi, 
bir iş bölümüne ve uzmanlaşmaya dâhil edilmesiyle, işlevlerin, insanların ve şeylerin mekândaki ayrım veya 
birleşimini sağlayan uygulama ve eylemlerin dayanağı olduğu söylenebilir (Ghulyan, 2017: 23).

Yaşanan mekân (temsil mekânları) ise özneldir, şöyle ki kullanıcılarının günlük eylemlerinin somut mekânıdır. 
(Lefebvre, 2014: 364). Hesapların değil “öznelerin” mekânı olup kullanıcılarının tarihi ile ilişkilidir. Dolayı-
sıyla tasarlanan ve algılanan mekânlar gibi hesaplama ve tutarlılık içermez (Lefebvre, 2014: 70). Bu kullanıcı-
ların ve oturanların mekânıdır. Böylece mekân yaşanır, konuşur; duyumsal bir merkezi vardır: Ego, yatak, oda, 
konut ya da ev; meydan, kilise, mezarlık gibi mekânlar, tutku ve eylem yerlerini, yaşanan durumların yerlerini 
kapsar, dolayısıyla zamanı doğrudan içerir (Lefebvre, 2014: 71). Yaşananların ve kullananların sembollerini, 
imgelerini ve argo dilini içerir, o yüzden “niteleyicidir, akışkandır, dinamikleşmiştir” (Lefebvre, 2014: 71). 
Gündelik hayat, yaşanan mekân içinde şekil bulur (Lefebvre, 2014: 139), fakat gündelik hayatın sıradanlığı, 
belirli kurallara göre düzenlenişi ve standartlığı, toplum üyeleri tarafından tepkiye neden olur veya farklı bir 
gündelik hayatın mümkün olacağına işaret eder. Dolayısıyla, yaşanan mekân aynı zamanda özgürleştirici bir 
potansiyel de taşır; egemen söylemin karşısında duruş sergileyebilir. 

Toplumsal mekânı anlamlandırmaya yönelik bu mekân üçlemesi birbirinden hiçbir zaman tam olarak ayrıla-
maz. Çünkü bunlar süregelen bir etkileşim, karşıtlık ve çelişki içerisindedirler. Kendi özellik ve niteliklerine 
göre, farklı üretim tarzı ve toplumlara göre algılanan, tasarlanan ve yaşanan mekânlar, mekânın üretimine 
farklı ölçüde müdahale ederler, ayrıca bunlar arasındaki ilişkiler hiçbir zaman basit ve sabit değildir (Lefebvre, 
2014: 74). Bu süreçte, üçü arasında sürekli hareket, örtüşme, yer değiştirme, sürtüşme ortaya çıkabilir. Yaşa-
nan mekân, tasarlanan mekân tarafından işgal edilir, yerini ona bırakır ya da farklı süreçler nedeniyle yaşanan 
mekân yasadışı tarafından çıkıp toplumsal mekânda kendi yerini kazanır. 

Lefebvre mekân üçlemesinin olgusal ayrımını aşmayı hedeflerken gündelik yaşam üzerinden söylem üretmeye 
devam eder. Çünkü gündelik yaşamın mayası belirsizliktir. Dönüşüm gündelik olanda başlar ve biter (Kurtar, 
2015: 354). Gündelik yaşantısında insanı belirleyen ve temellendiren tek şey ise bedenidir. Çünkü Lefebvre, 
mekân üçlemesini, mekânın ve mekânın üretimi süreçlerinin insan ve onun bedeni tarafından deneyimlenmesi-
nin incelenmesi için sunar. Başka bir deyişle, beden bu üçlüde ‘merkezi’ bir konuma sahiptir ve temel eksendir. 

Mekân insan bedeniyle başlar. İnsan bedeninin nefes alma ritmi mekânın dinamizmini algılatırken bedenin 
oluşumu ve gelişimi ile bedendeki ritmik hareketler mekânı tanımlar. Böylece, Lefebvre‟nin mekân çözümle-
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mesi doruğuna beden olarak ulaşır. Bu anlamda, beden toplumsal eylemin ve oluşmakta olanın da bir parçası-
dır. Beden oluşumsal ve yaratıcı, çok yönlü, karmaşık, açık uçlu bir temeldir. 

Mekânsal bedenin açığa çıkma niteliği yine mekândan gelir (Lefebvre, 2014: 195). Lefebvre‟nin bu sözleri 
beden ve mekân arasındaki kökensel ilişkiye işaret etmektedir. Bu ilişki, mekâna ait oluşumların kentsel ya da 
çevresel sistemlerden önce arzu ve isteklerin açığa çıktığı, belirsizliklerin birleştiği bir mekândan kaynaklan-
masıyla ilintilidir. Beden, arzular, cinsellik, fizyolojik gereksinimler olarak kendini açarak gündelik yaşamın 
yoğun ve aşırı anlarını üretir. O, hem arzulayan, acı çeken, isteyendir hem de şeyleri manipüle eden mekanik 
bir işleyişe sahiptir (Kurtar, 2015: 354). Bu anlamda, beden, biyolojik ve toplumsal arasında açılan gerilimin 
ta kendisidir. Cinsellik, kırılganlık, toplumsal roller, düşünsel boyut her biri aynı varoluşsal değerde bedenin 
karmaşık yapısında kendi ritimleriyle açığa çıkar. Yaşanan deneyimlerin parçası olarak beden, pratik ve du-
yulur bir alandır ve bu alanda mekân kokular, tatlar, temaslar duyulup görülenler olarak algılanır. Bu nedenle, 
mekân insana bedeni kadar yakındır. Artık onu ne zihnin içinde ne de dışında aramanın bir anlamı vardır. Bu, 
yaşantıların daima canlı ve değişken olma durumudur. Çünkü Lefebvre’ye göre mekânın kökeni, bedende 
başlayan bir ritimler yığını olduğundan doğa, toplum ya da tüm diğer varoluş alanları kendi ritmine sahiptir. 
Bunların her biri bir diğeriyle kökensel bir uyum içerisinde durmaksızın açığa çıkar. Bu durumun en bütün-
lüklü açılımı ise şehirdir. Çünkü mekânın bu dinamizmi doğa, geçmiş, insan olmanın olanakları, mimikler, 
duygular, fiziksel davranışlar, gündelik yaşam etkinlikleri ve tümüyle toplumsal olma haliyle şehirde var olur 
(Kurtar, 2015: 354).

Turgut Cansever ve Henri Lefebvre mekân konusuna yönelik ürettikleri söylemlerde insan bedenini merkeze 
alacak bir ilişki kurmuşlar ve beden-mekân arasındaki ilişkinin en kapsamlı halinin “şehirde” üretilebilece-
ğinden bahsetmişlerdir. Çalışmanın bundan sonraki kısmında mekân konusuna yönelik Cansever’in “yaşanan 
mimari” yaklaşımı ile Lefebvre’nin “yaşanan mekân” yaklaşımının Cansever’in şehir örneklemeleri ile buluş-
turulması işlenecektir.
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Şekil 1 Turgut Cansever Şehir Çalışmalarından Örnekler

Yukarıda Batıkent Yeni Şehir, Sivas Kaleardı, Ballı Kuyumcu projelerine ait görseller Cansever’in şehir mi-
marisine yönelik örnek projelerindendir. Cansever’e göre şehri var eden mahallelerde insanın taşıdığı ferdiyet 
mimariye yansımalıdır. Bu çevrede yaşamakta olan her birey evin ve toplumsal mekânın oluşumuna katılır. 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

808

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Böylelikle insanların yaşantısını sürdürdüğü mekân “yaşanan mimari” ye dönüşür. Çünkü ev, bahçe, komşular, 
sokak, meydan ve merkezden oluşan şehirde yakalanan dinamizm varlık bilincini geliştirme imkânını doğurur 
(Düzenli, 2005: 101). Bu yaklaşım biçimi Lefebvre’nin toplumsal mekân felsefesi üzerine ürettiği “yaşanan 
mekân” kavramıyla benzerlik göstermektedir. Çünkü bu şehir örnekleri eklemlenerek ve dönüşerek ortaya çı-
kardıkları dinamizm ile toplumsal mekân olma vasfı taşıyarak insan bedeninin, varoluşu şehrin ritmi üzerinden 
idrak etmesini sağlamaktadır. Toplumsal mekânın kavranışına yönelik kurulan mekân-beden ilişkisi şehirde 
evlerin birbirinin manzara ve güneş alma imkânını engellemeyecek şekilde düzenlenerek özgürleştirilmesiyle 
şehrin ritminin fark edilmesine imkân verir. Birbirine yakın evler, küçük ve dar sokaklar özgürleşmenin sonu-
cunda doğan hareketin insan bedeni aracılığıyla algılamasını sağlar. Örneklerde izlenilen tasarım ile bireyin 
sürekli yenilenen bakış açılarıyla edindiği katmanlar bütünlüğü sonucunda canlı ve zengin bir çevrede yaşama-
sı öngörülmüştür (Düzenli,2005: 158). Şehirde var olan her bir yapı kolektivitenin bir parçasıdır. Dolayısıyla 
burada yaşayacak insanlar hem birey olma hem de toplumun bir öğesi olma durumuyla gündelik hayattaki var 
oluşları ile şehri dönüştürerek burayı “yaşanan mimari” ve “yaşanan mekân” şeklinde üreteceklerdir.

SONUÇ

Turgut Cansever ve Henri Lefebvre farklı kültürel değerlere ve inançlara sahip, dünyanın farklı coğrafyaların-
da yaşayan iki önemli 20.yy mimarı ve sosyal bilimcisidir. Bu değerlendirmeye göre bahsi geçen kişilerin, ba-
rındırdıkları tüm farklılıklara rağmen; kültür, gelenek, inanç, tarihi süreci değerlendirme ve kişisel karakterleri 
bağlamında ortaya koydukları mekân ve mimariye dair söylemler, kendi içinde bir bütünlük arz etmektedir. 

Cansever ve Lefebvre’nin kişisel yaklaşımlarıyla mekânsal ifadede belirgin olarak öne çıkmış olan “yaşanan 
mimari” ve “yaşanan mekân” söylemleri “şehir” üzerinden irdelendiğinde, mekânın varoluş olarak canlı, di-
namik olup sürekliliği açısından benzerlik gösterdiği, anlamsal olarak benzer bir arka plana dayandığı görül-
mektedir. Tasarlanan veya üretilen her mekân için tarihi bir zemin üzerinde ve tarihi bir süreç içerisinde var 
olduğunu kabul etme mecburiyeti her iki yaklaşımda da görülür. Her iki düşünürün de varoluş üzerine geliştir-
diği söylemlerde, insanın var olduğu her mekânda akışın ve sürekliliğin meydana geldiği görülür. Mekân her 
ikisinde de insan merkezli işlenirken, mekânın kavranışı insan bedeni üzerinden temellendirilmiştir. 

İnsan bedeni “yaşanan mimari” ve “yaşanan mekân”da var olan özgürlüğün neticesinde ortaya çıkan mekânsal 
karşılığını en net şekilde şehir üzerinde algılar. Çünkü şehrin yaşanabilir, sürdürülebilir, eklemlenebilir, esnek, 
dinamik, katılımcılığa müsait oluşuyla doğan ritmi her iki yaklaşımda da insan bedeninin hareketi ile mekânsal 
karşılığına erişir. Çevreyi ve onu oluşturan her bir birimi fark etme sonucu varılan bilinçlenme ile insanın se-
yirci durumundan sıyrılıp toplumsal mekânı üreten durumuna geldiği görülür. 

“Yaşanan mimari” ve “yaşanan mekân” varlığın bütünlüğü kapsamında dile getirdiği iç bütünlük, ontolojik 
çevre ile yaratılmış çevrenin bütünlüğü şeklinde özetlenebilecek yaklaşımlarının pratikte hayat bulmasını sağ-
layan şehir yapılanmasıdır. İnsan tasarlanmış evler, yollar ve alanlardan oluşan, onun doğa ile olan ilişkisini 
göz ardı etmeyen, hayatın dinamik bir süreç olmasının beraberinde getirdiği değişime açık yapısıyla sürekli 
dönüşen bu hareketli yaşam biçimi ile toplumsal mekânı üretir. Mekânın yaşanılırlığı konusunda ürettikleri 
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söylemlerde “varoluş, beden, dinamizm, şehrin ritmi, özgürlük, hareket, canlılık, süreklilik, dönüşüm” kav-
ramlarının benzerlik teşkil ettiği görülür.

Sonuç olarak benzer yaklaşımla üretilen bu kavramlar, Cansever ve Lefebvre’nin kendi düşünsel evreninde 
mimari-mekâna dair felsefi yaklaşımlarında ortak paydada buluşturulabilen fikirler barındırmaktadır. 
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H-ENKESİTLİ ÇELİK HADDE KOLONLARIN TÜRKİYE VE AVRUPA ÇELİK 
YÖNETMELİKLERİ’NE GÖRE TASARIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
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Öz: Çelik yapılar, ülkemizde ve dünyada her geçen gün daha fazla önem kazanmakta, geçmişe kıyasla daha 
fazla tercih edilmektedir. Ülkemizde, üç yıl öncesine kadar yapısal çelik sektörünün hızını kesen belki de en 
önemli faktör, 1980 yılında yürürlüğe giren, ancak teknoloji, literatür, malzeme ve uygulamadaki gelişmeler 
ışığında belirli aralıklarla güncellenmediği için çoğu modern çelik tasarım yönetmeliğinin gerisinde kalan 
Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları (TS648) başlıklı tasarım dokümanıdır. Hemen hemen tüm 
dünyada daha rasyonel ve çoğu zaman daha ekonomik tasarımlar sunan sınır durumlara göre tasarım 
yöntemlerine geçilirken, ülkemizde tam 36 yıl boyunca çelik yapı tasarımında emniyet gerilmeleri yöntemi 
kullanılmaya devam edilmiştir. Nihayet, 2016 yılında, Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına 
Dair Yönetmelik’in (ÇYTHYEY) yürürlüğe girmesiyle ülkemizde de çelik yapı tasarımında taşıma gücü 
yöntemine geçilmiştir. Özellikle ÇYTHYEY’nin yürürlüğe girmesinden önce, ülkemizde ya da Avrupa’da 
uygulanan önemli ve özel tasarım projelerinde Avrupa Çelik Yönetmeliği’nin (EC3) kullanıldığı 
bilinmektedir. Günümüzde de bazı özel projelerde, EC3’ün kullanımı devam etmektedir. Bu çalışmanın 
amacı, eksenel basınç kuvveti etkisindeki H-enkesitli hadde profillerin ÇYTHYEY ve EC3’e göre tasarım 
ilkelerini karşılaştırarak, iki güncel tasarım dökümanı arasındaki temel farklılıkları ortaya koymak; ayrıca, 
ülkemizde yaygın şekilde kullanılan H-enkesitli hadde profillerin farklı boy ve çelik kalitelerindeki tasarım 
eksenel basınç kuvveti dayanımları ile tasarım basınç dirençlerini hesaplayarak, Türkiye ve Avrupa çelik 
yapı tasarım yönetmeliklerinin güvenlik seviyelerini kıyaslamaktır. Dayanım/direnç hesaplarında, eğilmeli, 
burulmalı ve yerel burkulma modları ele alınmıştır. İncelenen profillerde, dayanım oranlarının hem çelik 
kalitesine hem de burkulma boyuna bağlı olduğu, genel olarak, kısa ve uzun kolonlarda ÇYTHYEY’nin, 
orta-boy kolonlarda ise EC3’ün güvenli tarafta kaldığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çelik Kolon, Çelik Yapıların Tasarım Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik 
(ÇYTHYEY), Eurocode 3 (EC3), H-Enkesitli Hadde Profil, Tasarım Eksenel Basınç Kuvveti Dayanımı, 
Tasarım Basınç Direnci. 

 

GİRİŞ 

Çelik yapılar günümüzde, betonarme yapılarla birlikte, en fazla inşa edilen iki yapı çeşidinden birisi 
olmasına rağmen; ülkemizde betonarme yapılara kıyasla daha az tercih edilmektedir. Doğal olarak sünek 
olması, dayanımının ve rijitliğinin diğer yapı malzemelerine göre oldukça yüksek olması, yapı tasarımında 
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daha küçük kesitlerle daha fazla kullanılabilir alan sunması çeliğin üstün özelliklerinden yalnızca birkaçıdır. 
Fakat ülkemizde 1980 yılında uygulamaya konulan ve 2016 yılına kadar çelik yapıların tasarımında 
kullanılan TS648: Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları (TSE, 1980) isimli standardın mühendislik 
dünyasının gelişimine ve araştırmalarına uygun bir biçimde güncellenmemesi ve emniyet gerilmelerine göre 
tasarım esasına dayanması sebebiyle çoğu durumda ekonomik olmayan tasarımları zorunlu kılması, yapısal 
çelik sektörünün betonarme yapı sektörüne kıyasla geri planda kalmasına neden olmuştur. 2016 yılında 
güncel yönetmeliklerle çok daha entegre, modern hesaplamalarla donatılmış Çelik Yapıların Tasarım, Hesap 
ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik (ÇYTHYEY) (ÇŞB, 2016) hayatımıza girmiştir. Bu değişim, 
ülkemizdeki yapısal çelik sektörü için bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir; çünkü betonarme yapılarda 
uzun süredir kullanılan sınır durumlara göre tasarım yöntemi, bu yönetmelikle birlikte çelik yapılarda da 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede, yapı elemanlarının olası tüm sınır durumları tasarımda göz önüne 
alınmakta; bu şekilde de daha kontrollü, güvenli ve çoğu durumda daha ekonomik tasarımların hayata 
geçirilmesi mümkün olmaktadır. Bununla birlikte, özellikle tasarımı ülkemizde yapılıp farklı Avrupa 
ülkelerinde uygulanan önemli ve özel tasarım projelerinde Avrupa Çelik Yönetmeliği’nin (EC3) (ECS, 2005) 
de kullanıldığı bilinmektedir. Sınır durumlar yöntemine göre tasarımı temel alan EC3, farklı yapı türlerinin 
tasarımını içeren ve Eurocode olarak adlandırılan yönetmelik ve standartlar serisinin 3. bölümünü 
oluşturmaktadır. EC3; kapsamı geniş, tasarım esasları güncel, sadece Avrupa’da değil tüm dünyada kabul 
görmüş ve yaygın şekilde kullanılan çelik yapı yönetmeliklerinden biridir. EC3 ile TÇYHYEY’nin tasarım 
felsefeleri aynı olmakla birlikte, tasarım esasları arasında dikkat çekici farklılıklar vardır. Tasarımlarında her 
iki yönetmeliği de kullanan bir mühendisin, yönetmeliklerdeki temel farkları bilmesi daha bilinçli, daha 
güvenli ve daha ekonomik tasarımlar yapmasını sağlayacaktır. 

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı, eksenel basınç kuvveti etkisindeki H-enkesitli hadde profillerin ÇYTHYEY ve EC3’e 
göre tasarım ilkelerini karşılaştırarak, iki güncel tasarım dökümanı arasındaki temel farklılıkları ortaya 
koymak; ayrıca, ülkemizde yaygın şekilde kullanılan H-enkesitli hadde profillerin farklı boy ve çelik 
kalitelerindeki tasarım eksenel basınç kuvveti dayanımları ile tasarım basınç dirençlerini hesaplayarak, 
Türkiye ve Avrupa çelik yapı tasarım yönetmeliklerinin güvenlik seviyelerini karşılaştırmaktır. 

KAPSAM 

Çalışmada, ülkemizde ve Avrupa’da basınç elemanı olarak yaygın şekilde kullanılan HEA, HEB ve HEM 
enkesitler ele alınmıştır. Her enkesit grubunda, en küçüğü 100 en büyüğü 1000 numaralı 24 enkesit 
incelenmiştir. Hesaplar, iki farklı çelik kalitesi (S275 ve S355) için yapılmıştır. Her ne kadar ÇYTHYEY 
tasarımcıya Yük ve Dayanım Katsayılarına Göre Tasarım (YDKT) ile Güvenlik Katsayılarına Göre Tasarım 
(GKT) yöntemlerinden birini seçme imkanı sunuyor olsa da, bu çalışmada eleman dayanımları YDKT 
yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır; çünkü bu yöntemde elemanların tasarım dayanımları, “arttırılmış” 
yüklerden elde edilen gerekli dayanımlarla karşılaştırılmaktadır. EC3’te de elemanlarda oluşan kesit 
zorlarının “arttırılmış” etkiler kullanılarak hesaplandığı dikkate alındığında, YDKT yönteminin kullanılması 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

813

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

daha küçük kesitlerle daha fazla kullanılabilir alan sunması çeliğin üstün özelliklerinden yalnızca birkaçıdır. 
Fakat ülkemizde 1980 yılında uygulamaya konulan ve 2016 yılına kadar çelik yapıların tasarımında 
kullanılan TS648: Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları (TSE, 1980) isimli standardın mühendislik 
dünyasının gelişimine ve araştırmalarına uygun bir biçimde güncellenmemesi ve emniyet gerilmelerine göre 
tasarım esasına dayanması sebebiyle çoğu durumda ekonomik olmayan tasarımları zorunlu kılması, yapısal 
çelik sektörünün betonarme yapı sektörüne kıyasla geri planda kalmasına neden olmuştur. 2016 yılında 
güncel yönetmeliklerle çok daha entegre, modern hesaplamalarla donatılmış Çelik Yapıların Tasarım, Hesap 
ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik (ÇYTHYEY) (ÇŞB, 2016) hayatımıza girmiştir. Bu değişim, 
ülkemizdeki yapısal çelik sektörü için bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir; çünkü betonarme yapılarda 
uzun süredir kullanılan sınır durumlara göre tasarım yöntemi, bu yönetmelikle birlikte çelik yapılarda da 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede, yapı elemanlarının olası tüm sınır durumları tasarımda göz önüne 
alınmakta; bu şekilde de daha kontrollü, güvenli ve çoğu durumda daha ekonomik tasarımların hayata 
geçirilmesi mümkün olmaktadır. Bununla birlikte, özellikle tasarımı ülkemizde yapılıp farklı Avrupa 
ülkelerinde uygulanan önemli ve özel tasarım projelerinde Avrupa Çelik Yönetmeliği’nin (EC3) (ECS, 2005) 
de kullanıldığı bilinmektedir. Sınır durumlar yöntemine göre tasarımı temel alan EC3, farklı yapı türlerinin 
tasarımını içeren ve Eurocode olarak adlandırılan yönetmelik ve standartlar serisinin 3. bölümünü 
oluşturmaktadır. EC3; kapsamı geniş, tasarım esasları güncel, sadece Avrupa’da değil tüm dünyada kabul 
görmüş ve yaygın şekilde kullanılan çelik yapı yönetmeliklerinden biridir. EC3 ile TÇYHYEY’nin tasarım 
felsefeleri aynı olmakla birlikte, tasarım esasları arasında dikkat çekici farklılıklar vardır. Tasarımlarında her 
iki yönetmeliği de kullanan bir mühendisin, yönetmeliklerdeki temel farkları bilmesi daha bilinçli, daha 
güvenli ve daha ekonomik tasarımlar yapmasını sağlayacaktır. 

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı, eksenel basınç kuvveti etkisindeki H-enkesitli hadde profillerin ÇYTHYEY ve EC3’e 
göre tasarım ilkelerini karşılaştırarak, iki güncel tasarım dökümanı arasındaki temel farklılıkları ortaya 
koymak; ayrıca, ülkemizde yaygın şekilde kullanılan H-enkesitli hadde profillerin farklı boy ve çelik 
kalitelerindeki tasarım eksenel basınç kuvveti dayanımları ile tasarım basınç dirençlerini hesaplayarak, 
Türkiye ve Avrupa çelik yapı tasarım yönetmeliklerinin güvenlik seviyelerini karşılaştırmaktır. 

KAPSAM 

Çalışmada, ülkemizde ve Avrupa’da basınç elemanı olarak yaygın şekilde kullanılan HEA, HEB ve HEM 
enkesitler ele alınmıştır. Her enkesit grubunda, en küçüğü 100 en büyüğü 1000 numaralı 24 enkesit 
incelenmiştir. Hesaplar, iki farklı çelik kalitesi (S275 ve S355) için yapılmıştır. Her ne kadar ÇYTHYEY 
tasarımcıya Yük ve Dayanım Katsayılarına Göre Tasarım (YDKT) ile Güvenlik Katsayılarına Göre Tasarım 
(GKT) yöntemlerinden birini seçme imkanı sunuyor olsa da, bu çalışmada eleman dayanımları YDKT 
yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır; çünkü bu yöntemde elemanların tasarım dayanımları, “arttırılmış” 
yüklerden elde edilen gerekli dayanımlarla karşılaştırılmaktadır. EC3’te de elemanlarda oluşan kesit 
zorlarının “arttırılmış” etkiler kullanılarak hesaplandığı dikkate alındığında, YDKT yönteminin kullanılması 

iki yönetmelikten elde edilen dayanımların/dirençlerin karşılaştırılmasını mümkün kılmaktadır; zira, her iki 
tasarım dokümanı da H-enkesitli basınç elemanlarında gözlenen olası bütün sınır durumları dikkate 
almaktadır. Çalışmada, eksenel basınç kuvveti etkisi altındaki elemanların dayanımları/dirençleri 
hesaplanırken, H-enkesitli elemanlar için tanımlanan sınır durumların tamamı; yani, güçlü ve zayıf eksende 
eğilmeli burkulma, burulmalı burkulma ve yerel burkulma sınır durumları dikkate alınmıştır. Tüm genel 
(eleman) burkulma modlarında, burkulma boyları eleman boyuna eşit alınmıştır. Dayanım hesaplarında, 
profillerin sadece kayıpsız enkesit alanları değil, iki yönetmeliğin de belirli şartlarda kullanımını zorunlu 
tuttuğu etkin enkesit alanları da hesaplanarak kullanılmıştır. İncelenen yönetmelikler arasındaki bir diğer fark 
da izin verilen en büyük narinlik oranında gözlenmektedir. EC3 narinlik oranında herhangi bir üst sınır 
tanımlamazken, ÇYTHYEY eleman narinliğini 200’le sınırlamaktadır. Çalışmada eleman 
dayanımları/dirençleri elemanın boyu birer metre aralıklarla artırılarak hesaplanmıştır (yani, L=1 m, L=2 m, 
L=3 m, …). Son olarak, ÇYTHYEY’nin, 2018 yılında güncellendiği, ilk basımda narin enkesitli basınç 
elemanlarının tasarımında kullanılan formüllerden birinde yapılan yazım hatasının ikinci basımda 
düzeltildiği, bu nedenle, bu çalışmada yönetmeliğin ikinci basımının (ÇŞB, 2018) kullanıldığı belirtilmelidir. 

YÖNTEM 

ÇYTHYEY’e göre eksenel basınç kuvvetine maruz kalan H-enkesitli bir hadde elemanın tasarımında, ilk 
olarak, elemanın enkesitini oluşturan başlık ve gövde parçalarının genişlik/kalınlık (b/t) oranları, yani, 
narinlikleri (sırayla, λf ve λw), ÇYTHYEY Tablo 5.1A’da verilen sınır değerlerle (λrf ve λrw) karşılaştırılarak 
elemanın enkesit sınıfı belirlenmelidir. Başlık veya gövdeden herhangi biri ya da ikisi yönetmelikte verilen 
sınır değeri aşıyorsa eleman “narin enkesitli”, aşmıyorsa “narin olmayan enkesitli” olarak adlandırılmaktadır. 
Diğer bir ifadeyle, Denk. (1)’deki koşulun sağlanması durumunda enkesit narindir: 

Narin enkesitli:     
 

f
f rf

f f y

b / 2b Eλ = λ 0,56
t t F

 ve/veya     
 

w rw
w w y

b h Eλ = λ 1,49
t t F

 

 

(1) 

Denk. (1)’de bf başlık genişliği, tf, başlık kalınlığı, h düz gövde yüksekliği, tw gövde kalınlığı, E ve Fy yapısal 
çeliğin sırayla, elastisite modülü (200 GPa) ve karakteristik akma gerilmesidir. Çalışmada ele alınan H-
enkesitli hadde profillerin başlık kalınlıkları 40 mm’yi aşmamaktadır. ÇYTHYEY’de kaynak olarak 
gösterilen TS EN 10025 (TSE, 2006) yönetmeliğinde, karakteristik akma gerilmesi, S275 çelik kalitesi için, 
eleman kalınlığı 16 mm ve daha küçük ise 275 MPa, 16 mm ile 40 mm arasında ise 265 MPa; S355 çeliği 
için, aynı aralıklarda 355 MPa ve 345 MPa olarak tanımlanmaktadır ve bu çalışmada da Fy için bu değerler 
kullanılmıştır. İncelenen 72 enkesitten, S355 çelik kalitesinde HE600A-HE1000A, HE800B-HE1000B ile 
HE900M-HE1000M, S275 çelik kalitesinde ise HE800A-HE1000A, HE900B-HE1000B ile HE1000M 
enkesitlerinin sınıfları narin olarak belirlenmiştir. 
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ÇYTHYEY Bölüm 8.1 ve 8.2’ye göre, narin olmayan enkesitli elemanlarda, karakteristik eksenel basınç 
kuvveti dayanımı (Pn) aşağıdaki denklemler kullanılarak hesaplanmalıdır: 

n cr gP F  A ;           
 
  
  

F
y F

y
e

y
e

cr

F
2,25   ise   F 0,658 F
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  ;   y

cr e
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Eğilmeli burkulma için: 
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, Burulmalı burkulma için 
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x ycz

π EC 1F +GJ
I +IL

 

 

(2) 

Denk. (2)’de, Ag kayıpsız enkesit alan, Fcr kritik burkulma gerilmesi, Fe elastik burkulma gerilmesi, Lc 
burkulma boyu, I ve i ilgili eksendeki atalet momenti ve yarıçapı, Cw çarpılma sabiti, J burulma sabiti ve G 
yapısal çeliğin kayma modülüdür (77,2 GPa). ÇYTHYEY Bölüm 8.5’te, narin enkesitli elemanların eksenel 
basınç kuvveti dayanımı hesaplanırken kayıpsız alan Ag yerine etkin alan Ae’nin kullanılması gerektiği 
belirtilmektedir. Etkin alan, kayıpsız alandan enkesitin narin olmayan parçalarının etkin olmayan alanları 
çıkarılarak bulunmalıdır. Narin olmayan parçaların etkin genişlikleri (be), aşağıdaki denklemlerden uygun 
olan seçilerek hesaplanmalıdır.  
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(3) 

Denk. (3)’te, λ ve λr sırayla, narin olmayan enkesit parçasının narinliği (λf veya λw) ve ilgili sınır narinliktir 
(λrf veya λrw). c1 ve c2, ÇYTHYEY Bölüm 8.5.1’de verilen etkin genişlik hata düzeltme katsayılarıdır. 
ÇYTHYEY Tablo 8.2’ye göre, H-enkesitli profillerin başlıklarında c1=0,22 ve c2=1,49; gövdelerinde c1=0,18 
ve c2=1,31’dir. Denk. (3)’te Fcr, Denk. (2)’de verilen bağıntılar ve kayıpsız enkesit özellikleri kullanılarak 
hesaplanmalıdır. ÇYTHYEY Bölüm 8.1.2’e göre, tasarım eksenel basınç kuvveti cPn hesabında kullanılan 
dayanım katsayısı c, 0,90’a eşit alınmalıdır. 

Eksenel basınç kuvveti etkisindeki H-enkesitli bir hadde elemanın EC3’e göre tasarımında da ilk olarak 
enkesit sınıflandırılmalıdır. Her ne kadar EC3-1-1’de, basınç elemanları, diğer elemanlarda olduğu gibi, dört 
sınıfa (Sınıf 1, 2, 3 ve 4) ayrılıyor olsa da, enkesit sınıfı 1, 2 veya 3 olan elemanların tasarım esasları aynı 
olduğundan, bu çalışmada enkesitler Sınıf 4 olan ve olmayan şeklinde sınıflandırılmıştır. EC3-1-1 Bölüm 
5.5’e göre, 4. Sınıf enkesitlerde aşağıdaki koşullardan en az biri sağlanmaktadır. 
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ÇYTHYEY Bölüm 8.1 ve 8.2’ye göre, narin olmayan enkesitli elemanlarda, karakteristik eksenel basınç 
kuvveti dayanımı (Pn) aşağıdaki denklemler kullanılarak hesaplanmalıdır: 
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Denk. (2)’de, Ag kayıpsız enkesit alan, Fcr kritik burkulma gerilmesi, Fe elastik burkulma gerilmesi, Lc 
burkulma boyu, I ve i ilgili eksendeki atalet momenti ve yarıçapı, Cw çarpılma sabiti, J burulma sabiti ve G 
yapısal çeliğin kayma modülüdür (77,2 GPa). ÇYTHYEY Bölüm 8.5’te, narin enkesitli elemanların eksenel 
basınç kuvveti dayanımı hesaplanırken kayıpsız alan Ag yerine etkin alan Ae’nin kullanılması gerektiği 
belirtilmektedir. Etkin alan, kayıpsız alandan enkesitin narin olmayan parçalarının etkin olmayan alanları 
çıkarılarak bulunmalıdır. Narin olmayan parçaların etkin genişlikleri (be), aşağıdaki denklemlerden uygun 
olan seçilerek hesaplanmalıdır.  
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(3) 

Denk. (3)’te, λ ve λr sırayla, narin olmayan enkesit parçasının narinliği (λf veya λw) ve ilgili sınır narinliktir 
(λrf veya λrw). c1 ve c2, ÇYTHYEY Bölüm 8.5.1’de verilen etkin genişlik hata düzeltme katsayılarıdır. 
ÇYTHYEY Tablo 8.2’ye göre, H-enkesitli profillerin başlıklarında c1=0,22 ve c2=1,49; gövdelerinde c1=0,18 
ve c2=1,31’dir. Denk. (3)’te Fcr, Denk. (2)’de verilen bağıntılar ve kayıpsız enkesit özellikleri kullanılarak 
hesaplanmalıdır. ÇYTHYEY Bölüm 8.1.2’e göre, tasarım eksenel basınç kuvveti cPn hesabında kullanılan 
dayanım katsayısı c, 0,90’a eşit alınmalıdır. 

Eksenel basınç kuvveti etkisindeki H-enkesitli bir hadde elemanın EC3’e göre tasarımında da ilk olarak 
enkesit sınıflandırılmalıdır. Her ne kadar EC3-1-1’de, basınç elemanları, diğer elemanlarda olduğu gibi, dört 
sınıfa (Sınıf 1, 2, 3 ve 4) ayrılıyor olsa da, enkesit sınıfı 1, 2 veya 3 olan elemanların tasarım esasları aynı 
olduğundan, bu çalışmada enkesitler Sınıf 4 olan ve olmayan şeklinde sınıflandırılmıştır. EC3-1-1 Bölüm 
5.5’e göre, 4. Sınıf enkesitlerde aşağıdaki koşullardan en az biri sağlanmaktadır. 

Sınıf 4 enkesit: f

f

c
t
 14  ve/veya w

w

c
t

 42 , 
yf

 
235  

 

(4) 

Denk. (4)’te, cf yarım başlık parçasının sabit kalınlıklı bölgesinin uzunluğu, cw düz gövde yüksekliğidir. 
Denk. (4)’ten de fark edilebileceği gibi, başlık narinliği hesabında, ÇYTHYEY yarım başlık parçasının 
tamamını, EC3 ise yarım başlık parçasının sabit kalınlıklı bölgesini dikkate almaktadır. EC3-1-1 de akma 
dayanımı fy için EN 10025-2’yi işaret etmektedir. Bu nedenle, hesaplarda fy değerleri ÇYTHYEY’deki Fy 
değerlerine eşit alınmıştır.  

Çalışmada, S355 çelik kalitesinde HE550A-HE1000A, HE800B-HE1000B ile HE900M-HE1000M, S275 
çelik kalitesinde ise HE650A-HE1000A, HE900B-HE1000B ile HE1000M profillerin Sınıf 4 enkesitli 
oldukları belirlenmiştir. İncelenen iki yönetmeliğin enkesit sınıflandırmaları karşılaştırıldığında, HEB ve 
HEM enkesit gruplarında, ÇYTHYEY’ye göre narin olarak sınıflandırılan enkesitlerin tamamının EC3’e 
göre de Sınıf 4 olarak belirlendiği, HEA enkesit grubunda ise ÇYTHYEY’ye göre narin olarak sınıflandırılan 
enkesitlere ek olarak, S355 çelik kalitesinde HE550A, S275 çelik kalitesinde ise HE650A ve HE700A 
enkesitlerinin de Sınıf 4 olarak tanımlandığı fark edilmiştir. 

EC3-1-1 Bölüm 5.5.2.(9)’da Sınıf 4 enkesitlerin Denk. (5)’te verilen güncellenmiş koşulu sağlamaları 
durumunda, Sınıf 3 gibi ele alınabileceği belirtilmiştir.  

Sınıf 4 enkesit: f

f

c
t
 14  ve/veya w

w

c
t

 42 ,  
com,Ed

235
σ

 

 

(5) 

Denk. (5)’te, com,Ed elemana etkiyen en büyük basınç gerilmesidir. Bu çalışmada, Sınıf 4 enkesite sahip bir 
elemanın, Sınıf 3 gibi ele alınması durumunda taşıyabileceği en büyük yük hesaplanarak, elemanın kayıpsız 
enkesit alanına bölünmüş, böylece com,Ed için yaklaşık bir değer hesaplanmıştır. Bu şekilde hesaplanan en 
büyük yükün elemanın boyuna bağlı olduğu unutulmamalıdır. Hesaplanan bu değer kullanılarak, Denk. 
(5)’teki koşulların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmiş, koşullardan her ikisinin de sağlanmadığı 
durumlarda, elemanın Sınıf 3 enkesitli olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle, yukarıda listelenen ve Denk. 
(4)’e göre Sınıf 4 olan enkesitler, bazı burkulma boylarında Sınıf 3, bazı burkulma boylarında ise Sınıf 4 
olarak sınıflandırılmıştır. Örnek olarak, S355 çelik kaliteli ve HE650A enkesitli bir basınç elemanının, 
boyunun 1 m, 2 m veya 3 m olduğu durumlarda Sınıf 4, 4 m veya daha büyük olduğu durumlarda ise Sınıf 3 
enkesitli olarak kabul edilebileceği belirlenmiştir. 

EC3-1-1 Bölüm 6.2.4’e göre, düzgün basınç altında enkesit tasarım direnci, Nc,Rd, Denk. (6)’dan 
hesaplanmalıdır:  
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Sınıf 4 olmayan enkesitler için: y
c,Rd

M0

Af
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, Sınıf 4 enkesitler için: eff y

c,Rd
M0

A f
N 


 

 

(6) 

Denk. (6)’da A kayıpsız alan, Aeff etkin alandır. γM0 kısmi katsayı olup, EC3-1-1 Bölüm 6’da önerildiği gibi 
1,0 olarak alınmıştır. EC3-1-1, etkin alan hesabı için EC3-1-5’e (ECS, 2006) başvurulması gerektiğini 
belirtmektedir. EC3-1-5 Bölüm 4.4’e göre, düzgün basınç etkisi altındaki H enkesitli bir elemanın etkin 
alanı, etkin başlık ve gövde alanlarının toplamına eşittir. Enkesiti oluşturan parçalardan herhangi birinin 
etkin alanı (Ac,eff), parçanın kayıpsız alanı (Ac) Denklem (7)’de tanımlanan plak burkulması için azaltma 
katsayısı () ile çarpılarak hesaplanmalıdır: 

c,eff cA A  

Başlıklar için : b t ,
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Gövde için: ,pλ 0 673 ise 1,0  ;  ,pλ 0 673 ise 
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(7) 

Denk. (7)’de, b  başlıklar için cf, gövde için cw’ya eşittir.  

Ancak, çoğu basınç elemanı orta-boy ya da uzun olduğundan enkesit tasarım direncinden çok daha küçük 
yüklerde burkulacaktır. EC3-1-1 Bölüm 6.3.1’e göre bir basınç elemanının tasarım burkulma direnci Nb,Rd, 
Denk. (8)’deki ifadelerden uygun olan kullanılarak hesaplanmalıdır.  

Sınıf 4 olmayan enkesitler için: y
b,Rd
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Denk. (8)’de, kısmi katsayı γM1, EC3-1-1 Bölüm 6’da önerildiği gibi 1,0 olarak alınmıştır.  azaltma 
katsayısı aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanabilir: 

 
 
  

22

1χ 1,0
+ λ

,         
2

0,5 1+α λ-0,2 + λ  (9) 
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Denk. (6)’da A kayıpsız alan, Aeff etkin alandır. γM0 kısmi katsayı olup, EC3-1-1 Bölüm 6’da önerildiği gibi 
1,0 olarak alınmıştır. EC3-1-1, etkin alan hesabı için EC3-1-5’e (ECS, 2006) başvurulması gerektiğini 
belirtmektedir. EC3-1-5 Bölüm 4.4’e göre, düzgün basınç etkisi altındaki H enkesitli bir elemanın etkin 
alanı, etkin başlık ve gövde alanlarının toplamına eşittir. Enkesiti oluşturan parçalardan herhangi birinin 
etkin alanı (Ac,eff), parçanın kayıpsız alanı (Ac) Denklem (7)’de tanımlanan plak burkulması için azaltma 
katsayısı () ile çarpılarak hesaplanmalıdır: 
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(7) 

Denk. (7)’de, b  başlıklar için cf, gövde için cw’ya eşittir.  

Ancak, çoğu basınç elemanı orta-boy ya da uzun olduğundan enkesit tasarım direncinden çok daha küçük 
yüklerde burkulacaktır. EC3-1-1 Bölüm 6.3.1’e göre bir basınç elemanının tasarım burkulma direnci Nb,Rd, 
Denk. (8)’deki ifadelerden uygun olan kullanılarak hesaplanmalıdır.  
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Denk. (8)’de, kısmi katsayı γM1, EC3-1-1 Bölüm 6’da önerildiği gibi 1,0 olarak alınmıştır.  azaltma 
katsayısı aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanabilir: 
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Denk. (9)’da kusur katsayısı α, EC3-1-1 Tablo 6.2’den seçilen burkulma eğrilerine göre Tablo 6.1’den 
belirlenmelidir. Çalışmada ele alınan H-enkesitli hadde profillerin başlık kalınlıklarının 40 mm’yi geçmediği 
dikkate alındığında, incelenen çelik kaliteleri için, h/b oranı 1,2’den büyük olan enkesitlerde güçlü eksende 
burkulmada “a” eğrisi, zayıf eksende burkulmada “b” eğrisi; h/b oranı 1,2’den küçük olan enkesitlerde ise 
güçlü ve zayıf eksenlerde burkulmada sırayla “b” ve “c” eğrileri kullanılmalıdır. EC3-1-1 Tablo 6.1’e göre, 
“a”, “b” ve “c” eğrileri için, kusur katsayıları sırayla 0,21, 0,34 ve 0,49’a eşittir. Burulmalı burkulma modu 
için α değeri, EC3-1-1 Bölüm 6.1.3.(4)’e göre kesitin zayıf ekseni için belirlenen burkulma eğrisine karşılık 
gelen değere eşittir. Çalışmada incelenen enkesitlerin h/b oranları incelendiğinde, HEA enkesit grubunda 
HE400A, HEB enkesit grubunda HE400B ve HEM enkesit grubunda HE340M’den küçük enkesitlerde, 
oranın 1,2’den küçük, diğerlerinde büyük olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, h/b oranları 1,2’den küçük 
olan enkesitler “kolon” enkesiti, büyük olanlar ise “kiriş” enkesiti olarak adlandırılmıştır. EC3-1-1’e göre, 
boyutsuz narinlik oranı λ  aynı olan “kiriş” enkesitli bir basınç elemanın burkulma direnci, “kolon” enkesitli 
olandan daha yüksektir. Fark edilebileceği gibi, EC3 ile ÇYTHYEY arasındaki temel farklardan biri de 
tasarım burkulma direncinin enkesitin h/b oranına bağlı olmasına karşın tasarım eksenel basınç kuvveti 
dayanımında böyle bir bağımlılığın olmamasıdır. İki yönetmelik arasındaki önemli farklardan biri de 
ÇYTHYEY’de tasarım dayanımlarının karakteristik dayanımlara oranı (c) 0,9’a eşitken, EC3’te bu oran 
(γM1) için önerilen katsayı 1,0’dir. 

EC3-1-1 Bölüm 6.3.1.2(2)’de, Denk. (9)’da bulunan Ncr, “ilgili burkulma modunda kayıpsız enkesit 
özellikleri kullanılarak hesaplanan elastik kritik burkulma kuvveti” olarak tanımlanmış; ancak, Ncr hesabı 
için hiçbir formül sunulmamıştır. Bu çalışmada, elastik burkulma kuvveti için Da Silva ve diğerleri 
(2016)’da verilen ve Denk. (10)’da sunulan burkulma formülleri kullanılmıştır: 

Eğilmeli burkulma için: cr 2
cr
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cr,z

2π EI 1N +GI2 i iL
 

 

(10) 

Denk. (10)’da E elastisite modülü (210 GPa), Lcr ilgili eksendeki kritik burkulma boyu, Iw çarpılma sabiti, G 
yapısal çeliğin kayma modülü (81 GPa), IT burulma sabiti, iy ve iz asal atalet yarıçaplarıdır. Fark edilebileceği 
gibi, eleman rijitliklerinin hesabında kullanılan malzeme katsayılarının değerleri de incelenen iki tasarım 
dokümanında farklı tanımlanmıştır. EC3’te verilen E ve G değerleri, ÇYTHYEY’de verilenlerden daha 
büyüktür. Denk. (10)’dan hesaplanan burkulma kuvvetlerinin, Denk. (2)’den hesaplanan Fe değerlerinin 
kayıpsız enkesit alanla çarpımına eşit olduğu fark edilebilir.  
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BULGULAR 

Şekil 1’de, iki farklı çelik kalitesine sahip (S275 ve S355), iki farklı çelik profil (HE300A ve HE1000A) için, 
tipik direnç/dayanım (kapasite) eğrileri sunulmaktadır. Grafiklerde, EC3’e göre hesaplanan tasarım basınç 
direnci (Nb,Rd) ile ÇYTHEYE’ye göre hesaplanan tasarım eksenel basınç kuvveti dayanımının (cPn) 
elemanın burkulma boyu (Lc=KL=L) ile değişimleri çizdirilmiştir. Dirençler, eleman boyları 1 m’den 15 
m’ye kadar birer metre artırılarak hesaplanmıştır. ÇYTHYEY eleman narinliğini 200 ile sınırladığı için 
tasarım dayanımları HE300A enkesitli elemanda 14 m’ye kadar, HE1000A enkesitli elemanda ise 12 m’ye 
kadar hesaplanmıştır. Yöntem bölümünde de belirtildiği gibi, akma gerilmesine göre (yani, com,Ed=fy veya 
Fcr=Fy kabul edilerek) sınıflandırma yapıldığında, incelenen çelik kalitelerinde, HE300A enkesiti narin/Sınıf 
4 olmayan, HE1000A ise narin/Sınıf 4 enkesittir. Şekil 1(a)’da verilen grafiğe göre, burkulma boyu 5 m’den 
küçük olan HE300A enkesitli bir basınç elemanının EC3’e göre hesaplanan tasarım direnci ÇYTHEYE’ye 
göre hesaplanan tasarım dayanımından daha büyüktür. Benzer durum, burkulma boyunun 11 m’den büyük 
olduğu eleman narinlikleri için de geçerlidir. Ara boylarda ise tasarım dayanımları tasarım dirençlerinden 
daha büyüktür. Benzer durum, HE1000A enkesitli eleman için de geçerlidir. Ancak, Şekil 1(b)’den 
görülebileceği gibi, bu eleman için, hemen hemen bütün burkulma boylarında (6 m haricinde) ÇYTHYEY, 
EC3’e kıyasla daha güvenli sonuçlar vermektedir.  

Şekil 1’de sunulan grafiklere benzer grafikler incelenen tüm enkesit ve çelik kaliteleri için oluşturulabilir. 
Ancak, elde edilen dayanımların oranlanarak incelenen bütün profiller için kapasite oranlarının (Nb,Rd/cPn) 
sunulmasının daha pratik olacağı düşünülmüştür. İncelenen bütün enkesit ve çelik kaliteleri için kapasite 
oranı eğrileri Şekil 2’de sunulmuştur. Kapasite oranının 1’den büyük olduğu durumlarda, ÇYTHYEY’nin, 
küçük olduğu durumlarda ise EC3’ün daha güvenli tarafta kaldığı söylenebilir. 

  

Şekil 1. Tipik Sınıf 4/Narin Olmayan (HE300A) ve Sınıf 4/Narin (HE1000A) Enkesitli Bir 
Basınç Elemanı İçin Kapasite Eğrilerinin Karşılaştırılması 
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Şekil 1’de, iki farklı çelik kalitesine sahip (S275 ve S355), iki farklı çelik profil (HE300A ve HE1000A) için, 
tipik direnç/dayanım (kapasite) eğrileri sunulmaktadır. Grafiklerde, EC3’e göre hesaplanan tasarım basınç 
direnci (Nb,Rd) ile ÇYTHEYE’ye göre hesaplanan tasarım eksenel basınç kuvveti dayanımının (cPn) 
elemanın burkulma boyu (Lc=KL=L) ile değişimleri çizdirilmiştir. Dirençler, eleman boyları 1 m’den 15 
m’ye kadar birer metre artırılarak hesaplanmıştır. ÇYTHYEY eleman narinliğini 200 ile sınırladığı için 
tasarım dayanımları HE300A enkesitli elemanda 14 m’ye kadar, HE1000A enkesitli elemanda ise 12 m’ye 
kadar hesaplanmıştır. Yöntem bölümünde de belirtildiği gibi, akma gerilmesine göre (yani, com,Ed=fy veya 
Fcr=Fy kabul edilerek) sınıflandırma yapıldığında, incelenen çelik kalitelerinde, HE300A enkesiti narin/Sınıf 
4 olmayan, HE1000A ise narin/Sınıf 4 enkesittir. Şekil 1(a)’da verilen grafiğe göre, burkulma boyu 5 m’den 
küçük olan HE300A enkesitli bir basınç elemanının EC3’e göre hesaplanan tasarım direnci ÇYTHEYE’ye 
göre hesaplanan tasarım dayanımından daha büyüktür. Benzer durum, burkulma boyunun 11 m’den büyük 
olduğu eleman narinlikleri için de geçerlidir. Ara boylarda ise tasarım dayanımları tasarım dirençlerinden 
daha büyüktür. Benzer durum, HE1000A enkesitli eleman için de geçerlidir. Ancak, Şekil 1(b)’den 
görülebileceği gibi, bu eleman için, hemen hemen bütün burkulma boylarında (6 m haricinde) ÇYTHYEY, 
EC3’e kıyasla daha güvenli sonuçlar vermektedir.  

Şekil 1’de sunulan grafiklere benzer grafikler incelenen tüm enkesit ve çelik kaliteleri için oluşturulabilir. 
Ancak, elde edilen dayanımların oranlanarak incelenen bütün profiller için kapasite oranlarının (Nb,Rd/cPn) 
sunulmasının daha pratik olacağı düşünülmüştür. İncelenen bütün enkesit ve çelik kaliteleri için kapasite 
oranı eğrileri Şekil 2’de sunulmuştur. Kapasite oranının 1’den büyük olduğu durumlarda, ÇYTHYEY’nin, 
küçük olduğu durumlarda ise EC3’ün daha güvenli tarafta kaldığı söylenebilir. 

  

Şekil 1. Tipik Sınıf 4/Narin Olmayan (HE300A) ve Sınıf 4/Narin (HE1000A) Enkesitli Bir 
Basınç Elemanı İçin Kapasite Eğrilerinin Karşılaştırılması 
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Şekil 2. Farklı Çelik Kalitelerine Sahip H-Enkesitli Basınç Elemanları İçin Dayanım Oranı 
Eğrileri 

Şekil 2’de verilen grafikler incelendiğinde, h/b oranı 1,2’den küçük olan “kolon” enkesitli elemanlarda, 
kapasite oranlarının, küçük burkulma boylarında 1’den büyük olduğu, artan boyla azalarak 1’in altına 
düşerek en küçük değerine ulaştığı, ardından daha büyük boylarda artan boyla artarak yeniden 1’in üstüne 
çıktığı görülmektedir. Diğer bir deyişle, “kolon” enkesitli elemanların orta boylarında EC3’ün, diğer 
boylarda ise ÇYTHYEY’nin daha güvenli sonuçlar verdiği söylenebilir. Ancak, “orta-boy” tanımı enkesitten 
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enkesite değişmektedir. Orta-boy bölgesinin, kabaca, ÇYTHYEY’nin izin verdiği en büyük eleman 
boylarının yarısını içerdiği söylenebilir. Daha iyi bir tanımlama için kapasite eğrilerinin eleman narinliğine 
(Lc/i=KL/i=L/i) göre çizdirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Şekil 2’de verilen grafikler incelendiğinde, h/b 
oranı 1,2’den büyük olan “kiriş” enkesitli elemanlarda, kapasite oranlarının 1,0’in altına çok düşmediği 
görülebilir. Diğer bir ifadeyle, “kiriş” enkesitli elemanlarda, ÇYTHYEY hemen hemen bütün burkulma 
boylarında güvenli tarafta kalmaktadır. “Kiriş” ve “kolon” enkesitli elemanların kapasite oranı eğrilerinin 
birbirlerinden bu kadar belirgin bir şekilde ayrılıyor olmasının en önemli nedeni EC3’te “kiriş” enkesitli 
elemanlarla “kolon” enkesitli elemanlarda farklı dayanım eğrileri kullanılmasıdır. Bazı kiriş enkesitli 
elemanların kapasite eğrilerinde kısa boylardan orta boylara doğru geçerken ani artışlar gözlenmiştir. Bu 
elemanlar Sınıf 4 enkesite sahip elemanlar olup, eğrilerdeki ani değişim elemanların Denk. (5) uyarınca Sınıf 
3 enkesitli olarak kabul edilmeye başladıkları boylarda gözlenmektedir. Son olarak, kapasite oranlarında, 
c‘nin etkisi unutulmamalıdır; zira, tasarım dayanımları hesaplanırken karakteristik dayanımlar %10 
azaltılmış, buna karşın karakteristik dirençler azaltılmadan tasarım direnci olarak alınmıştır. 

SONUÇ 

Bu çalışmada, eksenel basınç kuvveti etkisindeki H-enkesitli hadde profillerin Türkiye ve Avrupa Çelik 
Yönetmelikleri’ne (ÇYTHYEY ve EC3) göre tasarım ilkeleri karşılaştırılarak, iki güncel tasarım dökümanı 
arasındaki temel farklılıklar ortaya koyulmuştur. Ayrıca, ülkemizde yaygın şekilde kullanılan H-enkesitli 
hadde profillerin farklı boy ve çelik kalitelerindeki tasarım eksenel basınç kuvveti dayanımları ile tasarım 
basınç dirençleri hesaplanarak, Türkiye ve Avrupa çelik yapı tasarım yönetmeliklerinin güvenlik seviyeleri 
kıyaslanmıştır. h/b oranı 1,2’den büyük enkesitlere sahip orta boy elemanlarda EC3’ün, diğer boylarda ise 
ÇYTHYEY’nin daha güvenli tarafta kaldığı, h/b oranı 1,2’den küçük enkesitlere sahip elemanlarda ise 
hemen hemen bütün burkulma boylarında ÇYTHYEY’nin daha güvenli tarafta kaldığı gözlenmiştir. 
İncelenen bütün enkesit ve çelik kaliteleri dikkate alındığında, kapasite oranlarının en büyük değerinin 1,17, 
en küçük değerinin ise 0,91 olduğu belirlenmiştir. 
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enkesite değişmektedir. Orta-boy bölgesinin, kabaca, ÇYTHYEY’nin izin verdiği en büyük eleman 
boylarının yarısını içerdiği söylenebilir. Daha iyi bir tanımlama için kapasite eğrilerinin eleman narinliğine 
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oranı 1,2’den büyük olan “kiriş” enkesitli elemanlarda, kapasite oranlarının 1,0’in altına çok düşmediği 
görülebilir. Diğer bir ifadeyle, “kiriş” enkesitli elemanlarda, ÇYTHYEY hemen hemen bütün burkulma 
boylarında güvenli tarafta kalmaktadır. “Kiriş” ve “kolon” enkesitli elemanların kapasite oranı eğrilerinin 
birbirlerinden bu kadar belirgin bir şekilde ayrılıyor olmasının en önemli nedeni EC3’te “kiriş” enkesitli 
elemanlarla “kolon” enkesitli elemanlarda farklı dayanım eğrileri kullanılmasıdır. Bazı kiriş enkesitli 
elemanların kapasite eğrilerinde kısa boylardan orta boylara doğru geçerken ani artışlar gözlenmiştir. Bu 
elemanlar Sınıf 4 enkesite sahip elemanlar olup, eğrilerdeki ani değişim elemanların Denk. (5) uyarınca Sınıf 
3 enkesitli olarak kabul edilmeye başladıkları boylarda gözlenmektedir. Son olarak, kapasite oranlarında, 
c‘nin etkisi unutulmamalıdır; zira, tasarım dayanımları hesaplanırken karakteristik dayanımlar %10 
azaltılmış, buna karşın karakteristik dirençler azaltılmadan tasarım direnci olarak alınmıştır. 
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Yönetmelikleri’ne (ÇYTHYEY ve EC3) göre tasarım ilkeleri karşılaştırılarak, iki güncel tasarım dökümanı 
arasındaki temel farklılıklar ortaya koyulmuştur. Ayrıca, ülkemizde yaygın şekilde kullanılan H-enkesitli 
hadde profillerin farklı boy ve çelik kalitelerindeki tasarım eksenel basınç kuvveti dayanımları ile tasarım 
basınç dirençleri hesaplanarak, Türkiye ve Avrupa çelik yapı tasarım yönetmeliklerinin güvenlik seviyeleri 
kıyaslanmıştır. h/b oranı 1,2’den büyük enkesitlere sahip orta boy elemanlarda EC3’ün, diğer boylarda ise 
ÇYTHYEY’nin daha güvenli tarafta kaldığı, h/b oranı 1,2’den küçük enkesitlere sahip elemanlarda ise 
hemen hemen bütün burkulma boylarında ÇYTHYEY’nin daha güvenli tarafta kaldığı gözlenmiştir. 
İncelenen bütün enkesit ve çelik kaliteleri dikkate alındığında, kapasite oranlarının en büyük değerinin 1,17, 
en küçük değerinin ise 0,91 olduğu belirlenmiştir. 
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YAŞANABİLİR KENTLEŞME İÇİN HAVA KİRLİLİĞİ VE KONUT DOKUSU ARASINDAKİ 
İLİŞKİ: ERZURUM ÖRNEĞİ

Elif Nur SARI1 Sevgi YILMAZ2

1İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü İstanbul / Türkiye
2Ataturk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı, Erzurum / Türkiye

Öz: Hızlı nüfus artışına ayak uyduramayarak, düzensiz kentleşmeye neden olan farklı konut dokusu model-
leri yeni çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Coğrafi koşullar dikkate alınmadan, birim alana daha 
fazla konut sığdırmayı hedefleyen bu süreç kentlerin çevre sağlığını olumsuz yönde etkilemiştir. Başta iklim 
değişikliği olmak üzere çevre kirliliği, hava kirliliği bu sürecin çıktıları olarak incelenmektedir. Hava kirliliği 
kömür tüketimi, araç sayısı, yer seçimi gibi etkenlerle ilişkilendirilmektedir. Konut dokusunun hava kirliliği 
üzerindeki etkisi çalışmalarda ihmal edilmiş ve literatürdeki boşluğu doldurmak üzere bu çalışma kapsamın-
da, hava kirliliği ile konut dokusu arasındaki ilişki, coğrafi faktörler, fiziksel faktörler ve iklim modellerine 
göre analiz edilmiştir. Kentte şansa bağlı olarak seçilen 325 noktadan, balık gözü lensle elde edilen Gökyüzü 
Görünürlük Oranı (GGO) değerleri, RayMan pro 2.1. modeli ile hesaplanmıştır. Yapılan analizlere göre, konut 
dokusu tipleri, GGO’na bağlı olarak rüzgarın hareketlerine yön vererek, kentte yeni bir mikro-iklim oluşması-
na yol açmaktadır. Çalışma kapsamında RayMan Pro 2.1 modeli ile elde edilen veriler, ArcGIS 10.3 programı 
kullanılarak hava kirliliği sentez haritaları üretilmiştir. Konut dokusu ile hava kalitesi arasındaki ilişki incelen-
diğinde planlı yapılaşmanın olduğu site ve müstakil tip konut dokusunun apartman tipi konut dokusundan daha 
verimli olduğu bulunmuştur. GGO’nın 1 değerine yakın olduğu durumlarda ortamda hava kirliliğinin daha az 
olduğu görülmüştür. Sonuçta yapı tipolojilerinin kirleticilerin dağılımında önemli rol oynadığı, ancak sentez-
lenen faktörlerin öncelikli sıralamasında rüzgarın birinci kriter olarak rol oynadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hava Kirliliği, Konut Dokusu, GGO

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Doğal coğrafyanın maruz kaldığı kentleşme baskısı içsel ve dışsal anlamda ekolojinin dengesini bozmakta-
dır. Meteorolojik, topoğrafik, yapısal koşullar kentte alt ve üst ölçekte çeşitli gazların kimyasal reaksiyonları 
sonucu ortaya çıkan doğal ve yapay kirletici faktörlerin mekansal dağılımına göre farklı boyutlarda afet oluş-
turmaktadır. Küresel iklim değişikliği, sel taşkınları, hava kirliliği benzeri afetler bu etkinin yaygın sonucu 
olarak gösterilmektedir. İklim değişikliğinin önemli bir nedeni olarak görülen karbon salımı hava kirliliği 
probleminin ciddi boyutlara ulaşmasının sonucu olarak görülmektedir. Hava kirliliği bir veya daha fazla kir-
letici maddenin sınır değerlerini aşarak iç veya dış ortamda canlı yaşamına ve çevre kalitesine zarar verecek 
oranda bulunması olarak tanımlanmaktadır (Cavkaytar 2013). 

Kentlerde hava kalitesi kirletici emisyonların yansıra bir çok iklim bileşeniyle ilişkilendirilir (Gupta et al. 
2007). Hava akımı arazinin coğrafi şekillerine göre farklılık gösterir. Çanak biçimli coğrafyalarda oluşan in-
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versiyon türü soğuk hava terselmesidir. Soğuk havanın sıcak havanın altına inmesi veya sıcak havanın soğuk 
havanın üzerine çıkması sonucu oluşmaktadır. Farklı coğrafyalarda gerçekleşen hava olayları abiyotik faktör-
lerin etkisiyle hava kirliliğine neden olur. Kentte var olan kirletici unsurlar yükselerek dağılamadığı için hava 
kirliliğine neden olur. Bu nedenle kirli hava koşulları sıcaklık derecesi artmadığı takdirde asılı kalır ve hava 
kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. (Sungur 1980; Keser 2002).

Hava kirliliğini kentsel mekan bağlamında ele alan üst ve alt ölçekte yapılan bilimsel çalışmalar literatür ta-
raması kapsamında incelenmiştir. Üst ölçekte hava kirliliği ile ilgili çalışmalar kent makroformu ve kirletici 
madde arasındaki ilişki karşılaştırılmıştır. Kentin büyüklüğü ve kent parçacıllık durumunun kirletici maddenin 
dağılmasında önem arz etmektedir (Zhou et al. 2018;Rodriguez et al. 2016; Lu and Liu 2018). Kent formu ve 
kirletici madde arasındaki ilişki birçok çalışmada nüfus yoğunluğu, iklim parametreleri ve kent makroformu 
ile ilişkilendirilmiştir. İklim, nüfus parametrelerine bağlı olarak kirletici madde oranında artış gözlenmiştir 
(Stone 2008; Bechle et al. 2011; Clark et al. 2011). 

Alt ölçekte ise hava kirliliği ile ilgili çalışmalar mikro-meteorolojik etkiler nedeniyle sokak kanyonları öl-
çeğinde incelenmiştir. Hava kirliliğinin kentsel mekanla ilişkilendirildiği çalışmalarda kanyon geometrisinin 
hava kirliliği üzerinde dikkate değer parametre olduğu kanıtlanmıştır (Taseiko, 2009; Eeftens et al., 2013; 
Kwak, 2013). Kanyon geometrisi sokak kanyonlarıyla tanımlanmaktadır. Sokak kanyonları kirletici dağılı-
mında önemli bir etken olarak görülmekte ve yüksek binaların ve dar sokakların birlikte oluşturduğu kent-
sel boşluklar olarak tanımlanmaktadır (Canan 2017). Kanyonların ölçülebilirliğinin (Y/G) kolaylaşıtırlması 
için geliştirilen en yaygın yöntem ise Gökyüzü Görünürlük Oranının (GGO) hesaplanmasıyla sağlanmaktadır. 
GGO değerlerinde ise bu oranların sayısal karşılıkları farklıdır. Değer ‘1’ e yakınken yapılaşmanın az olduğu 
“1” den az olan ve “0”a yakın durumlarda ise derin kanyon formunu temsil etmektedir (Gülten 2007). Sokak 
kanyonlarının iklimi, sınır çizgisinin iklimini kontrol eden mezosal kuvvetlerden ziyade kentsel geometrinin 
mikro-meteorolojik etkileri tarafından kontrol edilmektedir (Hunter et al. 1992). 

Kentsel geometrinin dış mekan kirletici konsantrasyonu üzerindeki etkisinin birçok etkisi bulunmaktadır. Gök-
yüzü Görünürlük Oranı ve açıklık oranı artışın PM10 konsantrasyonunda azalmaya yol açmaktadır (Silva 2016). 
Bina yüksekliğinin kirletici konsantrasyonları üzerindeki etkisi için, daha yüksek binaların sokak kanyonların-
da havalandırmayı engellediği, sokak kanyonlarında daha yüksek kirletici yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bina 
yüksekliği 20 m’den 40 m’ye çıkarılması kirletici yoğunlaşması üzerinde çok az etkiye sahipken, 40 m’nin 
üzerinde olduğu durumda ise sokak kanopisindeki kirletici konsantrasyonlarının hızla arttığı gözlenmiştir. 
Sokak boyunca eşit olmayan bina yüksekliğinin kirletici dağılımını önemli ölçüde etkilediği tespit edilmiştir. 
Artan sokak genişlikleri ise düşük kirletici yoğunlaşmaları NOx emisyonlarını %29 oranında, CO için %57 
oranında azaltarak kanyondaki havalanmayı artırdığı tespit edilmiştir (Fu 2017 et al). 

AMAÇ

Çalışmada morfolojik ve meteorolojik faktörler dışında fiziksel faktörlerin hava kirliliği dağılımı üzerinde 
nasıl bir etkiye sahip olduğu sorusuna cevap aranmıştır. Bu bağlamda kirletici dağılımına etki eden faktörlerin 
üst ölçekte ve alt ölçekte yapılan analizler doğrultusunda tespit edilerek iyileştirici çözüm önerileri geliştirmek 
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amaçlanmaktadır. Hava kirliliği ve kentin fiziki yapısını oluşturan farklı konut kümeleri arasındaki ilişkinin 
incelenmesi literatürdeki boşluğu doldurmak adına önemli bir adım olacaktır.

KAPSAM

Çalışma kapsamında hava kirliliğinin kentsel mekanla ilişkisi üst ve alt ölçeklerde incelenmiştir. Üst ölçekte 
hava kirliliği mekansal tahmin haritasını üretmek üzere emisyon değerleri ( PM10, SO2, CO, NO, NOx, NO2, O3 

), fiziksel veriler (doğalgaz tüketimi, kömür tüketimi, nüfus yoğunluğu) ve coğrafi veriler (yükselti, sıcaklık, 
rüzgar hızı, basınç) elde edilmiştir. 

YÖNTEM

Değişkenlere ait nokta değerleri ArcGIS 10.3 programı Spatial Analyst modülü Kriging yönteminde veri setini 
oluşturarak mekansal dağılım haritaları üretilmiştir. Üretilen tahmin haritaları Spatial Analyst Tool Modülü 
Reclass – Reclassify yöntemiyle sınıflandırılarak raster veriye dönüşümü yapılmıştır. Overlay modülü Weigh-
ted Overlay yöntemi kullanılarak, tahmin haritaları arasında orantı kurulmuştur. Emisyon değerlerinin miktarı 
arttıkça kirlilik dağılımına etkisi de arttığı için sırasıyla 1 – 9 arası değer almıştır. Coğrafi faktörlerde yüksek 
basınç şartlarında kirlilik ve basınç arasında doğru orantı, arazi yükseltisi ve kirlilik arasında ters orantı, sı-
caklık ve kirlilik arasında ters orantı, rüzgar hızı ve kirlilik arasında ters orantı kurularak 1-9 aralığında değer 
verilmiştir. Fiziksel faktörlerde ise nüfus yoğunluğu ve kirlilik arasında doğru orantı, kömür tüketimi ve kir-
lilik arasında doğru orantı, doğalgaz tüketimi ve kirlilik arasında doğru orantı kurularak 1-9 arası puanlama 
yapılmıştır. Daha sonra tüm faktörleri birbirleriyle ilişkilendirerek mekansal sentez haritası oluşturmak üzere 
Geostatistical Analyst Wizard modülü CoKriging yöntemi kullanılmış ve yöntem sonucu, tahmin haritasının 
yanı sıra istatistiki sonuçlar da elde edilmiştir. 

Coğrafi bağlılığın söz konusu olduğu durumlarda farklı referans altlıklara ihtiyaç duyulmaktadır. Referans 
altlıklar olarak istasyonlardan alınan emisyon verileri ve topoğrafya verisine ihtiyaç duyulmaktadır. Arazide 
ölçüm yapılmamış noktalarda değerlerin tahmin edilmesi için enterpolasyon yapılarak dağılım deseni belirlen-
meye çalışılmaktadır. Çalışma kapsamında da jeoistatistiksel enterpolasyon teknikleri arasında kriging yön-
temi en yaygın olarak kullanılan yöntem olarak bilinmektedir (İnal ve Yiğit 2003; Çolak 2010; Kara 2016). 
Kent dokusunda heterojen yapıya neden olan site tipi, apartman tipi, müstakil tipi, gecekondu tipi konut kü-
melerinde Şubat ayında 325 (325*3=975) noktadan şansa bağlı olarak ölçümler alınmıştır. GGO parametresini 
hesaplamak için Rayman programı kullanılmıştır. Programa girdi olarak balık gözü kamera merceğinin gök-
yüzüne tutulmasıyla elde edilen fotoğraflar, sıcaklık, rüzgar hızı değerleri eklenmiştir. GGO değerlerinin kent 
makroformu içinde yayılımını mekansal olarak tahmin etmek üzere nokta değerlerden oluşan veri seti ArcGIS 
10.3 programına girilmiştir. Üretilen yeni sentez haritasında kirlilik dağılımı açısından yaşam konforunu en-
gelleyen ve ideal bölgeler ArcGIS 10.3 programı Spatial Statistic modülünde Hotspots point yöntemiyle tespit 
edilmiştir. 
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BULGULAR

2018 yılı kış ayları için hava kalitesi gözlem istasyonlarında ölçülen hava kirliliği değerleri temin edilmiştir ( 
Temin edilen kirlilik parametreleri ArcGIS 10.3 programı kapsamında değerlendirilerek Şekil 2’deki haritalar 
hazırlanmıştır. 

Yükselti, basınç, sıcaklık, rüzgar hızı verileri kullanılarak coğrafi faktörlere göre hava kirliliğinin yoğun olma-
sı beklenen analiz haritası üretilmiştir (Şekil 1 ). Sıcaklık ve rüzgar verileri Tablo3’de verilmiştir. 

Şekil 1. Coğrafi Faktörler Analiz Haritası

Kurumlardan temin edilen mahallelere ait doğalgaz tüketimi, kömür tüketimi, nüfus yoğunluğu verileri Tablo 
1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Tüketim Ve Yoğunluk Verileri (Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Palen Doğalgaz)

Mahalle İsmi Nüfus Yoğunluğu 
(kişi/ha) 

Doğalgaz Tüketimi 
(m³) 

Kömür Tüketimi 
(ton) 

Ahmet Yesevi Mahallesi 99 127703 48509.28 

Abdurrahmangazi Mahallesi 199 163261 2168544.48 

Adnan Menderes Mahallesi 299 3270792 2790181.92 

Abdülhamit Mahallesi 49 1076173 636010.52 

Alparslan Mahallesi 49 390879 883946.48 
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Bilal Habeşi Mahallesi 49 106025 73662.24 

Ertuğrulgazi Mahallesi 150 184780 420413 

Harput Mahallesi 99 543745 515635.68 

H. Avni Ulaş Mahallesi Değer yok 1226323 4250850.24 

H. Salih Efendi Mahallesi 199 1124560 2001456.96 

H. Ahmet Baba Mahallesi 199 499415 1861319.03 

İbrahim Hakkı Mahallesi 30 45591 Değer yok 

Kurtuluş Mahallesi 120 1961586 7772264.64 

Kazım Yurdalan Mahallesi 199 517418 1097747.04 

Kazım Karabekir Mahallesi 199 752955 1363649.76 

Lalapaşa Mahallesi 99 2731073 7240459.2 

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 99 147179 2017626.62 

Muratpaşa Mahallesi 320 1181737 3332767.2 

Osman Bektaş Mahallesi 99 1034121 4820385.12 

Osmangazi Mahallesi 99 3249366 10082743.68 

Ömer Nasuhi Mahallesi 49 2359438 6157085.28 

Rabia Ana Mahallesi 149 1426030 3435175.68 

Şükrüpaşa Mahallesi 99 2484143 8578956 

Ş. İsmail Aksu Mahallesi 49 179751 1144459.68 

Yukarıköşk Mahallesi 99 122984 849810.72 

Yunusemre Mahallesi 299 962303 4493396.64 

Yavuz selim Mahallesi Değer yok 414378 129358 

Atatürk Üniversitesi 149 383730 456346 

Organize Sanayi Değer yok 1233415 79,052.00 

Mahallelere ait doğalgaz tüketimi, kömür tüketimi, nüfus yoğunluğu verileri kullanılarak fiziksel faktörlere 
göre hava kirliliğinin yoğun olması beklenen analiz haritası üretilmiştir (Şekil 2 ).
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Şekil 2. Fiziksel Faktörler Analiz Haritası

PM10, SO2, CO, NO, NOx, NO2, O3 ait veriler hava izleme istasyonundan çekilen 2015-2019 yılları arası 3’er 
saatlik çekilen verilerin ortalaması hesaplanarak tabloya eklenmiştir (Tablo 1).

Tablo 2. Emisyon verileri (www.mobil.havaizleme.gov.tr)

İstansyon İsimleri PM10 
μg/m³ 

SO2, 
μg/m³ 

NO 
μg/m³ 

NO2 
μg/m³ 

NOx 
μg/m³ 

O3 
μg/m³ 

CO 
μg/m³ 

ErzurumAziziye 91 28 29 48 77 Değer yok 1085 

Erzurum Taşhan 106 102 81 182 Değer yok 2543 Değer 
yok

Erzurum 63 25 48 68 116 17 Değer 
yok 

Erzurum Palandöken 34 10 7 20 27 89 496 

PM10, SO2, CO, NO, NOx, NO2, O3 emisyon faktörlerine göre hava kirliliğinin yoğun olması beklenen analiz 
haritası üretilmiştir (Şekil 3).
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Şekil 3. Emisyon Faktörlerinin Mekânsal Dağılımı

Üretilen emisyon değerleri ( PM10, SO2, CO, NO, NOx, NO2, O3 ), fiziksel veriler (doğalgaz tüketimi, kömür 
tüketimi, nüfus yoğunluğu) ve coğrafi veriler (yükselti, sıcaklık, rüzgar hızı, basınç) mekansal dağılımına ait 
tahmin haritaları çakıştırılarak kirlilik dağılımının genel mekansal tahmini yapılmıştır. 3 faktörün sentezi sonu-
cu kent merkezinde tarihi çekirdek ve çevresi kirlilik seviyesinin yüksek olduğu bölge olarak tahmin edilirken, 
kent çeperlerinde kirlilik yoğunluğunun daha az olduğu belirlenmiştir (Şekil 4).

Şekil 4. Kirletici Faktörlerin Mekansal Dağılımı

Kentt geometrisine göre kirliliğin mekasal tahmini yapılması için kentte farklı konut tipolojilerini içerisini 
barındıran mahallelerden anlık olarak alınan GGO, Rüzgar hızı ve sıcaklık verileri tabloda verilmiştir. 
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Tablo 3. Mahallere Ait Ggo, Rüzgar Hızı Ve Sıcaklık Verileri (Çalışma Kapsamında Ölçümleri Yapıl-
mıştır.)

Tipoloji Mahalle İsmi GGO
(Y/G)

Rüzgar hızı
(m/s)

Sıcaklık

Apartman Abdurrahmangazi 
Mahallesi

0.95 1.34 0.82

Apartman Ertuğrulgazi Mahallesi 0.95 1.34 0.82

Apartman Kazım Yurdalan 
Mahallesi

0.95 1.34 0.82

Apartman Kazım Karabekir 
Mahallesi

0.38 0.58 0.80

Apartman Lalapaşa Mahallesi 0.38 0.58 0.80

Apartman Muratpaşa Mahallesi 0.38 0.58 0.80

Apartman Ömer Nasuhi Bilmen 
Mahallesi

0.38 0.58 0.80

Apartman/Gece Rabia Ana Mahallesi 0.38 0.58 0.80

Apt./Müs./Site Şükrüpaşa Mahallesi x/1.71/1.47 x/1.96/1.70 x/2.1/0.85

Apartman Yunusemre Mahallesi 0.95 1.34 0.82

Gecekondu Kurtuluş Mahallesi 0.48 0.97 1.17

Müstakil Ahmet Yesevi Mahallesi 0.76 2.48 2.86

Müstakil Bilal Habeşi Mahallesi 0.76 2.48 2.86

Site/Müstakil Adnan Menderes 
Mahallesi

0.50/0.66 0.47/2.02 1.14/4.81

Site Abdülhamit Mahallesi 0.70 1.31 4.51

Site Alparslan Mahallesi 0.70 1.31 4.51

Site H. Salih Efendi 
Mahallesi

0.50 0.47 1.14

Site H. Ahmet Baba 
Mahallesi

0.50 0.47 1.14

Site Mehmet Akif Ersoy 
Mahallesi

0.50 0.47 1.14

Site/Müstakil Osman Bektaş Mahallesi 1.33/0.91 1.22/0.52 1.93/4.75
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Site Osmangazi Mahallesi 0.58 1.11 1.95

Site Solakzade Mahallesi 0.50 0.47 1.14

Site Ş. İsmail Aksu Mahallesi 0.50 0.47 1.14

Kentte 325 noktadan alınan GGO değerleri ArcMap 10.3 programı Spatial Analyst modülünde Kriging yön-
temi kullanılarak tahmini kentsel geometri haritası üretilmiştir. Kent merkezi GGO değerleri sonuçlarına göre 
kanyon geometrisi apartman tipi yapılaşmanın hakim olduğu mahallelerde 0’ a yakın değerlerde olduğu ince-
lenmiştir (Şekil 5.)

Şekil 5. Gökyüzü Görünürlük Oranı İle Belirlenen Hava Kirliliği Mekansal Dağılım Haritası

GGO ve kirletici faktörlerden yapılan analizler çakıştırılarak kentin hava kirliliği haritası üretilmiştir. Üretilen 
sentez haritasına göre kent merkezi tarihi çekirdek ve çevresi hava kirliliği açısından en riskli bölge olduğu 
tespit edilmiştir. Çeperlere doğru konut tipolojisinde, coğrafi bağlamda incelenen değişkenlerin ve olası enerji 
talebinin etkisiyle kirlilik riskinin azaldığı incelenmiştir (Şekil 6.)
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Şekil 6. Kirlilik Dağılımı Ve Mekansal Sentez Haritası

SONUÇ

Çalışma kapsamında hava kirliliğinin emisyon değerleri ve coğrafi faktörlerle ilişkilendirilmesinin yanı sıra 
farklı konut dokusu tipleri ve hava kirliliği arasındaki ilişki incelenmiştir. Yükselti, sıcaklık, rüzgar hızı ve 
basınç değerlerinin mekansal analizi yapıldığında kentin kuruluş yeri açısından potansiyel kirlilik tehlikesi 
taşıdığı belirlenmiştir. Sıcaklık ve rüzgar hızı ölçümlerinin kentsel mekanın oluşturduğu mikroklimatik ölçüm-
ler neticesinde alındığı göz önünde bulundurulduğunda var olan yapılaşmanın iklim ön görülü planlanmadığı 
görülmüştür. Doğalgaz tüketimi, kömür tüketimi ve nüfus yoğunluğu verileri incelendiğinde kent makro for-
munun güneydoğusunun enerji talebi en yüksek yerleşim alanı olduğu belirlenmiştir. Emisyon verileri incelen-
diğinde ise ölçüm istasyonlarının konumlarının da önemli bir faktör olduğu göz önünde bulundurularak kent 
merkezinde tarihi çekirdekten çeperlere doğru emisyon yoğunluğunun olduğu belirlenmiştir. 

Kirlilik değerleri ve kent geometrisi haritasından üretilen sentez sonucuna göre kent merkezi çeperlere göre 
daha fazla hava kirliliğinin olduğu bölge olarak tespit edilmiştir. Konut dokusu perspektifinden incelendiğinde 
nispeten derin sokak kanyonları içeren apartman tipi yapılaşmanın bu bölgede yoğunlaştığı görülmüştür. Site 
tipi, gecekondu tipi ve müstakil tip yapılaşmalarda kanyon geometrisi kirletici seyreltilmesi açısından daha 
elverişli durumda olsa da coğrafi ve fiziksel faktörler daha baskın durumda olduğu bulunmuştur. Kentleşme 
deseni yapı tipolojilerinin dışında enerji korunumu, coğrafi değişkenler ve yenilenebilir enerji kullanımı bağ-
lamında düşünüldüğünde potansiyel kirlilik tehlikelerini bertaraf etmek daha sağlıklı olacaktır. Yeni yerleşim 
alanları için öncelikli olarak coğrafi faktörlerin yerleşim için uygunluk durumunun test edilmesi birincil hedef 
olmalıdır. Daha sonra bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak üzere yenilenebilir enerji altyapılarının sağlanması 
ve sonrasında enerji korunumunu sağlayacak, ideal iklimlendirme şartlarına (rüzgarın geliş yönü, yapılar arası 
mesafe, sokak uzunluğu, sokak genişliği ) sahip kentsel tasarım önerilerinde bulunulmalıdır. Yapılan analizle-
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rin noktasal çözümler geliştirmeye olanak vermesi, kirlilik tahmin haritası üretilmesinde mekandan bağımsız 
olmadığı için tutarlı sonuç verdiği, kirlilik haritaları üretilirken yalnızca emisyon değerleri değil, coğrafi fak-
törler kent içerisinde değişen mikroklimatik şartlarda göz önünde bulundurulmalıdır.
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TOPLU TAŞIMADA GÜVENLİK

Fayık AY

İstanbul Aydın Üniversitesi, Doktora Öğrencisi, İstanbul / Türkiye

Öz: Toplu taşıma, İstanbul’ da yaşayan vatandaşlar için, hayati öneme sahiptir. Güvenlik ise, toplu ulaşım 
hizmetlerinin kalitesi söz konusu olduğunda, birinci öncelik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmayla, toplu 
taşıma sürücülerinin, sürüş alışkanlıkları ve yanlış sürüş davranışlarından kaynaklanan, risk faktörlerinin tespit 
edilmesinin yanı sıra, risk algısı ve riskli sürüş alışkanlıkları konusunda bir farkındalık oluşturmaya çalışılmış-
tır. Yirmi beş yıldır, çeşitli kademelerinde idarecilik yapmış ve hali hazırda İnsan Kaynaklarında görevli Şube 
Müdürü olarak, elde ettiğim veriler, İstanbul’ da, özellikle İETT’ de hizmet veren, toplamda yaklaşık üç yüz 
otobüs şoförü, ulaşımın diğer çalışan işçi, amir, İSG görevlileri ve memurlarıyla, zaman zaman yaptığım mü-
lakatlar ve görüşmeler ve literatür taraması sonucunda elde edilmiştir. Geçmişte trafik kazası geçirmiş ve trafik 
kurallarını ihlal etme eğilimi olan sürücülerin, sebep oldukları kaza risklerin genel bir analizi yapılmıştır. Sü-
rücülerin aşırı hız konusundaki tutumlarının da sürüş riskleri ile bağlantısı incelenecek, kaza olasılığı endişesi 
risk algısı ölçeğinin, aşırı hız ve kural ihlalleri gibi, riskli sürüş davranışlarına etkileri de değerlendirilmiştir. 
Güvenlik algısına, toplu taşıma çalışanları perspektifinden bakılmıştır. Böylelikle, tespit edilen önemli risk 
faktörlerinin, güvenlik önlemlerinin daha iyi planlanmasına katkı sağlaması ve sürücülere ışık tutmasına çaba 
sarf edilmiştir. Toplu taşıma araçlarının içinde daha fazla insan olması sebebiyle, daha yüksek bir güvenlik 
riski oluşturmaktadır. Bu sorun, çözüm odaklı yaklaşımların eksikliğinden, daha fazla öne çıkmaktadır. Tekno-
loji, yönetim ve kurum açısından yapılan ve yapılabilecek iyileştirmeler, elde edilecek veriler ışığında ortaya 
konulabilmektedir. Bu iyileştirme gündemi, sorumlu olan taraflarla, birtakım eylem planları belirlenerek, spe-
sifik şekilde oluşturulabilir. Eylem planının etkinlik derecesi, yetkili kurumların ciddiyeti, bilginin adil dağılı-
mı, kaynakların yeterliliği ve sürece dahil tüm tarafların, hedefe ulaşma yolundaki eşgüdümlü ve işbirlikçi bir 
ekip anlayışına dayalı olması gerekmektedir. İnsan yaşamında güvenlik, sağlık, yiyecek ve barınmadan daha 
önemli bir ihtiyaçtır. Toplu taşıma araçlarına çok insan bindiğinden beri, emniyet ve güvenlik riskleri vardır. 
Uygun ve bütünleşik yaklaşımlar gerçekleştirilemediği için, riskler süregelmektedir. Çünkü, anlamak, kavra-
mak ve farkındalık oluşturmak çok zordur ve o derece de önemlidir. İş güvenliği: Çalışanların iş ortamında 
karşılaştıkları tehlikelerin yok edilmesi veya azaltılması için getirilen yükümlülüklerden oluşan teknik kural-
ların bütünüdür. İş kazaları, meslek hastalıkları ve her türlü zararı yok etmeyi hedefler. Devlet ise, denetim ve 
kontrolü sağlamakla mükelleftir. Tehlike: Malzeme, durum veya aktivitenin, potansiyel olarak, can, mal veya 
çevreye zarar verme durumudur. Risk: Tehlikenin potansiyel zararının, gerçekleşebilme ihtimalidir. Ramak 
kala: Çevreye veya bireye zarar vermeden gerçekleşen olaydır. Algı bilgisi, yeni teknolojiler ve kurumların 
yapısı, güvenlik için önemli faktörlerdir. Sorumlu taraflar, kısa zaman diliminde, birlikte hareket planları oluş-
turmalıdır. Uzun zaman diliminde ise, geliştirmeye yönelik üç adım üzerine planlar yapmalıdır. Bu üç aşama; 
Tanımlama, açıklama ve hedefe odaklanmadır. Her üç adımda da kısa dönem eylemleri ile gelecek adımlara 
hazırlanma donanımına, orta aşama, gelişme ve geliştirilme faaliyetlerine odaklanılmalıdır. Uzun dönemde ise, 
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geliştirilmiş emniyet ve güvenlik uygulamalarına odaklanılır. Kurumlar otoriter ve disiplinli olmalılar. Adil 
bilgi ve görev dağılımı, ehliyet ve liyakat, şeffaf ve koordineli iş birliği esastır. Bu sahada çalışmak zor ve sı-
nırlıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde öğrenciler ve işe giden halk, toplu taşıma araçlarını çok kullandığı 
için, ölümcül kazaların %70 inin bu ülkelerde olduğu düşünülürse! Göç, hızlı kentleşme ve kaynakların adil 
dağıtılmaması nedeniyle, fakir nüfusun hızla artması, toplu taşıma araçlarını kullanan sayısını hızla bir şekilde 
artırmaktadır. Alınan ulaşım tedbirleri, bu hıza yetişememektedir. Toplu ulaşımda emniyet ve güvenlik gelişi-
mi, üç sınıfta incelenir. Suçta, kazada ve algıda güvenlik. Kazalara genç yaş gruplarında daha çok rastlanmak-
tadır. Orta yaş ve üzerinde genel sorumluluk duygusu daha fazla gelişmiş olduğundan daha az rastlanmaktadır. 
Yorgunluk, durağan oturma, tüm vücudun titreşimi, başın sık sık sağa sola keskin dönüş zorunluluğu, iş mem-
nuniyetsizliği, düşük profilli amir ve yönetici ile çalışma, yüksek psikolojik talepler, uzun hatlarda tabi ihtiyaç-
larının giderilememesi, alkol, sigara, telefon kullanımı, sağlık problemleri, uzun süre otobüs durağında bekle-
yen, işten yorgun dönenlerin stresli davranışları, amirlerin dakik olma isteği, durağa belli saatte ulaşma tali-
matları, yönetici baskıları, değişik yolcu profilleriyle karşılaşma, çalışma arkadaşlarının sorumsuzca davranış-
ları (Birden fazla kişiyle ücretsiz araca binme vs.), oturma koltuklarının ergonomik olmaması, yalnız çalışma, 
uykusuzluk, yüksek bilişsel yük, tehdit ve şiddet, terör riski, trafik sıkışıklığı, gürültü, termal konforun denge-
sizliği, rakım farkı, ıslak zemin, virajlar, cep telefonuyla konuşmak başlıca kaza risk etmenleridir. Karbon, 
karbon monoksit emisyonu, toz ve partiküller, çevredeki toksik ajanlar, kas iskelet sistemi bozukluklarına (bel, 
boyun, omuz, alt sırt, omurga, el bileği, avuç içi, dirsek, ön kol, kalça, alt bacak, üst sırt, diz, omuz şikayetleri 
vs.) sebep olmaktadır. En fazla da sırasıyla; Bel, boyun ve omuz ağrıları şikayetleri yapılmaktadır. Nihayetinde 
de bu şikayetlerin birçoğu, kalp-damar hastalıkları, mide bağırsak bozuklukları, bulaşıcı hastalıklar, bel fıtığı, 
konsantre olamama, zihinsel ve psikolojik bozukluklar gibi, klinik vakalara ve meslek hastalıklarına sebep 
olabilmektedir. Her kaza ve ölümün, maddi ve manevi maliyetleri vardır. Şehir içinde, genel ifadeyle, yaşamın 
getirdiği kalabalıklaşmanın, göçün devamlılığı, trafik sorununu ve toplu taşıma güvenliğini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Yolların düzgün olmaması, çukurların ve çıkıntıların zamanında tam ve düzgün tamir edilme-
mesi, yavaşlatıcı tümseklerin sıklığı, trafik ışıkları arızalarının zamanında giderilmemesi ve yön tabelalarının 
ya çok önde ya da çok geride olması veya iki yol ayrımında bazı yerlerde hiç konulmaması, önemli birer kaza 
nedeni ve stres kaynağı olmaktadır. Düşme, insanın insana çarpması, ayak, el, kol ve elbise sıkışması, otobü-
sün ani hareketi veya yolcunun geç inmesi nedeniyle yere düşmesi, araca veya ekipmanlara çarpması gibi ka-
zalar yaşanabilmektedir. Hatta fiziksel, psikolojik ve epidemiolojik seviyede yaralanma ve engelli duruma 
düşme olabilmektedir. Görüş açılarını nispeten de olsa kapatan tırlar, kamyon ve kamyonet gibi ticari mal ta-
şıyan araçlar, okul servisleri de kazalara sebep olabilmektedir. Sinyal ve uyarı ışıkları ve fren sistemi arızaları, 
kavga ve şüpheli paketler panikleme ve devamında kazaya neden olabilen sebeplerdir. Su giderlerinin tıkan-
ması, kanal kapaklarının çalınması veya yerinden çıkması, sefer iptallerinin yeterince duyurulmaması kaza, 
stres, işe yetişememe korkusu ve panik oluşturur ve aynı zamanda zaman ve iş kayıplarına neden olur. Kaza 
nedenleri; Güvensiz durun ve davranışlar, olumsuz çalışma koşulları, fazla çalışma, part- time çalışma, vardi-
yalı çalışma, aşırı iş yükü, geceleri belli saatlerden sonra da trafik ışıklarının gündüz olduğu gibi uzun süreli 
yanması, teknik sistem arızaları, insan ve doğal afet kaynaklı durumlar da olabilir. Çözüm yolları: Yüksek 
sermaye, düşük sermaye yoğun şehirleri eşitlemeliyiz. Ekonomik kalkınma, yurt sathına yaygınlaştırarak, 
kentlerdeki yığılma önlenmeli, kentlere göç, geriye çevrilmelidir. Gayri Safi Milli Hasılayı artırarak, güvenlik 
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dahil, tüm sahalarda refah seviyesini artırıcı yatırımlara yönelmeliyiz. Deneyimli, liyakat sahibi insanlar de-
ğerlendirilerek, kalkınmayı hızlandırmalıyız. 1980 İhtilali öncesinde, 3,5 saatlik meclis konuşmasında rahmet-
li Prof.Dr. Necmettin Erbakan’ ın dediği gibi; “Herkesin başına bir jandarma dikemezsiniz ama, herke-
sin kalbine Allah sevgisini, Allah korkusunu yerleştirebilirsiniz.” Diğerkâmlık, empati merkezli, kul hakkı 
yemeyen bir nesil yetiştirmeliyiz. Trafik Polis raporları her yıl incelenerek, istatistiki çalışmalar yapmalı ve 
tedbirler almalıyız. Yol emniyet kontrollerini sürekli yapmalıyız. Araçların sinyal ve uyarı lambaları devamlı 
kontrol edilmeli, arızalı olanlar derhal tamir edilmelidir. Özellikle geceleri ve de bazı tenha bölgelerde, araç 
yoğunluğunu algılayarak, yeterli süre yanan trafik ışık sistemine geçilmelidir. Şüpheli paket ve diğer tehlike-
lere karşı, otobüsler her sefer bitiminde kontrol edilmeli, sefer sırasında da şüpheli durumlara karşı uyanık ve 
dikkatli olunmalıdır. Yollardaki su kanal kapakçıkları sürekli kontrol edilmelidir. Altlarına tedbir amaçlı, alt 
yaşam ağları kurulmalıdır. Sefer iptalleri geniş yolcu kitlesine mutlaka duyurulmalıdır ve mümkün mertebe 
günde bir seferden fazla iptal yapılmamalıdır. Mutlaka yeterli şoför çalıştırılmalı, özellikle izin ayları olan yaz 
aylarında, yolcular ve şoförler zor durumda bırakılmamalı, strese maruz kalmamalıdır. Motivasyon ve etkili 
iletişime önem verilmeli. Gerekirse yaz ayları için mevsimlik şoför çalıştırılmalıdır. Sorumlu birimlerle koor-
dineli bir şekilde çalışılmalı, konusunda uzman, toplu taşımacılıkta ileri, güvenlik sorununu halletmiş ülkelerin 
elemanlarından destek almalıyız. Çocukluk yaşlarından itibaren, tüm halka emniyet ve güvenlik eğitimleri 
verilmeli ve uygulamalı eğitimlerle insanlar bilinçlendirilmelidir. Pratik yaptırılmazsa, çalışanlar ve diğer ilgi-
li insanlar, teorik olarak bildiğini uygulayamayacak ve iş başında pratik kazanana kadar birçok kazaya neden 
olarak, maddi ve manevi zararlara sebebiyet verecektir. Unutulmamalı ki, kazaların %98 i önlenebilir kazalar-
dır. Sürekli iyileştirici, önleyici tedbirler alınmalı, zamanında risk bilgilendirmesi yapılmalıdır. Çalışanların 
görüş ve önerileri dinlenmeli, böylelikle güvenliği destekleyici bir yönetim bağlılığı, çalışan katılımlı bir isti-
şare ekibi oluşturulmalıdır. Güvenlik verileri toplanıp analiz edilmelidir. İş güvenliği farkındalığı oluşturulma 
gayreti sürekli canlı tutulmalıdır. Etkili iletişim, stres yönetimi, öfke kontrolü, zor yolcularla baş edebilmek, 
çatışma, kavga ve kriz yönetimi, meslek hastalıkları, yangın, hırsızlık, sabır ve empati eğitimi ve yasal hak ve 
sorumluluklarımız konusunda eğitilmeliyiz. Toptan örgüt güvenlik kültürü oluşturulmalıdır. İşverenlerin asli 
görevi tazmin değil, önleyici tedbirler almaktır. Ambulansların önceliği konusunda da halkımızın maalesef 
aynı titizlikle eğitilmesi, bilinçlendirilmesi gereği gözlemlenmektedir. 

Çalışanlarda, aşağıdaki konular hakkında farkındalık oluşturulmalıdır:

- Uyması gereken kurallar

- Dikkatli ve tedbirli davranma, çalışma

- Koruyucu donanımı kullanma bilinci

- Kurallara uymayanları uyarma

- Kendi sorumluluklarının bilincinde olma

- İş veren sorumluluklarını bilme.
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Beşer yıllık, onar yıllık Güvenlik geliştirme planlarımız olmalı, pansuman tedbirleri terk etmeliyiz. Araştırma 
ve geliştirmeye ciddiyet kazandırmalıyız. Adaleti şiar edinmeliyiz. Unutmamalıyız ki adaletin üzerine oturt-
turulan her kuruluş, daha baştan %13 karlılığa geçmekte, psikolojik, sosyal ve manevi karlılığı gözle görülür 
derecede büyüktür.

Yeni bir otobüs hattı açılmadan önce, o sahada risk değerlendirmesi yapılmalı, gerekli iyileştirmeler yapıldık-
tan sonra o hat açılmalıdır. Bu, ileriye dönük riskleri ve maliyetleri düşürecektir. 

Garajlar, yollar ve yeni hatlar açılırken, tarım a alanları, parklar doğal yaşam alanları korunmalı, hayvanlar ve 
diğer canlı türlerine zarar verilmemelidir. İstanbul’un tüm sahil şeritlerine kazıklı ulaşım yolları inşa edilerek 
trafik yoğunluğu azaltılmalıdır. Bisiklet ve yaya yollarına ağırlık verilerek özendirilmelidir. Yolcu sigorta kap-
samı genişletilmeli. Yollar, vasıtalar ve yolcular hızlı motorize destek birimlerince desteklenmelidir.

Lokal programlar, sistemler arası entegre ve yetki alanları koordinasyonu sağlanarak, iki yetki arasında ölüm-
lerin olması gerçeğini sıfırlamalıyız. Çalışanların çalışma saatlerini yeniden dizayn etmeliyiz. Sürücüler, yol-
cular, polisler, amirler, memurlar, gönüllü kuruluşlarla ortaklaşa bilgi toplanmalı ve istişareler yapılarak çö-
zümler üretilmeli. Mühendislik ve biyoloji elemanları da bu konuda iş birliği içinde hareket etmelidir. 

Teorik ve uygulamalı ve denetimli eğitimlerin, tecrübelilerin kazaları büyük oranda azalttığı görülmekte olup, 
eğitimlere devam edilmelidir. Güvenlik birimlerinde, mühendis ve teknik elemanlar görevlendirilmelidir. İş 
yeri hekimi çalıştırılmalı ve sağlık birimi oluşturulmalıdır.

Ulaşım sorunları ve toplu ulaşımda güvenliği sağlamak için, bir araya gelmesi gereken başlıca katılımcılar 
şunlar olmalıdır:

- Yerel yönetimler

- Mahalle sakinleri

- Öğrenciler

- Sosyal çevreler

- Sivil toplum kuruluşları

- Üniversiteler

- Uluslararsı kuruluşlar

- Gönüllü kurulşlar

- Tasarımcı kuruluşlar

- Eğitim kurumları
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Alınması gereken başlıca tedbirler:

- Havalandırma sistemi

- Aci durum butonu

- Acil eylem planı

- Yangından koruma sistemi

- Yangın ihbar ve kontrol sistemi

- Acil çıkış sistemi

- Uyarı levhaları

Faydanılması gereken kaynaklar:

- İlgili istatistikler

- Literatür verileri

- Dünyada yaşanmış belli olay örnekleri

- Kuruluşun geçmiş profili

- Polis ve adliye kayıtları

- Gelecek tahmin ve öngörü çalışmaları

Sonuç olarak:

- Güvenli bir ortam oluşacak

- Memnuniyet ve verim olacak

- Karlılık artacak

- Kaza ve meslek hastalıkları kayıpları azalacak

- Kalifiye eleman artacak

- Çalışanların ve toplumun yaşam kalitesi artacak

- Çalışma barışı ve kalkınmaya katkı sağlanmış olacak

- Rekabet ortamı oluşavcak



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

839

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

KAYNAKÇA

Akbulut, T. (1996), İş Sağlığı Prensip ve Uygulamaları, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

Çelik, İ. (2008), Güvenlik Kültürünün Getirdikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Yayını, Sayı: 38, Yıl: 8, Nisan- Mayıs- Haziran, 
ss. (Sayfa Sıraları) 10- 21.

Demirbilek, T. (2005), İş Güvenliği Kültürü, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir.

Dizdar, E. N. (2006), İş Güvenliği, ABP Yayıncılık, İstanbul. (2015), İş Güvenliği Mevzuatında Temel Kav-
ramlar, Atatürk Üniversitesi Ders Notları, İnternet Ulaşım: 3. 4. 2015, Lms. Atuni. Edu. Tr, ss. 2- 3.

Güler, M. (2011), İSG Eğitiminin İş Kazalarını Önlemeye Etkisi: İETT Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Pekşen, Y. / Canbaz, S. (2005), İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve Güvenlik Kültüründe Sosyal Diyaloğun 
Rolü, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü Yayını, Sayı: 25, Yıl: 5, Mayıs- Haziran, ss. 14- 24.

Uzar, N.G. (2014), Elektrik bağlantı elemanlarında risk analizi tezsis master bitirme projesi ödevi, T.C. Üskü-
dar Üniversitesi, İstanbul.

Ay, F. (2016), İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitimin Önemi isimli Yüksek Lisans Tezi, T.C. Üsküdar Üniversi-
tesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Joewono, T.B., Kubota, H. Safety and Securıty İmprovement İn Public Transportation Based on Public Percep-
tion İn Developing Countries. (November 9, 2005).

Pearce, T., and Maunder, D.A.C. Public Transport Safety in Four Emerging Nations. Transport Research La-
boratory (TRL) and Department for İnternational Development (DFID) PA3623/00. Berkshire. (2000).

Salminen, S., and Lahdeniemi. E. Risk Factors in Work- related Traffic. “Transportation Research” Part F 5: 
pp.77-86. (2002).

Federal Transit Administration. http://transit-safety.volpe.dot.gov/Safety/Safety.asp. (2005)

Australian Transport Council. National Road Safety Action Plan 2005 and 2006.Australian Transport Safety 
Bureau. Canberra. (2005).



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

840

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMİŞ ÇELİK U PROFİLLERİN ENKESİT HESAPLARINDA 
KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Hilal ÇELİK1, Seval PINARBAŞI ÇUHADAROĞLU1

1Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara / Türkiye

SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMİŞ ÇELİK U PROFİLLERİN ENKESİT HESAPLARINDA 
KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Hilal ÇELİK1, Seval PINARBAŞI ÇUHADAROĞLU1 

1Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara / Türkiye 

 

Öz: Soğuk şekillendirilmiş ince cidarlı çelik yapı elemanları, benzer boyutlu sıcak şekillendirilmiş profillerin 
et kalınlıklarına kıyasla oldukça ince çelik levhaların şekillendirme makinelerinde bükülmeleriyle üretilen 
taşıyıcı elemanlardır. İmalat, nakliye, montaj kolaylığı sağlamaları nedeniyle tasarımda ekonomiklik, 
uygulamada hız kazandıran soğuk şekillendirilmiş yapı elemanlarının, az katlı hafif çelik yapılarda ana 
taşıyıcı eleman, çok katlı çelik yapılarda ise yardımcı elaman olarak kullanımlarının yalnız ülkemizde değil 
tüm dünyada hızla arttığı görülmektedir. Ülkemizde, hafif çelik yapı tasarımında, farklı firmalar tarafından 
üretilen/satılan farklı boyut ve şekillere sahip pek çok soğuk şekillendirilmiş profil türü kullanılmaktadır. Bu 
tür profillerin dayanım hesaplarında, profillerin temel enkesit özelliklerine ihtiyaç duyulur. Ülkemizde soğuk 
şekillendirilmiş çelik yapı elemanı satışı yapan firmaların ürün kataloglarında, elemanların tasarımında 
ihtiyaç duyulan temel enkesit özelliklerinin yalnız bir kısmının listelendiği, buna karşın, özellikle nispeten 
küçük et kalınlıklarına ve açık enkesitlere sahip olmaları nedeniyle çoğu soğuk şekillendirilmiş profilin 
dayanım hesabında kullanılan burulma sabitleri ile kayma merkezleri hakkında tasarımcıya bilgi sunulmadığı 
fark edilmiştir. Bu çalışmada, ülkemizde hafif çelik uygulamalarında sıkça kullanılan kenar rijitleştiricisi 
olmayan farklı ebatlardaki soğuk şekillendirilmiş U profillerin enkesit özellikleri Amerikan Demir ve Çelik 
Enstitüsü tarafından 2014 yılında yayınlanan Soğuk Şekillendirilmiş Çelik Tasarım Kılavuzunda sunulan 
formüller kullanılarak hesaplanmış ve tasarımcılara sunulmuştur. İlgili enkesit özellikleri, soğuk 
şekillendirilmiş çelik elemanların tasarımında sıkça kullanılan çizgisel yöntemle de hesaplanmış, elde edilen 
değerler tablolanan değerlerle karşılaştırılarak çizgisel yöntemdeki hata oranları belirlenmiştir. İncelenen 
enkesitlerde, çizgisel yöntemin, yuvarlak köşe kabulüyle kullanılması durumunda, hata oranlarının % 1’i, 
kare köşe kabulüyle kullanılması durumunda ise % 5’i geçmediği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Burulma Sabitleri, Çizgisel Yöntem, Hafif Çelik Yapı, Kenar Rijitleşticisi Olmayan U 
Profil, Soğuk Şekillendirilmiş Çelik Yapı Elemanı 

 

GİRİŞ 

Soğuk şekillendirilmiş çelik yapı elemanları, ince çelik levhaların oda sıcaklığında şekillendirme 
makinelerinde bükülmeleriyle üretilen taşıyıcı elemanlardır. İmalat, nakliye ve montaj kolaylığı sağlamaları 
nedeniyle tasarımda ekonomiklik, uygulamada hız kazandıran soğuk şekillendirilmiş yapı elemanları, az katlı 
hafif çelik binalarda ana taşıyıcı eleman (Şekil 1(a)), çok katlı çelik yapılarda ise yardımcı eleman (Şekil 1b) 
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kare köşe kabulüyle kullanılması durumunda ise % 5’i geçmediği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Burulma Sabitleri, Çizgisel Yöntem, Hafif Çelik Yapı, Kenar Rijitleşticisi Olmayan U 
Profil, Soğuk Şekillendirilmiş Çelik Yapı Elemanı 

 

GİRİŞ 

Soğuk şekillendirilmiş çelik yapı elemanları, ince çelik levhaların oda sıcaklığında şekillendirme 
makinelerinde bükülmeleriyle üretilen taşıyıcı elemanlardır. İmalat, nakliye ve montaj kolaylığı sağlamaları 
nedeniyle tasarımda ekonomiklik, uygulamada hız kazandıran soğuk şekillendirilmiş yapı elemanları, az katlı 
hafif çelik binalarda ana taşıyıcı eleman (Şekil 1(a)), çok katlı çelik yapılarda ise yardımcı eleman (Şekil 1b) 

olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Ülkemizde, hafif çelik yapı tasarımında, farklı firmalar tarafından 
üretilen farklı boyut ve şekillere sahip pek çok soğuk şekillendirilmiş profil türü kullanılmaktadır. Bu tür 
profillerin dayanım hesaplarında, profillerin temel enkesit özelliklerine ihtiyaç duyulur. Ülkemizde soğuk 
şekillendirilmiş çelik yapı elemanı üretimi/satışı yapan firmaların ürün kataloglarında, tasarımda ihtiyaç 
duyulan temel enkesit özelliklerinden yalnız bir kısmının (alan, atalet/mukavemet momentleri, atalet 
yarıçapları) listelendiği fark edilmiştir.  

  

(a) Hafif çelik binada ana taşıyıcı elemanlar1 (b) Endüstriyel yapıda yardımcı elemanlar2 

Şekil 1. Soğuk Şekillendirilmiş Çelik Yapı Elemanlarının (a) Ana Taşıyıcı Eleman (b) Yardımcı 
Eleman Olarak Kullanımları 

Buna karşın, çoğu soğuk şekillendirilmiş profil açık enkesite sahip olup, et kalınlıkları derinlikleri benzer 
sıcak şekillendirilmiş profillere kıyasla oldukça küçüktür. Bu nedenle, bu tür elemanların burulma 
dayanımları ve rijitlikleri benzer sıcak şekillendirilmiş elemanlardan çok daha düşüktür. Bunun doğal sonucu 
olarak; burulmalı, eğilmeli-burulmalı, yanal-burulmalı burkulma gibi burulma içeren burkulma modları, 
eksenel basınç kuvveti ve/veya eğilme momenti etkisindeki açık enkesitli soğuk şekillendirilmiş elemanların 
davranışını belirleyen temel sınır durumlar olabilmektedir. Mevcut güncel yönetmelikler (örneğin, AISI 
(2018), ECS (2006)), açık enkesitli soğuk şekillendirilmiş yapı elemanlarının dayanım hesaplarında, 
burulmalı burkulma sınır durumlarının kontrolünü şart koşmaktadır. Çelik bir elemanın burulma içeren 
burkulma modlarındaki dayanımları hesaplanırken kullanılan üç önemli enkesit özelliği, burulma sabiti (J), 
çarpılma sabiti (Cw) ve enkesitin kayma merkezi ile geometrik merkezi arasındaki mesafedir. Ancak, 
ülkemizde soğuk şekillendirilmiş profil satışı yapan firmaların ürün kataloglarında, profillerin burulma 
davranışlarıyla ilgili enkesit özelliklerinin listelenmediği gözlenmiştir. 

  

                                                            
1  https://emlakkulisi.com/resim/orjinal/MTM1MDA2MT-steelife-hafif-celik-yapi-sistemleriyle-ilgili-kitap-yazdi.jpg 
2  http://www.almetsan.com/en/tr/images/highreferans/simfer-fabrikasi-1b.jpg 
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AMAÇ  

Bu çalışmanın temel amacı, ülkemizde az katlı hafif çelik binalarda kiriş, kolon, çapraz gibi ana taşıyıcı 
elemanlar, diğer bina türlerinde ve sanayi yapılarında çatı aşığı ve cephe kuşağı gibi yardımcı elemanlar 
olarak sıkça kullanılan, kenar rijitleştiricisi olmayan farklı ebatlardaki soğuk şekillendirilmiş U profillerin 
burulma sabitleri de dahil olmak üzere temel enkesit özelliklerini literatürde bulunan farklı yöntemlerle 
hesaplayarak, soğuk şekillendirilmiş elemanların tasarımında yaygın olarak kullanılan çizgisel yöntemin 
incelenen profiller için uygunluğunu değerlendirmektir. 

KAPSAM 

Bu amaçla, çalışmada, ülkemizde hafif çelik profil imalatı ve satışı yapan, profil tablolarına internetten 
ulaşılabilen ve sektörün önde gelen firmalarından olduğu düşünülen bir firmanın ürün kataloğunda listelenen 
kenar rijitleştiricisi olmayan 29 adet U profil ele alınmıştır. Soğuk şekillendirilmiş tipik bir kenar 
rijitleştiricisiz U profilinin temel boyutları (dıştan dışa yüksekliği H, başlık genişliği B ve et kalınlığı t), asal 
eksenleri (x ve y eksenleri) ve kayma merkezi (KM) ile geometrik merkezi (GM) enkesit Şekil 2’de 
gösterilmektedir.  

  

Şekil 2. Tipik Bir Soğuk Şekillendirilmiş U Profilin3 Temel Boyutları ile Bazı 
Enkesit Özellikleri 

 

Çalışmada, incelenen enkesitlerin alanları (A), asal eksenlerine göre atalet ve mukavemet momentleri (Ix, Wx 
ve Iy, Wy) ile atalet yarıçapları (ix ve iy), geometrik ve kayma merkezlerinin konumu (ex ve xo, Şekil 2’ye 

                                                            
3  http://www.almetsan.com/en/tr/urunler/u.aspx 
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AMAÇ  

Bu çalışmanın temel amacı, ülkemizde az katlı hafif çelik binalarda kiriş, kolon, çapraz gibi ana taşıyıcı 
elemanlar, diğer bina türlerinde ve sanayi yapılarında çatı aşığı ve cephe kuşağı gibi yardımcı elemanlar 
olarak sıkça kullanılan, kenar rijitleştiricisi olmayan farklı ebatlardaki soğuk şekillendirilmiş U profillerin 
burulma sabitleri de dahil olmak üzere temel enkesit özelliklerini literatürde bulunan farklı yöntemlerle 
hesaplayarak, soğuk şekillendirilmiş elemanların tasarımında yaygın olarak kullanılan çizgisel yöntemin 
incelenen profiller için uygunluğunu değerlendirmektir. 

KAPSAM 

Bu amaçla, çalışmada, ülkemizde hafif çelik profil imalatı ve satışı yapan, profil tablolarına internetten 
ulaşılabilen ve sektörün önde gelen firmalarından olduğu düşünülen bir firmanın ürün kataloğunda listelenen 
kenar rijitleştiricisi olmayan 29 adet U profil ele alınmıştır. Soğuk şekillendirilmiş tipik bir kenar 
rijitleştiricisiz U profilinin temel boyutları (dıştan dışa yüksekliği H, başlık genişliği B ve et kalınlığı t), asal 
eksenleri (x ve y eksenleri) ve kayma merkezi (KM) ile geometrik merkezi (GM) enkesit Şekil 2’de 
gösterilmektedir.  

  

Şekil 2. Tipik Bir Soğuk Şekillendirilmiş U Profilin3 Temel Boyutları ile Bazı 
Enkesit Özellikleri 

 

Çalışmada, incelenen enkesitlerin alanları (A), asal eksenlerine göre atalet ve mukavemet momentleri (Ix, Wx 
ve Iy, Wy) ile atalet yarıçapları (ix ve iy), geometrik ve kayma merkezlerinin konumu (ex ve xo, Şekil 2’ye 

                                                            
3  http://www.almetsan.com/en/tr/urunler/u.aspx 

 

bakınız) ve burulma katsayıları (J ve Cw) farklı yöntemler kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen değerler 
arasında büyük farklılıklar gözlenmediği için, Bulgular bölümünde yalnız daha az kabul içeren ilk 
yöntemden elde edilen değerler sunulacaktır. Diğer yöntemlerden elde edilen değerler ise ilk yöntemden elde 
edilen değerlere oranlanarak hata yüzdeleri hesaplanıp, yaklaşık yöntemlerde kullanılan kabullerin incelenen 
profiller için uygunluğu değerlendirilecektir. 

Sunulacak enkesit tablosunda kolaylık sağlamak amacıyla, ele alınan tüm enkesitler mm cinsiden üç temel 
boyut kullanılarak UHBt şeklinde yeniden isimlendirilmiştir. Örnek olarak, gövde yüksekliği H=300 mm, 
başlık genişliği B=100 mm ve kalınlığı t=3 mm olan U profil, U3001003 olarak isimlendirilmiştir. Enkesit 
özelliklerinin belirlenmesinde ihtiyaç duyulan dördüncü geometrik özellik olan iç büküm yarıçapı (R), 
incelenen profillerin tamamında aynı olduğundan (R=6 mm) profil isimlendirmesine dahil edilmemiştir. 
Çalışmada incelenen profillerin dıştan dışa yükseklikleri 100 mm ile 300 mm, başlık genişlikleri 53 mm ile 
100 mm, kalınlıkları ise 1,5 mm ile 4 mm arasında değişmektedir. 

YÖNTEM 

Çalışmada ele alınan profillerin temel enkesit özellikleri üç farklı yöntemle belirlenmiştir. İlk olarak 
(Yöntem I), Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI: American Iron and Steel Institute) tarafından 2014 
yılında yayınlanan “Soğuk Şekillendirilmiş Çelik Tasarım Kılavuzu”nda (Cold-Formed Steel Design 
Manual) (AISI,2014) sunulan formüller kullanılmıştır. Kılavuz’da kenar rijitleştiricisiz U profiller için 
verilen formüllerde kullanılan simgeler Şekil 3(a)’da gösterilmektedir. Şekilden de görülebileceği gibi, 
Kılavuz’da dıştan dışa boyutlar için A’, B’; kare-köşe kabulüyle levha kalınlığının ortasından çizilen 
çizgilerle oluşturulan çizgisel enkesitin boyutları için a , b  ; yuvarlak-köşe kabulüyle levha kalınlığının 
ortasından çizilen çizgilerle oluşturulan enkesitte düz boyutlar için a ve b, yuvarlak köşeler için u simgelerin 
kullanıldığı görülmektedir. Profilin gövdesinin merkez çizgisi ile kayma merkezi (S.C.: Shear Center) ve 
geometrik merkez (C.G.: Center of Gravity) arasındaki yatay mesafeler, sırasıyla, m ve cx , KM ile GM 
arasındaki yatay mesafe xo, merkez çizgi iç büküm yarıçapı r, kalınlık t, asal eksenler ise x, y sembolleri ile 
gösterilmiştir. 
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(a) (b) (c) 

Şekil 3. (a) Yöntem I (b) Yöntem II (c) Yöntem III’te Kullanılan Simgeler 

 

Şekil 3(a)’daki simgeler, çalışmada kullanılan ve Şekil 2’de gösterilen simgelerle aşağıdaki gibi 
ilişkilendirilebilir: 

  x cB=B ,   H=A ,   e =x +t/2,   R=r-t/2  (1) 

 

Kenar rijitleştiricisi olmayan U profiller için Kılavuz’da sunulan ve bu çalışmada kullanılan temel formüller 
Denk. (2)-(5)’te sunulmuştur. 

         
πra=A -t,  b=B - t/2   ,   a=A - 2r+t ,   b=B - r+t/2 ,   u= 1,57r
2

 (2) 

     
  
  

c
2t bx = b +r +u 0,363r ,     A=t a+2b+2u
A 2

 (3) 

    
    

     

2 2
3 3

x
a aI =2t 0,0417a +b +r +u +0,0637 +0,149r
2 2

,   
  
  

3
2 3 2

y c
b bI =2t b +r + +0,356r -Ax
2 12

 (4) 

o

  
  

  

2

c 3 2
3a bx =- x +b

a +6a b
,  

3tJ= a+2b+2u
3

, 
 
 
 

2 2 3 2 2

w 2 3
a b t 2a b+3a bC =

12 6a b+a
 (5) 
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(a) (b) (c) 

Şekil 3. (a) Yöntem I (b) Yöntem II (c) Yöntem III’te Kullanılan Simgeler 

 

Şekil 3(a)’daki simgeler, çalışmada kullanılan ve Şekil 2’de gösterilen simgelerle aşağıdaki gibi 
ilişkilendirilebilir: 

  x cB=B ,   H=A ,   e =x +t/2,   R=r-t/2  (1) 

 

Kenar rijitleştiricisi olmayan U profiller için Kılavuz’da sunulan ve bu çalışmada kullanılan temel formüller 
Denk. (2)-(5)’te sunulmuştur. 

         
πra=A -t,  b=B - t/2   ,   a=A - 2r+t ,   b=B - r+t/2 ,   u= 1,57r
2

 (2) 

     
  
  

c
2t bx = b +r +u 0,363r ,     A=t a+2b+2u
A 2

 (3) 

    
    

     

2 2
3 3

x
a aI =2t 0,0417a +b +r +u +0,0637 +0,149r
2 2

,   
  
  

3
2 3 2

y c
b bI =2t b +r + +0,356r -Ax
2 12

 (4) 

o

  
  

  

2

c 3 2
3a bx =- x +b

a +6a b
,  

3tJ= a+2b+2u
3

, 
 
 
 

2 2 3 2 2

w 2 3
a b t 2a b+3a bC =

12 6a b+a
 (5) 

  Çalışmada ele alınan enkesitlerin alanları (A), asal eksenlerine göre atalet momentleri (Ix ve Iy), geometrik ve 
kayma merkezlerinin yeri (ex ve xo) ve burulma katsayıları (J ve Cw) Denk. (1)-(5) kullanılarak hesaplanmış, 
elde edilen değerler Tablo 1’de üç anlamlı rakama yuvarlanarak sunulmuştur. 

Tablo 1. Çalışmada İncelenen U Profillerin Yöntem I Kullanılarak Hesaplanan Enkesit Özellikleri 

 

  
G A ex Ix Wx ix Iy Wy iy x0 J Cw

kg/m mm2 mm mm4 

(x106)
mm3 

(x103)
mm mm4 

(x106)
mm3 

(x103)
mm mm mm4 

(x103)
mm6 

(x109)

U100x53x1,5 2,32 300 14,6 0,478 9,55 40,2 0,086 2,23 17,0 33,8 0,222 0,149
U100x54x2 3,11 400 15,2 0,636 12,7 40,1 0,118 3,05 17,3 34,5 0,528 0,203

U100x55x2,5 3,90 500 15,8 0,793 15,9 40,0 0,153 3,91 17,6 35,2 1,04 0,261
U100x56x3 4,70 600 16,4 0,950 19,0 39,8 0,190 4,81 17,8 35,9 1,80 0,321

U120x63x1,5 2,79 360 17,1 0,832 13,9 48,4 0,146 3,18 20,3 40,0 0,267 0,365
U120x64x2 3,74 480 17,7 1,11 18,5 48,2 0,201 4,33 20,5 40,7 0,635 0,497

U120x65x2,5 4,69 600 18,3 1,38 23,0 48,1 0,258 5,53 20,8 41,4 1,24 0,635
U120x66x3 5,64 720 18,9 1,66 27,6 48,0 0,319 6,78 21,1 42,2 2,16 0,779

U150x53x1,5 2,91 370 11,8 1,22 16,3 57,5 0,097 2,36 16,2 28,8 0,278 0,386
U150x54x2 3,89 500 12,4 1,63 21,8 57,4 0,135 3,23 16,5 29,4 0,661 0,531

U150x55x2,5 4,88 620 12,9 2,04 27,2 57,3 0,175 4,15 16,8 30,1 1,30 0,683
U150x56x3 5,88 750 13,4 2,45 32,7 57,2 0,217 5,10 17,0 30,7 2,25 0,844

U200x54x2 4,68 600 10,4 3,25 32,5 73,9 0,145 3,34 15,6 25,8 0,795 1,05
U200x55x2,5 5,86 750 10,9 4,07 40,7 73,8 0,189 4,28 15,9 26,4 1,56 1,35
U200x56x3 7,05 900 11,4 4,89 48,9 73,8 0,235 5,27 16,2 26,9 2,70 1,67

U200x69x2 5,15 660 15,1 3,84 38,4 76,5 0,289 5,35 21,0 37,0 0,875 2,03
U200x70x2,5 6,45 820 15,6 4,80 48,0 76,4 0,371 6,83 21,3 37,6 1,71 2,60
U200x71x3 7,76 990 16,2 5,77 57,7 76,4 0,458 8,36 21,5 38,3 2,97 3,20

U220x94x2 6,25 800 22,7 6,00 54,6 86,8 0,696 9,77 29,6 55,2 1,06 5,87
U220x95x2,5 7,83 1000 23,3 7,50 68,2 86,7 0,888 12,4 29,8 55,9 2,08 7,46
U220x96x3 9,41 1200 23,9 9,00 81,8 86,6 1,09 15,1 30,1 56,5 3,60 9,09

U250x79x2 6,25 800 16,3 7,15 57,2 94,8 0,446 7,1 23,7 40,8 1,06 4,96
U250x80x2,5 7,83 1000 16,8 8,95 71,6 94,7 0,572 9,1 24,0 41,4 2,08 6,33
U250x81x3 9,41 1200 17,3 10,7 86,0 94,7 0,704 11,1 24,2 42,0 3,60 7,75
U250x83x4 12,6 1600 18,4 14,3 115 94,6 0,987 15,3 24,8 43,3 8,56 10,8

U300x100x2 7,7 980 21,0 12,9 86,2 115 0,901 11,4 30,3 53,0 1,31 14,4
U300x100x2,5 9,6 1220 21,2 16,1 107 115 1,12 14,2 30,2 52,8 2,55 17,8
U300x100x3 11,5 1460 21,4 19,2 128 114 1,33 16,9 30,2 52,7 4,39 21,1
U300x100x4 15,2 1940 21,8 25,2 168 114 1,75 22,4 30,0 52,4 10,3 27,6

ÜFProfil 
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Tablo 1’de ayrıca enkesitlerin birim boy kütleleri (G), asal eksenlere göre mukavemet momentleri, (Wx ve 
Wy) ve asal atalet yarıçapları (ix ve iy) da listelenmiştir. İlgili değerler, temel mukavemet formülleri (Denk. 
(6)) kullanılarak hesaplanmıştır. 

 ex x ey y x x x y yW =2I /H,   W =2I / B-e ,   i = I /A,    i = I /A  (6) 

 

Ağırlık hesaplarında, çeliğin yoğunluğu 7850 kg/m3 olarak alınmıştır. 

“Çizgisel yöntem (linear method)”, soğuk şekillendirilmiş çelik yapı elemanlarının tasarımında yaygın 
şekilde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, çelik malzemenin elemanın üretiminde kullanılan levha 
kalınlığının tam ortasından geçen çizgi boyunca yoğunlaştığı kabul edilir. Böylece, gerçek alan 
elemanlarının yerine düz veya eğri çizgisel elemanlar kullanılarak enkesit özellikleri hesaplanır. Şekil 
3(b)’de, soğuk şekillendirilmiş bir U profilinin çizgisel enkesit boyutları gösterilmektedir. Şekil 3(b)’de 
gösterilen boyutlar, Denk. (2)’de verilen formüller kullanılarak hesaplanabilmektedir. Soğuk şekillendirilmiş 
çelik yapı elemanlarının tasarımında çizgisel enkesitin özellikleri belirlenirken çoğu zaman köşelerin kendi 
geometrik merkezlerinden geçen eksenlerine göre atalet momentleri ihmal edilir (Yu & LaBoube, 2010). 
Çalışmanın ikinci aşamasında, ele alınan profillerin temel enkesit özellikleri, çizgisel yöntem kullanılarak ve 
köşelerin kendi atalet momentleri ihmal edilerek (Yöntem II) hesaplanmış, elde edilen değerler Tablo 1’de 
listelenen değerlerle kıyaslanmıştır. Köşelerin atalet momentlerinin ihmal edilmesinin yalnız asal atalet ve 
mukavemet momentleriyle asal atalet yarıçaplarını etkilediği gözlenmiştir; zira, bu kabul Denk. (4)’te atalet 
momentleri için verilen formüllerde r3’lü terimlerin göz ardı edilmesini gerektirmektedir.  

Son olarak, incelenen profillerin enkesit özellikleri köşelerdeki eğriliklerin ihmal edildiği “yaklaşık” çizgisel 
yöntem (Yöntem III) kullanılarak hesaplanmıştır. Bu yöntemde de, çizgisel enkesit Yöntem II’de 
tanımlandığı gibi belirlenir; fakat, başlık-gövde birleşimlerindeki yuvarlak köşelerdeki eğrilikler ihmal 
edilerek yalnız düz çizgilerden oluşan bir çizgisel enkesit oluşturulur. Soğuk şekillendirilmiş bir U profil için 
Yöntem III kullanılarak elde edilen çizgisel enkesit Şekil 3(c)’de gösterilmektedir. Şekil 3(c)’de gösterilen 
boyutlar, Denk. (2)’de verilen formüller kullanılarak hesaplanabilmektedir. Dik(kare)-köşe kabulüyle elde 
edilen çizgisel enkesitler, soğuk şekillendirilmiş profillerin elastik-ötesi yedek eğilme momenti dayanımının 
belirlemesinde olduğu gibi nispeten karışık denklemlerin çözümünün gerektiği durumlarda sıkça 
kullanılmaktadır (Yu & LaBoube, 2010). Bu çalışmada, dik(kare)-köşe kabulüyle elde edilen enkesitlerin 
geometrik ve kayma merkezleri arasındaki mesafeler hesaplanırken, Yu & LaBoube (2010)’da Tablo B.1’de 
verilen formül (Denk. (7)) kullanılmıştır. 

2 2

o
b 3bx = +

a+2b a+6b
 (7) 

 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

847

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Tablo 1’de ayrıca enkesitlerin birim boy kütleleri (G), asal eksenlere göre mukavemet momentleri, (Wx ve 
Wy) ve asal atalet yarıçapları (ix ve iy) da listelenmiştir. İlgili değerler, temel mukavemet formülleri (Denk. 
(6)) kullanılarak hesaplanmıştır. 

 ex x ey y x x x y yW =2I /H,   W =2I / B-e ,   i = I /A,    i = I /A  (6) 

 

Ağırlık hesaplarında, çeliğin yoğunluğu 7850 kg/m3 olarak alınmıştır. 

“Çizgisel yöntem (linear method)”, soğuk şekillendirilmiş çelik yapı elemanlarının tasarımında yaygın 
şekilde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, çelik malzemenin elemanın üretiminde kullanılan levha 
kalınlığının tam ortasından geçen çizgi boyunca yoğunlaştığı kabul edilir. Böylece, gerçek alan 
elemanlarının yerine düz veya eğri çizgisel elemanlar kullanılarak enkesit özellikleri hesaplanır. Şekil 
3(b)’de, soğuk şekillendirilmiş bir U profilinin çizgisel enkesit boyutları gösterilmektedir. Şekil 3(b)’de 
gösterilen boyutlar, Denk. (2)’de verilen formüller kullanılarak hesaplanabilmektedir. Soğuk şekillendirilmiş 
çelik yapı elemanlarının tasarımında çizgisel enkesitin özellikleri belirlenirken çoğu zaman köşelerin kendi 
geometrik merkezlerinden geçen eksenlerine göre atalet momentleri ihmal edilir (Yu & LaBoube, 2010). 
Çalışmanın ikinci aşamasında, ele alınan profillerin temel enkesit özellikleri, çizgisel yöntem kullanılarak ve 
köşelerin kendi atalet momentleri ihmal edilerek (Yöntem II) hesaplanmış, elde edilen değerler Tablo 1’de 
listelenen değerlerle kıyaslanmıştır. Köşelerin atalet momentlerinin ihmal edilmesinin yalnız asal atalet ve 
mukavemet momentleriyle asal atalet yarıçaplarını etkilediği gözlenmiştir; zira, bu kabul Denk. (4)’te atalet 
momentleri için verilen formüllerde r3’lü terimlerin göz ardı edilmesini gerektirmektedir.  

Son olarak, incelenen profillerin enkesit özellikleri köşelerdeki eğriliklerin ihmal edildiği “yaklaşık” çizgisel 
yöntem (Yöntem III) kullanılarak hesaplanmıştır. Bu yöntemde de, çizgisel enkesit Yöntem II’de 
tanımlandığı gibi belirlenir; fakat, başlık-gövde birleşimlerindeki yuvarlak köşelerdeki eğrilikler ihmal 
edilerek yalnız düz çizgilerden oluşan bir çizgisel enkesit oluşturulur. Soğuk şekillendirilmiş bir U profil için 
Yöntem III kullanılarak elde edilen çizgisel enkesit Şekil 3(c)’de gösterilmektedir. Şekil 3(c)’de gösterilen 
boyutlar, Denk. (2)’de verilen formüller kullanılarak hesaplanabilmektedir. Dik(kare)-köşe kabulüyle elde 
edilen çizgisel enkesitler, soğuk şekillendirilmiş profillerin elastik-ötesi yedek eğilme momenti dayanımının 
belirlemesinde olduğu gibi nispeten karışık denklemlerin çözümünün gerektiği durumlarda sıkça 
kullanılmaktadır (Yu & LaBoube, 2010). Bu çalışmada, dik(kare)-köşe kabulüyle elde edilen enkesitlerin 
geometrik ve kayma merkezleri arasındaki mesafeler hesaplanırken, Yu & LaBoube (2010)’da Tablo B.1’de 
verilen formül (Denk. (7)) kullanılmıştır. 

2 2

o
b 3bx = +

a+2b a+6b
 (7) 

 

Ayrıca, burulma sabiti hesaplarında da aşağıdaki formül kullanılmıştır. 

  
3tJ= a+2b

3
 (8) 

 

Denk. (5)’te çarpılma sabiti için verilen formül incelendiğinde, Yöntem I’de Cw hesabında dik(kare)-köşe 
kabulüyle belirlenen çizgisel boyutların kullanıldığı fark edilebilir. Bu nedenle, Yöntem III’le hesaplanan Cw 
değerleri Yöntem I’le hesaplananlarla aynıdır. 

BULGULAR 

Çalışmada ele alınan enkesitlerin temel enkesit özellikleri Yöntem bölümünde tanımlanan üç yöntem 
kullanılarak ayrı ayrı hesaplanmış; daha az kabul içermesi nedeniyle Yöntem I’den elde edilen değerler 
temel alınarak, Yöntem II ve Yöntem III’ten elde edilen değerlerin Yöntem I’den elde edilen değerlere göre 
hata yüzdeleri hesaplanarak Tablo 2’de sunulmuştur. Tablodan görülebileceği gibi, köşelerin atalet 
momentlerinin ihmal edilmesi nedeniyle oluşan hata, incelenen profillerin güçlü eksenleri etrafındaki 
atalet/mukavemet momentleriyle atalet yarıçaplarında yok denecek kadar azdır (% 0,05’ten küçük). Zayıf 
eksen etrafındaki atalet/mukavemet momentleri ile atalet yarıçaplarında oluşan en büyük hata oranları ise 
sırayla, % 0,5 ve % 0,25 olarak belirlenmiştir. Şekil 4’te çalışmada incelenen profillerin Yöntem II 
kullanılarak hesaplanan atalet momentlerindeki yüzde hataların kesit yükseklikleri ve başlık genişlikleriyle 
değişimi gösterilmektedir. Şekillerden de görülebileceği gibi, hata oranları kesit yüksekliği/başlık genişliği 
azaldıkça ve/veya kalınlık arttıkça artmaktadır. 

Tablo 2. Çalışmada İncelenen Profillerin Yöntem II ve III’ten Hesaplanan Enkesit özellikleri İçin 
Mutlak Değerce En Büyük Hata Yüzdeleri 

Yöntem 
En Büyük % Hatalar  

G&A ex Ix & Wx ix Iy Wey iy xo J 

II - - 0,04 0,02 0,47 0,47 0,24 - - 

III 3,23 3,08 5,02 0,87 0,03 1,29 1,59 1,41 3,23 
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Şekil 4. Çalışmada İncelenen Profillerin Yöntem II Kullanılarak Hesaplanan Güçlü 
Eksendeki Atalet Momentlerindeki Yüzde Hataların Kesit Yükseklikleri ve Başlık 

Genişlikleriyle Değişimi 

 

  

Şekil 5. Çalışmada İncelenen Profillerin Yöntem III Kullanılarak Hesaplanan Güçlü 
Eksendeki Atalet Momentlerindeki Yüzde Hataların Kesit Yükseklikleri ve Başlık 

Genişlikleriyle Değişimi 

Soğuk şekillendirilmiş elemanların enkesit ve dayanım hesaplarında, Yöntem III’te kullanılan dik(kare)-köşe 
kabulü büyük kolaylık sağlamaktadır. Tablo 2’den, incelenen bütün enkesitler dikkate alındığında, bu 
kabulle hesaplanan enkesit özelliklerindeki hata oranlarının Yöntem II’deki hata oranlarına göre daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Ancak mutlak değerce en büyük hata oranının yaklaşık %5’e eşit olduğu 
farkedilebilir. En yüksek hata oranları Ix ve Wx’de gözlenmektedir. Şekil 5’te çalışmada incelenen profillerin 
Yöntem III kullanılarak hesaplanan atalet momentlerindeki yüzde hataların kesit yükseklikleri ve başlık 
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Şekil 4. Çalışmada İncelenen Profillerin Yöntem II Kullanılarak Hesaplanan Güçlü 
Eksendeki Atalet Momentlerindeki Yüzde Hataların Kesit Yükseklikleri ve Başlık 

Genişlikleriyle Değişimi 

 

  

Şekil 5. Çalışmada İncelenen Profillerin Yöntem III Kullanılarak Hesaplanan Güçlü 
Eksendeki Atalet Momentlerindeki Yüzde Hataların Kesit Yükseklikleri ve Başlık 

Genişlikleriyle Değişimi 

Soğuk şekillendirilmiş elemanların enkesit ve dayanım hesaplarında, Yöntem III’te kullanılan dik(kare)-köşe 
kabulü büyük kolaylık sağlamaktadır. Tablo 2’den, incelenen bütün enkesitler dikkate alındığında, bu 
kabulle hesaplanan enkesit özelliklerindeki hata oranlarının Yöntem II’deki hata oranlarına göre daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Ancak mutlak değerce en büyük hata oranının yaklaşık %5’e eşit olduğu 
farkedilebilir. En yüksek hata oranları Ix ve Wx’de gözlenmektedir. Şekil 5’te çalışmada incelenen profillerin 
Yöntem III kullanılarak hesaplanan atalet momentlerindeki yüzde hataların kesit yükseklikleri ve başlık 
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genişlikleriyle değişimi gösterilmektedir. Yöntem II’de olduğu gibi, hata oranları kesit yüksekliği/başlık 
genişliği azaldıkça ve/veya kalınlık arttıkça artmaktadır. 

SONUÇ 

Bu çalışmada, kenar rijitleştiricisi olmayan 29 adet soğuk şekillendirilmiş U profilinin burulma katsayıları da 
dahil olmak üzere temel enkesit özellikleri üç farklı yöntem kullanılarak hesaplanmıştır. Amerikan Demir ve 
Çelik Enstitüsü tarafından yayınlanan Soğuk Şekillendirilmiş Çelik Tasarım Kılavuzu’nda verilen 
formüllerden hesaplanan enkesit değerleri temel alındığında, soğuk şekillendirilmiş yapı elemanlarının 
tasarımında sıkça kullanılan çizgisel yöntemin, yuvarlak-köşe kabulüyle uygulanması durumunda, hata 
oranlarının % 1’i, kare-köşe kabulüyle uygulanması durumunda ise % 5’i geçmediği belirlenmiştir. Elde 
edilen verilerin ışığında, incelenen enkesitlerin özelliklerinin yuvarlak-köşe kabullü çizgisel yöntemle 
hesaplandığı durumlarda, köşelerin atalet momentlerinin ihmal edilmesi, karışık hesaplamalar gerektiren 
dayanım formüllerinde ise “yaklaşık” çizgisel yöntemin tercih edilmesi önerilmektedir. Bu çalışmada elde 
edilen sonuçların genelleştirilebilmesi için, ülkemizde kullanılan ve çalışmanın kapsamı dışında kalan 
profiller için de benzer çalışmalar yürütülmelidir. 
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NAB ALAŞIMININ TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNE SiC TAKVİYE PARÇACIK ORANININ 
ETKİSİ

Mohammad Javad AZIMI IGDIR1, Yaşar SERT1 , Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Trabzon / Türkiye

Öz: Bu çalışmada, gemi ve denizaltı pervanelerinde yaygın bir şekilde kullanılan Nikel Alüminyum Bronz 
(NAB) alaşımının yüzeyine Sürtünme Karıştırma İşlemi (SKİ) ile SiC parçacıkları takvisiyle elde edilen kom-
pozit yüzey tabakası sayesinde alaşımın sürtünme ve aşınmaya dayanımının artırılması amaçlanmıştır. SKİ 
takım ilerleme hızı 65mm/dk ve takım devir sayısı 1250 dev/dk parametreleri kullanılarak, SiC parçacıkları 5 
farklı oranda (%10-%20-%30-%40-%50) iki paso proses edilerek uygulanmıştır. NAB alaşımının yüzeyinde 
oluşturulan kompozit yapının mikroyapı, mekanik ve tribolojik özellikleri incelenmiştir. Numunelerin sertlik-
leri, işlem yüzeyinin 0,5 mm altında olacak şekilde yüzeye paralel bir doğru boyunca 0,5 mm’lik aralıklarla 5N 
yük altında 5 saniye işlem süresince gerçekleştirilmiştir.  Sürtünme-aşınma deneyleri ball-on disk tip tribomet-
re kullanılarak 5N yükte, WC karşı yüzey kullanılarak oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Aşınma deneyleri 
sonrasında, numune yüzeyindeki aşınma izleri temassız optik profilometre ile incelenerek aşınma hacimleri 
hesaplanmıştır. Sonuç olarak; SKİ ile NAB alaşımının yüzeyinde kompozit bir bölgenin oluşturulabileceği 
görülmüştür. İşlem esnasında kullanılan takım geometrisi ve parametreler ile birlikte SiC parçacıklarının yapı-
da homojen olmayan bir dağılım gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu homojen olmayan dağılım sebebiyle, sertlik 
profillerinde saçılmalar görülmüş olup en yüksek sertlik %40 oranda SiC takviye edilmiş olan NAB numune-
sinde tespit edilmiştir.   Aşınma deneyleri neticesinde ise %40 oranda takviye edilmiş olan NAB alaşımlarının 
aşınma dayanımının, işlem görmemiş NAB alaşımına göre yaklaşık 4 kat fazla olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: NAB, SKİ, Sürtünme-Aşınma, EDS, Optik Profilometre

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇEVRE

Sürtünme ve aşınma kaynaklı kayıpları azaltmak için çözüm geliştirme ve optimizasyona yönelik çok disiplinli 
bir bilim, teknoloji ve mühendislik alanı olarak tanımlanan triboloji, yaşamın her alanında önemli bir konuma 
sahiptir. Söz konusu alanlardan biri de gemicilik sektörüdür. 2. Dünya Savaş’ından sonra, gemilerin büyüklüğü 
ve hızlarının artması nedeniyle özellikle gemi pervaneleri üzerine çalışmalar yapılmıştır. Pervanelerin boyutu 
ve kalınığı artmış olsa da kavitasyon, erozyon, korozyon ve yorulma ile ilgili sorunların artması endişeye 
neden olmuştur. Aynı dönemde bu sorunları en aza indirgeyebilmek amacıyla NAB alaşımları geliştirilmiştir 
(Webb, 1975: 1). NAB alaşımı %80 Cu, %9-12 Al, %6 Ni ve %3-4,5 Fe içermektedir. Denizcilik sektöründe 
ihtiyaç duyulan mükemmel korozyon direnci, yüksek kırılma dayanımı, yüksek sönümleme kapasitesi ve iyi 
yorulma direnci gibi özelliklerinden dolayı NAB alaşımlarına ilgi giderek yaygınlaşmaktadır (Culpan, 1979: 
2). Ancak günümüzde teknolojik gelişmeler ile birlikte, ticari amaç olarak gemilerin hızlanması ve daha fazla 
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yük ve yolcu taşımasına ihtiyaç artmaktadır ve bu sektörde kullanılan NAB alaşımlarının da özellikle aşınma 
dayanımlarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 1991 yılında Kaynak Enstitü-
sü (TWI) tarafından bir katı hal işleme tekniği olan SKİ geliştirilmiştir. Bu işlem son 20 yılda öne çıkan en 
önemli kaynak tekniklerinden bir olmuştur (Çam,2011: 3). Özellikle malzeme yüzeyinde kompozit tabaka üre-
timine de olanak sağladığı için SKİ’ne olan ilgi son yıllarda artmış bulunmaktadır (Bauri,2011-Berbon,2001-
Morisada,2006: 4-6). Yapılan çalışmalarda SKİ ile NAB alaşımlarının sertlikleri ve aşınma dirençlerinin artı-
rılabileceği vurgusu yapılmıştır (Lim,2009-Hsu,2007: 7,8). 

AMAÇ 

NAB alaşımları, gemi pervanelerinde, vanalarında, pervane şaflarında etkin ve yaygın bir şekilde kullanılmak-
tadır. Teknolojik gelişmeler ile birlikte, ticari amaç olarak gemilerin hızlanması ve daha fazla yük ve yolcu 
taşımasına olan ihtiyaç günden güne artmaktadır. Bu çalışmada, ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayabilmek için 
NAB alaşımının aşınma direncinin artırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, NAB alaşımı yüzeyinin 
SKİ kullanılarak aşınma direnci yüksek olan SiC parçacıklar takviye ederek desteklenmesi hedeflenmiştir. Ay-
rıca bu çalışmada, SiC parçacık takviye oranının alaşımın mikroyapı, mekanik ve aşınma davranışına etkileri 
incelenecektir. 

YÖNTEM

Bu çalışmada deneysel çalışmada kullanılmak üzere ham döküm yapıda NAB (C95800) malzemesi belirlen-
miştir. Bu malzeme piyasadan ticari olarak 11 mm kalınlığında plaka halinde temin edilmiştir. Daha sonra bu 
plakalar KTÜ Makine Mühendisliği-Takım Tezgahları Laboratuvarında boyutları 8mm x 30mm x 200 mm 
olacak şekilde hazırlanmıştır. Hazırlanan plakaların yüzeylerine SiC tozlarının yapıya istenilen oranlarda katı-
labilmesi amacıyla 1 (%10), 2 (%20), 3 (%30), 4 (%40) ve 5 (%50) kanallı olmak üzere 0,8 mm genişliğinde ve 
2 mm derinliğinde kanallar açılmıştır. Kanalların işlem bölgesine göre yerleşiminin şematik görünümü Şekil 
1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Kanalların İşlem Bölgesine Göre Yerleşiminin Şematik Görünümü

İşlem esnasında takviye elemanı olarak kullanılacak tane boyutu 4µm ve %99 saflık derecesine SiC parça-
cıklar toz halinde piyasadan satın alınmıştır. Söz konusu SiC toz parçacıklarına ait SEM görüntüsü Şekil 2’de 
verilmiştir. 

Şekil 2. Kullanılan Sic Parçacıkların Sem Görüntüsü

SKİ için Şekil 3’te görülen bir adet üniversal freze tezgahı, hidrolik yükleme tablası ve kontrol ünitesi, deney-
ler esnasında verilerin kaydedilmesi için bilgisayar sistemi, kalibre edilmiş yük hücreleri ve veri okuma cihazı 
amaca uygun halde dizayn edilerek deney düzeneği hazırlanmıştır. 
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Şekil 3. SKİ Tezgahının Görüntüsü

SKİ için karıştırıcı uç yüksek sıcaklıkta yüksek sertlik ve mukavemete sahip olan Tungsten Karbür’den (WC) 
imal edilmiş olup takım geometrisi Şekil 4’te görüldüğü üzere 2mm uzunluğunda ve 8mm çapında kesik uçlu 
konik şekilde hazırlanmıştır. 

Şekil 4. SKİ Karıştırıcı Uç Teknik Çizimi ve İmalat Resmi

SKİ’nde kullanılan işlem parametreleri, çalışma kapsamında yapılan literatür araştırmaları ile gerçekleştirilen 
ön deneylerden elde edilen bulgular göz önünde bulundurularak Tablo 1’de gösterildiği gibi belirlenmiştir. 
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Tablo 1. SKİ parametreleri

Takım Dönme Hızı 

          (dev/dak)

Takım ilerleme
Hızı
(mm/dak)

Takım Baskı
Kuvveti
(N)

Takım Açısı

(derece)

1250 65 3800 ±200 2,5°

SKİ’nden sonra metalografi, sertlik ve aşınma deneylerinde kullanılan numuneler tel erezyon cihazı vasıtasıyla 
Şekil 5’te gösterildiği gibi hazırlanmıştır. 

Şekil 5. Hazırlanan Deney Numunelerinin İşlem Bölgesindeki Konumları

Metalografi ve sertlik numuneleri, kaba ve ince zımparalama ve ardından 1µm alümina solüsyon kullanarak 
parlatma işlemine tabi tutulmuştur. Aşınma numuneleri ise SKİ’nin yüzeyde oluşturduğu ilerleme izlerini gi-
dermek amacıyla yüzeyler olarak düzeltilmiştir. Mikrosertlik ölçümleri Struers marka mikrosertlik ölçme ciha-
zı kullanılarak, numunelerin işlem yüzeyinin 0,5mm altında olacak şekilde yüzeye paralel bir doğru boyunca 
0,5mm’lik aralıklarla yatay olarak 4,91N ve 5 saniye tatbikat süresi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

SKİ sonrası yüzeyde oluşan kompozit tabakanın tribolojik özelliklerini belirlemek için DUCOM marka bilgi-
sayar kontrollü ball-on disk aşınma test cihazı kullanılmıştır. Ardından aşınma izleri taramalı elektron mikros-
kobu (SEM) ve optik profilometre yardımıyla karakterize edilip aşınma hacimleri belirlenmiştir. Gerçekleşti-
rilen triboloji deneylerinde kullanılan parametreler Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Triboloji deney parametreleri

Parametreler

Uygulanan yük 5 N 

Aşındırıcı Bilye Tungsten karbür (WC) 

Aşındırıcı Bilye Çapı 6 mm

Çevrim Hızı 300 devir/ dakika

Deney Süresi (Çevrim Sayısı) 2100 devir

 BULGULAR

Ham döküm NAB (C95800) plakalar, malzeme özelliklerini belirlemek amacıyla kimyasal bileşim analizi ve 
sertlik testlerine tabi tutulmuştur. Farklı noktalardan ölçülen sertlik değerlerinin ortalaması 285 VSD olarak 
ölçülmüştür. Kimyasal bileşim analizinden elde edilen bulgular Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Ham Döküm Durumundaki Nab Alaşımının Kimyasal Bileşim Oranları

Kimyasal Bileşim

Element Cu Al Ni Fe Mn Sn Si

% Ağırlık 78,311 10,917 4,863 3,987 1,312 0,234 0,162

Element Zn Zr Co Pb Mg Be Cr

% Ağırlık 0,132 0,045 0,021 0,009 0,004 0,002 0,001

SKİ ile yüzey kompozit üretiminin ardından numunelerin mikroyapısal olarak incelenmesi optik mikroskop 
ve SEM ile yapılmıştır. SKİ’nden sonra yapıda ortaya çıkan 5 farklı bölgenin optik mikroskop görüntüsü, 
%50 takviyeli 2 paso işlem görmüş numune üzerinde örnek olarak Şekil 7’de verilmiştir. Burada A döküm 
durumundaki NAB, B ısı tesiri altındaki bölge (ITAB), C termomekanik olarak etkilenmiş bölge (TEB), D 
karıştırma bölgesi ve E takviye parçacıkların yoğun dağılım bölgesi olarak karakterize edilmiştir. Aynı numu-
nenin (%50 takviyeli 2 paso) SEM görüntüsü ve element dağılım haritaları Şekil 8’de verilmiştir. Görüntüler 
incelendiğinde yüzeye dik olarak açılmış olan kanal içerisindeki takviye parçacıklarının içyapıya gömülmüş 
olduğu ve karıştırıcı takımın sıvama etkiyle yüzey bölgesine ana malzemenin tabaka şeklinde sıvandığı görül-
müştür. Bu nedenle, takviye elemanının yüzeyden içyapıya gömülmesinden dolayı yüzeydeki oranının azaldığı 
belirlenmiştir. Şekil 8’de görüldüğü üzere NAB alaşımının kimyasal bileşiminde bulunan bakır, alüminyum, 
çinko ve nikel elementleri içyapının tümünde ana yapıdaki dağılıma benzer oranlarda homojen bir dağılım 
göstermiştir. İşlem sürecinde takviye elemanı olarak kullanılan SiC parçacıkları (yeşil renk) karıştırma etkisin-
deki bölgede takım hareketi doğrultusunda homojen olmayan bir şekilde dağılmıştır.
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Şekil 7. İşlem Görmüş Numunede Oluşan Farklı Bölgelerin Görünümleri

Şekil 8. %50 Takviye Oranı ve 2 Paso İşlem Görmüş Numunenin Sem Görüntüsü ve EDS Haritalaması

Numune yüzeylerinin 0,5 mm altında, parça yüzeyine paralel bir doğru boyunca 0,5mm’lik aralıklarla mikro 
sertlik ölçümleri yapılmış ve bu ölçümlerden, takviye oranına göre elde edilen karşılaştırmalı sertlik grafiği 
Şekil 9’da verilmiştir. NAB alaşımında oluşturulan kompozit tabakanın sertlik değeri ham döküm numunesine 
göre önemli oranda artırılmış olup en yüksek sertlik değeri %40 takviye oranına sahip numunede ölçülmüştür. 
Grafikte görülen saçılımlar ise takviye elemenlarının içyapıda homojen durumda bulunmamasından kaynak-
landığı anlaşılmıştır. 
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 Şekil 9. Numunelerin Yatay Sertlik Ölçümleri

Aşınma deneyleri sonucunda elde edilen izlerin optik profilometre incelemeleri sonucunda hesaplanan aşınma 
miktarları Tablo 4’te verilmiştir. Bu değerlere bakıldığında NAB alaşımında oluşturulan kompozit tabakanın 
her takviye oranında aşınma direncine katkı sunduğu ancak en yüksek aşınma direncinin aynı zamanda en yük-
sek sertliğe sahip olan %40 takviye oranlı numuneden elde edildiği görülmektedir. Elde edilen bu bulgunun 
Archard prensibi ile uyumlu olduğu göze çarpmaktadır. 

Tablo 4. Numunelerin hacimsel aşınma miktarı

Numune Hacim Kaybı x10-3(mm3)

Ana Malzeme (NAB) 49,51

%10 takviyeli 44,51

%20 takviyeli 37,8

%30 takviyeli 27,1

%40 takviyeli 12,5

%50 takviyeli 28,4

SONUÇ

•	  SKİ ve uygulanan işlem parametreleri ile NAB alaşımı yüzeyinde kompozit bir tabaka başarılı bir şekilde 
elde edilebilir.
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•	 Bu yöntemde etkin karışma ve homojen dağılım elde etmek için kullanılacak takım ucu konik yapıda 
olmamalıdır. 

•	 En yüksek mikrosertlik değeri %40 takviye oranlı malzemeden elde edilmiştir.
•	 Takviye edilmiş NAB alaşımında en düşük aşınma hacmi en yüksek sertliğe sahip %40 takviye oranında 

elde edilir. 
•	 Aşınma direncindeki artış %40 takviye oranında ana malzemeye göre yaklaşık 4 kattır. 
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EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİNDEKİ I-ENKESİTLİ ÇELİK HADDE PROFİLLERİN 
TS 648 VE GÜNCELLENEN TÜRKİYE ÇELİK YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE TASARIM 

İLKELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Emin ERGİN1, Seval PINARBAŞI ÇUHADAROĞLU1

1Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİNDEKİ I-ENKESİTLİ ÇELİK HADDE PROFİLLERİN TS 
648 VE GÜNCELLENEN TÜRKİYE ÇELİK YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE TASARIM 

İLKELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  

Emin ERGİN1, Seval PINARBAŞI ÇUHADAROĞLU1 

1Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye 

 

Öz: Ülkemizde hiç güncellenmeksizin 36 yıl boyunca çelik yapı tasarımında kullanılan TS648 standardı, 
yerini 2016 yılında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve 
Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik (ÇYTHYEY)”e bırakmıştır. TS648 ve ÇYTHYEY’e göre çelik yapı 
elemanlarının genel tasarım esasları benzer temellere dayanmakla birlikte tasarımda kullanılan yöntemler 
oldukça farklıdır. TS648 emniyet gerilmeleri yöntemine göre tasarımı şart koşarken, ÇYTHYEY taşıma 
gücü yöntemini temel alarak tasarımcıya Yük ve Dayanım Katsayılarına Göre Tasarım (YDKT) ile Güvenlik 
Katsayılarına Göre Tasarım (GKT) yöntemlerinden birini seçme imkanı sunmaktadır. Bu çalışmada amaç, 
eksenel basınç kuvveti etkisi altındaki I-enkesitli çelik hadde profillerinin TS648 ve ÇYTHYEY’e göre 
tasarım ilkelerini karşılaştırarak farklılıkları ortaya koymak, ayrıca, TS648 standardına göre boyutlandırılmış 
I-enkesitli bir çelik basınç elemanının yeni yönetmeliğe göre yeterli dayanıma sahip olup olmadığını 
belirlemektir. Bu amaçla, ülkemizde kolon enkesiti olarak yaygın şekilde kullanılan enkesitlere sahip çelik 
elemanların farklı boy ve çelik kalitelerindeki eksenel basınç kuvveti dayanımları, hem TS648’e hem de 
ÇYTHYEY’e göre hesaplanarak, elde edilen değerler karşılaştırılmıştır. ÇYTHYEY’e göre yapılan dayanım 
hesaplarında, karşılaştırılabilir değerler elde etmek için, emniyet gerilmeleri yönteminde olduğu gibi 
artırılmamış yük birleşimleri kullanılan GKT yöntemi kullanılmıştır. Hesaplamalarda, olası bütün genel 
burkulma modlarında, elemanların burkulma boylarının gerçek boylarına eşit olduğu kabul edilmiştir. 
İncelenen çelik enkesitlere sahip orta-boy ve uzun kolonlarda TS 648’in daima güvenli sonuçlar verdiği, 
özellikle narin enkesitli bazı kısa elemanlarda TS648’in güvensiz tarafta kalabildiği, bununla birlikte, akma 
dayanımı 355 MPa’ı aşmayan çelik kalitelerinde, dayanım oranının 1,15’i geçmediği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Çelik Basınç Elemanı, Çelik Yapıların Tasarım Hesap ve Yapım Esaslarına Dair 
Yönetmelik (ÇYTHYEY), I-Enkesitli Hadde Profiller, Güvenlik Katsayılarına Göre Tasarım (GKT) 
Yöntemi, Narin Enkesitli Eleman, TS648 

 

GİRİŞ 

Ülkemizde 2016 yılına kadar çelik yapı tasarımında 1980 yılında yürürlüğe giren TS648: Çelik Yapıların 
Hesap ve Yapım Kuralları (TSE, 1980) standardı kullanılmıştır. Çelik yapıların betonarme yapılara göre 
daha az inşa ediliyor olması, çelik yapı tasarımı yapan pek çok mühendisin daha güncel yurt dışı menşeli 
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şartnamelere yönelmiş olmaları, çelik yapı tasarımı üzerine yapılan bilimsel çalışmaların nispeten sınırlı 
olması ve benzeri nedenlerden, bu standardın zamanla yenilenmesi gerekliliği ülkemizde yıllarca gündem 
dışında kalmıştır. Ancak deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizde, gerek konut gerekse sanayi yapılarına 
olan ihtiyacın artmasıyla, çelik yapı tasarımı yeniden gündeme alınmış; yenilenen deprem yönetmeliğinin 
(İB, 2018) yanında çelik yapı tasarım esaslarının da güncellenmesi zorunluluk haline gelmiştir. Çelik 
Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik (ÇYTHYEY) (ÇŞB, 2016), 4 Şubat 2016 
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş, böylece ülkemizde çelik yapı tasarım ilkeleri 36 
sene gibi bir sürenin ardından yenilenmiştir. ABD’de 2016 yılında yürürlüğe giren Specification for 
Structural Steel Buildings (Yapısal Çelik Binalar için Yönetmelik) (AISC, 2016) temel alınarak hazırlanan 
ÇYTHYEY, 15 Şubat 2018 tarihinde güncellenmiştir (ÇŞB, 2018). ÇYTHYEY’nin yürürlüğe girmesi 
beraberinde çelik yapı tasarımında taşıma gücü yöntemine geçişle gelen değişikliklerin farkındalığı, emniyet 
gerilmeleri yöntemine göre tasarlanmış yapıların güvenlik seviyelerinin belirlenmesi gibi konuları gündeme 
getirmiştir. 

AMAÇ  

Bu çalışmada amaç, eksenel basınç kuvveti etkisi altındaki I-enkesitli çelik hadde profillerinin TS648 ve 
ÇYTHYEY’e göre tasarım ilkelerini karşılaştırarak, iki tasarım dokümanı arasındaki farklılıkları ortaya 
koymak, ayrıca, TS648’e göre boyutlandırılmış I-enkesitli bir çelik basınç elemanının ÇYTHYEY’e göre 
yeterli dayanıma sahip olup olmadığını belirlemektir. 

KAPSAM 

Bu amaçla, ülkemizde kolon enkesiti olarak yaygın şekilde kullanılan HEA, HEB veya HEM enkesitlere 
sahip çelik elemanların farklı narinlik ve çelik kalitelerindeki (S235, S275 ve S355) eksenel basınç kuvveti 
dayanımları, hem TS648’e hem de ÇYTHYEY’e göre hesaplanarak elde edilen değerler karşılaştırılmıştır. 
Ancak, TS648’e göre yapılan bir tasarımla, ÇYTHYEY’ye göre yapılan tasarım karşılaştırılırken dikkatli 
olunmalıdır; zira, TS648 emniyet gerilmeleri yöntemine göre tasarımı şart koşarken, ÇYTHYEY taşıma 
gücü yöntemini temel alarak tasarımcıya Yük ve Dayanım Katsayılarına Göre Tasarım (YDKT) ile Güvenlik 
Katsayılarına Göre Tasarım (GKT) yöntemlerinden birini seçme imkanı sunmaktadır. YDKT ve GKT 
yöntemleri arasındaki en belirgin fark, gerekli dayanımların hesaplandığı yük birleşimleriyle mevcut 
dayanımların hesabında kullanılan dayanım katsayılarıdır. YDKT’de tasarım “artırılmış” yüklere göre 
yapılırken, GKT’de tıpkı emniyet gerilmeleri yönteminde olduğu gibi yükler “artırılmadan” kullanılır. Her 
ne kadar iki tasarım dokümanının temel tasarım felsefeleri farklı olsa da, bu çalışmada, birbirleriyle 
karşılaştırılabilir değerler elde etmek için, ÇYTHYEY’e göre yapılan dayanım hesaplarında GKT yöntemi 
kullanılmıştır. Ele alınan iki tasarım dokümanı karşılaştırıldığında, dokümanlarda yapısal çeliğin mekanik 
özellikleri için de farklı değerler sunulduğu görülmüştür. Örnek olarak, çeliğin elastisite modülü TS648’de 
E=206182 MPa, ÇYTHYEY’de E=200000 MPa olarak tanımlanmıştır. Benzer şekilde, ÇYTHYEY’de 
karakteristik akma gerilmesi (Fy) 355 MPa olarak tanımlanan S355 kaliteli çeliğe eşdeğer Fe52 çeliğinin 
akma sınırı (a) TS648’de 353 MPa olarak tanımlanmıştır. Özellikle elastik burkulma gerilmesi hesaplarında 
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şartnamelere yönelmiş olmaları, çelik yapı tasarımı üzerine yapılan bilimsel çalışmaların nispeten sınırlı 
olması ve benzeri nedenlerden, bu standardın zamanla yenilenmesi gerekliliği ülkemizde yıllarca gündem 
dışında kalmıştır. Ancak deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizde, gerek konut gerekse sanayi yapılarına 
olan ihtiyacın artmasıyla, çelik yapı tasarımı yeniden gündeme alınmış; yenilenen deprem yönetmeliğinin 
(İB, 2018) yanında çelik yapı tasarım esaslarının da güncellenmesi zorunluluk haline gelmiştir. Çelik 
Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik (ÇYTHYEY) (ÇŞB, 2016), 4 Şubat 2016 
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş, böylece ülkemizde çelik yapı tasarım ilkeleri 36 
sene gibi bir sürenin ardından yenilenmiştir. ABD’de 2016 yılında yürürlüğe giren Specification for 
Structural Steel Buildings (Yapısal Çelik Binalar için Yönetmelik) (AISC, 2016) temel alınarak hazırlanan 
ÇYTHYEY, 15 Şubat 2018 tarihinde güncellenmiştir (ÇŞB, 2018). ÇYTHYEY’nin yürürlüğe girmesi 
beraberinde çelik yapı tasarımında taşıma gücü yöntemine geçişle gelen değişikliklerin farkındalığı, emniyet 
gerilmeleri yöntemine göre tasarlanmış yapıların güvenlik seviyelerinin belirlenmesi gibi konuları gündeme 
getirmiştir. 

AMAÇ  

Bu çalışmada amaç, eksenel basınç kuvveti etkisi altındaki I-enkesitli çelik hadde profillerinin TS648 ve 
ÇYTHYEY’e göre tasarım ilkelerini karşılaştırarak, iki tasarım dokümanı arasındaki farklılıkları ortaya 
koymak, ayrıca, TS648’e göre boyutlandırılmış I-enkesitli bir çelik basınç elemanının ÇYTHYEY’e göre 
yeterli dayanıma sahip olup olmadığını belirlemektir. 

KAPSAM 

Bu amaçla, ülkemizde kolon enkesiti olarak yaygın şekilde kullanılan HEA, HEB veya HEM enkesitlere 
sahip çelik elemanların farklı narinlik ve çelik kalitelerindeki (S235, S275 ve S355) eksenel basınç kuvveti 
dayanımları, hem TS648’e hem de ÇYTHYEY’e göre hesaplanarak elde edilen değerler karşılaştırılmıştır. 
Ancak, TS648’e göre yapılan bir tasarımla, ÇYTHYEY’ye göre yapılan tasarım karşılaştırılırken dikkatli 
olunmalıdır; zira, TS648 emniyet gerilmeleri yöntemine göre tasarımı şart koşarken, ÇYTHYEY taşıma 
gücü yöntemini temel alarak tasarımcıya Yük ve Dayanım Katsayılarına Göre Tasarım (YDKT) ile Güvenlik 
Katsayılarına Göre Tasarım (GKT) yöntemlerinden birini seçme imkanı sunmaktadır. YDKT ve GKT 
yöntemleri arasındaki en belirgin fark, gerekli dayanımların hesaplandığı yük birleşimleriyle mevcut 
dayanımların hesabında kullanılan dayanım katsayılarıdır. YDKT’de tasarım “artırılmış” yüklere göre 
yapılırken, GKT’de tıpkı emniyet gerilmeleri yönteminde olduğu gibi yükler “artırılmadan” kullanılır. Her 
ne kadar iki tasarım dokümanının temel tasarım felsefeleri farklı olsa da, bu çalışmada, birbirleriyle 
karşılaştırılabilir değerler elde etmek için, ÇYTHYEY’e göre yapılan dayanım hesaplarında GKT yöntemi 
kullanılmıştır. Ele alınan iki tasarım dokümanı karşılaştırıldığında, dokümanlarda yapısal çeliğin mekanik 
özellikleri için de farklı değerler sunulduğu görülmüştür. Örnek olarak, çeliğin elastisite modülü TS648’de 
E=206182 MPa, ÇYTHYEY’de E=200000 MPa olarak tanımlanmıştır. Benzer şekilde, ÇYTHYEY’de 
karakteristik akma gerilmesi (Fy) 355 MPa olarak tanımlanan S355 kaliteli çeliğe eşdeğer Fe52 çeliğinin 
akma sınırı (a) TS648’de 353 MPa olarak tanımlanmıştır. Özellikle elastik burkulma gerilmesi hesaplarında 

her iki dokümanda da benzer denklemlerin kullanıldığı göz önünde bulundurularak, TS648’e göre yapılan 
dayanım hesaplarında da, yapısal çeliğin karakteristik özellikleri için ÇYTHYEY’de verilen değerler 
kullanılmıştır. ÇYTHYEY’e göre, genel analiz yöntemi kullanılmadığı müddetçe, eğilmeli/burulmalı 
burkulma sınır durumlarında elastik burkulma gerilmesi hesaplanırken elemanın etkin burkulma boyu 
(Lc=KL) dikkate alınmalıdır. Burkulma boyu katsayılarının (K) TS648’de de kullanıldığı bilinmektedir. 
Ancak, burkulma boyu katsayıları, ele alınan basınç elemanının uçlarındaki mesnet koşullarıyla ara destek 
koşullarına göre tasarımdan tasarıma değişen bir parametredir. Bu nedenle, her iki dokümana göre yapılan 
tasarım hesaplarında, olası genel burkulma modlarının tamamında, eleman burkulma boylarının gerçek boya 
(L) eşit olduğu kabul edilmiştir. İncelenen tasarım dokümanları arasındaki bir diğer fark da izin verilen en 
büyük eleman narinlik değerinde gözlenmektedir. Eleman narinliği için üst sınır değer, TS648’de 250 iken, 
ÇYTHYEY’de 200’dür. Bu nedenle, çalışmada eleman narinlikleri 200 ile sınırlandırılmıştır. Son olarak, 
ÇYTHYEY’nin 2016 yılında yayınlanan ilk basımında narin enkesitli elemanların tasarımında kullanılan 
formüllerden birinde yazım hatası olduğu fark edilmiştir. Bu nedenle, bu çalışmada, yönetmeliğin 2018 
yılında güncellenmiş baskısı kullanılmıştır. 

YÖNTEM 

Eksenel basınç kuvveti etkisindeki çelik yapı elemanlarının tasarım esasları, ÇYTHYEY Bölüm 8’de 
verilmektedir. İlk olarak, Bölüm 8.1.1’de, elemanın burkulma boyunun (Lc) atalet yarıçapına (i) oranı, yani, 
narinlik oranı (Lc/i), 200 ile sınırlandırılmaktadır. Ardından, Bölüm 8.1.2’de, basınç elemanlarının temel 
tasarım esasları özetlenerek, dayanım katsayıları verilmektedir. Buna göre, GKT yöntemine göre hesap 
yapılması durumunda, olası bütün dayanım sınır durumlarında, güvenlik katsayısı olarak c=1.67 
alınmalıdır. Bölüm 8.2’de ise karakteristik eksenel basınç kuvveti dayanımı (Pn) hesabında kullanılan kritik 
burkulma gerilmesinin (Fcr) formülü verilmektedir. Fcr, elastik burkulma gerilmesinin (Fe) akma gerilmesine 
(Fy) oranına bağlı olup, Denk. (1) kullanılarak hesaplanmalıdır. 
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Bölüm 8.2’de I-enkesitli hadde profiller için iki farklı tür genel burkulma sınır durumu tanımlanmaktadır; 
eğilmeli burkulma ve burulmalı burkulma. Fcr hesabında, eleman için tanımlanan olası bütün genel burkulma 
modları için elastik burkulma gerilmesi hesaplanmalıdır. Eğilmeli ve burulmalı burkulma sınır durumları için 
elastik burkulma gerilmeleri, sırayla Bölüm 8.2.1 ve 8.2.2’de şu şekilde tanımlanmıştır: 
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Denk. (2)’de, yapısal çelik için elastisite modülü E=200 GPa, kayma modülü G=77,2 GPa alınmalıdır. I-
enkesitli hadde profiller için asal atalet momentleri Ix ve Iy ile burulma sabiti J ve çarpılma sabiti Cw, ilgili 
profil tablolarında listelenmektedir. Çalışmada olası genel burkulma sınır durumlarının tamamında, 
burkulma boyları (Lc) elemanın gerçek boyuna (L) eşit alındığı için, yani, Lcx=Lcy=Lcz= L olduğu kabul 
edildiği için, Fcr hesabında, yalnız zayıf eksende eğilmeli burkulma ve burulmalı burkulma için Fe hesabı 
yapılmıştır. Bölüm 8.2’ye göre, I-enkesitli bir hadde profilinin karakteristik basınç kuvveti dayanımı, narin 
olmayan enkesitli elemanlarda, Fcr ile kayıpsız enkesit alanı Ag çarpılarak hesaplanır. Buna karşın, narin 
enkesitli elemanların karakteristik dayanımı, Bölüm 8.5’e göre, Ag yerine etkin alan Ae kullanılarak 
hesaplanmalıdır. I-enkesitli bir basınç elemanının narin enkesitli olup olmadığı, başlık ve gövde narinlikleri 
(f ve w) ÇYTHYEY Tablo 5.1A’da sırayla Durum 1 ve 5’te verilen sınır değerlerle (rf ve rw) 
karşılaştırılarak belirlenmelidir. Eğer enkesitin başlık ve/veya gövde narinliği (genişlik/kalınlık oranı, b/t 
oranı), ilgili sınır değerden büyükse eleman narin olmayan enkesite sahiptir. I-enkesitli hadde profillerinde 
f, başlık genişliğinin yarısı (bf/2) başlık kalınlığına (tf), w ise düz gövde yüksekliği (h) gövde kalınlığına 
(tw) bölünerek hesaplanır. Diğer bir ifadeyle,  
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w w
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Eleman narin enkesitli ise, ÇYTHYEY Bölüm 8.5.1’e göre etkin alan (Ae) hesabı yapılmalıdır. Etkin alan, 
kayıpsız enkesit alandan enkesitin narin parçalarının etkin olmayan alanları çıkartılarak hesaplanır. Narin 
enkesit parçalarının etkin genişlikleri be (gövde parçaları için he) aşağıdaki formüllerden uygun olan 
kullanılarak hesaplanır.  
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Denk. (4)’te Fcr’nin Denk. (1)’den ve kayıpsız enkesit özellikleri kullanılarak hesaplandığı unutulmamalıdır. 
Denk. (4)’te, c1 ve c2 etkin genişlik hata düzeltme katsayıları olup, ÇYTHYEY Tablo 8.2’ye göre, I-enkesitli 
bir hadde profilinin başlık parçaları için sırayla 0,22 ve 1,49; gövde parçası için 0,18 ve 1.31 olarak 
alınmalıdır. ÇYTHYEY (2016)’da Denk. (4)’te yerel elastik burkulma gerilmesinin (Fel) formülünde yazım 
hatası olduğu fark edilmiştir. Bu çalışmada ÇYTHYEY (2018)’deki (Denk. (4)’te verilen) düzeltilmiş formül 
kullanılmıştır. Denk. (4)’ten de fark edilebileceği gibi, narinlik oranı yüksek, bu nedenle Fcr gerilmesi düşük 
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Denk. (2)’de, yapısal çelik için elastisite modülü E=200 GPa, kayma modülü G=77,2 GPa alınmalıdır. I-
enkesitli hadde profiller için asal atalet momentleri Ix ve Iy ile burulma sabiti J ve çarpılma sabiti Cw, ilgili 
profil tablolarında listelenmektedir. Çalışmada olası genel burkulma sınır durumlarının tamamında, 
burkulma boyları (Lc) elemanın gerçek boyuna (L) eşit alındığı için, yani, Lcx=Lcy=Lcz= L olduğu kabul 
edildiği için, Fcr hesabında, yalnız zayıf eksende eğilmeli burkulma ve burulmalı burkulma için Fe hesabı 
yapılmıştır. Bölüm 8.2’ye göre, I-enkesitli bir hadde profilinin karakteristik basınç kuvveti dayanımı, narin 
olmayan enkesitli elemanlarda, Fcr ile kayıpsız enkesit alanı Ag çarpılarak hesaplanır. Buna karşın, narin 
enkesitli elemanların karakteristik dayanımı, Bölüm 8.5’e göre, Ag yerine etkin alan Ae kullanılarak 
hesaplanmalıdır. I-enkesitli bir basınç elemanının narin enkesitli olup olmadığı, başlık ve gövde narinlikleri 
(f ve w) ÇYTHYEY Tablo 5.1A’da sırayla Durum 1 ve 5’te verilen sınır değerlerle (rf ve rw) 
karşılaştırılarak belirlenmelidir. Eğer enkesitin başlık ve/veya gövde narinliği (genişlik/kalınlık oranı, b/t 
oranı), ilgili sınır değerden büyükse eleman narin olmayan enkesite sahiptir. I-enkesitli hadde profillerinde 
f, başlık genişliğinin yarısı (bf/2) başlık kalınlığına (tf), w ise düz gövde yüksekliği (h) gövde kalınlığına 
(tw) bölünerek hesaplanır. Diğer bir ifadeyle,  
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Eleman narin enkesitli ise, ÇYTHYEY Bölüm 8.5.1’e göre etkin alan (Ae) hesabı yapılmalıdır. Etkin alan, 
kayıpsız enkesit alandan enkesitin narin parçalarının etkin olmayan alanları çıkartılarak hesaplanır. Narin 
enkesit parçalarının etkin genişlikleri be (gövde parçaları için he) aşağıdaki formüllerden uygun olan 
kullanılarak hesaplanır.  
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Denk. (4)’te Fcr’nin Denk. (1)’den ve kayıpsız enkesit özellikleri kullanılarak hesaplandığı unutulmamalıdır. 
Denk. (4)’te, c1 ve c2 etkin genişlik hata düzeltme katsayıları olup, ÇYTHYEY Tablo 8.2’ye göre, I-enkesitli 
bir hadde profilinin başlık parçaları için sırayla 0,22 ve 1,49; gövde parçası için 0,18 ve 1.31 olarak 
alınmalıdır. ÇYTHYEY (2016)’da Denk. (4)’te yerel elastik burkulma gerilmesinin (Fel) formülünde yazım 
hatası olduğu fark edilmiştir. Bu çalışmada ÇYTHYEY (2018)’deki (Denk. (4)’te verilen) düzeltilmiş formül 
kullanılmıştır. Denk. (4)’ten de fark edilebileceği gibi, narinlik oranı yüksek, bu nedenle Fcr gerilmesi düşük 

olan basınç elemanlarında etkin alan hesabı gerekmeyebilir; zira bu durumlarda, be=b olmaktadır. Diğer bir 
deyişle, etkin alan hesabı yalnız başlık ve gövde narinliklerine değil eleman narinliğine de bağlıdır.  

TS648’de merkezi basınca çalışan çubukların tasarım esasları Bölüm 3.2’de sunulmuştur. Bu tür elemanların 
tasarımı için TS648 iki yöntem sunmuştur: burkulma sayıları metodu ile basınç gerilmesi tahkiki, narinlik 
göz önünde bulundurularak basınç emniyet gerilmelerinin hesabı. Bu çalışmada, ikinci yöntem 
kullanılmıştır. Bu yönteme göre, elemanda oluşan en büyük gerilme, basınç emniyet gerilmesini 
aşmamalıdır. Bu çalışmada, ÇYTHYEY’den elde edilen dayanım değerleriyle karşılaştırılabilir değerler elde 
etmek için, çalışmanın kapsamında incelenen tüm basınç elemanlarının TS648’e göre emniyetle 
taşıyabileceği en büyük yükler (Pem), basınç emniyet gerilmeleri (bem) ile kayıpsız enkesit alanlar (A) 
çarpılarak hesaplanmıştır. Basınç elemanlarının tasarımı için TS648 ile ÇYTHYEY’de verilen tasarım 
esasları arasında en belirgin fark, TS648’de yerel burkulma (başlık ve/veya gövde burkulması) ve burulmalı 
burkulma sınır durumlarının dikkate alınmamasıdır. Yerel burkulma sınır durumuna bakılmadığı için 
TS648’de enkesit sınıflandırılması da yapılmamaktadır. Tasarım dokümanları arasındaki bu fark tasarım 
denklemlerinde kullanılan simgeleri de etkilemiştir.  sembolü, ÇYTHYEY’de elemanın enkesitini oluşturan 
parçaların narinlikleri (b/t oranları) için kullanılırken, TS648’de elemanın narinliği (KL/i) için 
kullanılmaktadır. TS648’e göre basınç elemanlarının tasarımında, ilk olarak eleman narinliği 
hesaplanmalıdır. Eleman narinliği, güçlü ve zayıf eksenlerde eğilmeli burkulma için hesaplanan 
narinliklerden büyük olana eşittir. Basınç emniyet gerilmesi (bem), elemanın narinliğine bağlı olarak Denk. 
(5)’ten uygun olan kullanılarak hesaplanır. 
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n 5 λ

2π E λ λBurada, λ =  , n=1,5+1,2( )-0,2( ) 1,67
σ λ λ

 (5) 

 

Denk (5)’te, a akma sınırı olup, çalışmada Fy’ye eşit alınmıştır. TS648’de emniyet katsayısı n’nin değeri, 
elastik olmayan eğilmeli burkulma bölgesinde eleman narinliği ’ya bağlı olup, 1,67 ile 2,5 arasında 
değişirken, elastik bölgede ’dan bağımsızdır ve 2,5’a eşit alınmaktadır. Eğilmeli burkulma sınır durumu 
için, TS648’in dayanım eğrisinin ÇYTHYEY’nin dayanım eğrisinden diğer bir farkı da TS648’in çok kısa 
elemanlarda (<20), eğilmeli burkulma sınır durumunu göz ardı ederek basınç emniyet gerilmesini çekme 
emniyet gerilmesine (çem) eşit almasıdır. Çalışmada incelenen çelik kaliteleri (S235, S275 ve S355) için, 
TS648’e göre, çekme emniyet gerilmesi akma gerilmesinin %60’ına eşittir (yani, çem=0,6a). 

BULGULAR 

Şekil 1’de, iki farklı çelik kalitesine sahip (S275 ve S355), HEA enkesitli iki farklı çelik profil (HE300A ve 
HE1000A) için, tipik dayanım eğrileri sunulmaktadır. Grafiklerde, TS648’e göre hesaplanan emniyetli yük 
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(Pem) ile ÇYTHYEY’ye göre hesaplanan güvenli yükün (Pn/c) eleman narinliğine (KL/i=Lc/i) göre 
değişimleri çizdirilmiştir. Dayanımlar, narinlik değerleri 5’ten 200’e kadar 2,5 artırılarak hesaplanmıştır. 
ÇYTHYEY’ye göre, incelenen bütün çelik kalitelerinde, HE300A narin olmayan, HE1000A ise narin enkesit 
olarak sınıflandırılmaktadır. Şekil 1(a)’da verilen grafikten, eğilmeli burkulması önlenmiş (veya boyu çok 
kısa olan) HE300A enkesitli bir basınç elemanının dayanımının akma yüküne eşit olduğu ve her iki tasarım 
dokümanının da bu yükü doğru tahmin ettiği görülmektedir; diğer bir ifadeyle, çok kısa elemanlarda, Pem = 
Pn/c =FyAg olmaktadır. Bunun en önemli nedeni, yerel burkulmanın enkesiti narin olmayan elemanın 
davranışını belirleyen sınır durumlardan biri olmamasıdır. Aynı grafikten, HE300A enkesitli bir basınç 
elemanı için eleman narinliğinin yaklaşık 22,5’tan küçük olduğu durumlarda TS648’in, büyük olduğu 
durumlarda ise ÇYTHYEY’nin daha yüksek dayanımlar hesaplattığı görülmektedir. Kısa elemanlarda 
TS648’den hesaplanan dayanım değerlerinin ÇYTHYEY’den hesaplanan dayanım değerlerinden daha büyük 
olmasının nedeni, TS648’in 20’den küçük narinliklerde burkulma sınır durumunu dikkate almamasından 
kaynaklanmaktadır. Çok kısa elemanlarda (<20), emniyetli dayanım elemanın akma dayanımına eşit 
alınmaktadır.  

  

(a) Narin olmayan enkesitli eleman (b) Narin enkesitli eleman 

Şekil 1. Tipik (a) Narin Olmayan (b) Narin Enkesitli Bir Basınç Elemanı İçin Dayanım 
Eğrilerinin Karşılaştırılması 

Şekil 1(b)’de verilen grafikten, eğilmeli burkulması önlenmiş (veya boyu çok kısa olan) S355 çelik kaliteli 
HE1000A enkesitli bir basınç elemanının TS648’e göre hesaplanan emniyetli dayanımının akma yüküne eşit 
olduğu görülmektedir. Buna karşın, ÇYTHYEY’ye göre, bu elemanın güvenli dayanımı akma yükünden 
küçüktür; zira, bu tür elemanlarda yerel burkulma dayanımı belirleyen bir sınır durum haline gelmekte, 
teorik olarak elemanın narin parçası kesitin tamamı akmadan burkulmaktadır. Sonuç olarak, TS648 yerel 
burkulma sınır durumunu dikkate almadığından, narin enkesitli burkulması önlenmiş (veya kısa) kolonların 
dayanım hesaplarında güvensiz tarafta kalmaktadır. Şekil 1(b)’de sunulan grafikte diğer narinliklerdeki 
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(Pem) ile ÇYTHYEY’ye göre hesaplanan güvenli yükün (Pn/c) eleman narinliğine (KL/i=Lc/i) göre 
değişimleri çizdirilmiştir. Dayanımlar, narinlik değerleri 5’ten 200’e kadar 2,5 artırılarak hesaplanmıştır. 
ÇYTHYEY’ye göre, incelenen bütün çelik kalitelerinde, HE300A narin olmayan, HE1000A ise narin enkesit 
olarak sınıflandırılmaktadır. Şekil 1(a)’da verilen grafikten, eğilmeli burkulması önlenmiş (veya boyu çok 
kısa olan) HE300A enkesitli bir basınç elemanının dayanımının akma yüküne eşit olduğu ve her iki tasarım 
dokümanının da bu yükü doğru tahmin ettiği görülmektedir; diğer bir ifadeyle, çok kısa elemanlarda, Pem = 
Pn/c =FyAg olmaktadır. Bunun en önemli nedeni, yerel burkulmanın enkesiti narin olmayan elemanın 
davranışını belirleyen sınır durumlardan biri olmamasıdır. Aynı grafikten, HE300A enkesitli bir basınç 
elemanı için eleman narinliğinin yaklaşık 22,5’tan küçük olduğu durumlarda TS648’in, büyük olduğu 
durumlarda ise ÇYTHYEY’nin daha yüksek dayanımlar hesaplattığı görülmektedir. Kısa elemanlarda 
TS648’den hesaplanan dayanım değerlerinin ÇYTHYEY’den hesaplanan dayanım değerlerinden daha büyük 
olmasının nedeni, TS648’in 20’den küçük narinliklerde burkulma sınır durumunu dikkate almamasından 
kaynaklanmaktadır. Çok kısa elemanlarda (<20), emniyetli dayanım elemanın akma dayanımına eşit 
alınmaktadır.  

  

(a) Narin olmayan enkesitli eleman (b) Narin enkesitli eleman 

Şekil 1. Tipik (a) Narin Olmayan (b) Narin Enkesitli Bir Basınç Elemanı İçin Dayanım 
Eğrilerinin Karşılaştırılması 

Şekil 1(b)’de verilen grafikten, eğilmeli burkulması önlenmiş (veya boyu çok kısa olan) S355 çelik kaliteli 
HE1000A enkesitli bir basınç elemanının TS648’e göre hesaplanan emniyetli dayanımının akma yüküne eşit 
olduğu görülmektedir. Buna karşın, ÇYTHYEY’ye göre, bu elemanın güvenli dayanımı akma yükünden 
küçüktür; zira, bu tür elemanlarda yerel burkulma dayanımı belirleyen bir sınır durum haline gelmekte, 
teorik olarak elemanın narin parçası kesitin tamamı akmadan burkulmaktadır. Sonuç olarak, TS648 yerel 
burkulma sınır durumunu dikkate almadığından, narin enkesitli burkulması önlenmiş (veya kısa) kolonların 
dayanım hesaplarında güvensiz tarafta kalmaktadır. Şekil 1(b)’de sunulan grafikte diğer narinliklerdeki 
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dayanım değerleri karşılaştırıldığında, eleman narinliğinin yaklaşık 37,5’tan küçük olduğu durumlarda 
TS648’in, büyük olduğu durumlarda ise ÇYTHYEY’nin daha yüksek dayanımlar hesaplattığı görülmektedir. 

Şekil 1’de sunulan grafiklere benzer grafikler incelenen tüm enkesit ve çelik kaliteleri için oluşturulabilir. 
Ancak, elde edilen dayanımların oranlanarak incelenen bütün profiller için dayanım oranlarının sunulmasının 
daha pratik olacağı düşünülmüştür. HE300A ve HE1000A enkesitleri için hesaplanan dayanım oranları 
(Pem/(Pn/c)) incelenen üç farklı çelik kalitesi ve farklı narinlikler için sırayla Şekil 2(a) ve (b)’de 
sunulmuştur. Şekil 2’de verilen dayanım oranı eğrilerinden, dayanım oranlarının yalnız enkesite değil, çelik 
kalitesine de bağlı olduğu görülmektedir. Çalışmada incelenen tüm enkesit ve çelik kaliteleri için dayanım 
oranları belirlenerek benzer dayanım oranı eğrileri çizdirilmiştir. Şekil 3’te HEM, Şekil 4(a)’da HEA ve 
Şekil 4(b)’de HEB enkesitli elemanlar için dayanım oranı eğrileri sunulmuştur. 

  

(a) Narin olmayan enkesitli eleman (b) Narin enkesitli eleman 

Şekil 2. Farklı Çelik Kalitelerine Sahip Tipik (a) Narin Olmayan (b) Narin Enkesitli Bir Basınç 
Elemanı İçin Dayanım Oranı Eğrileri 
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(a) Narin olmayan enkesitli eleman (b) Narin enkesitli eleman 

Şekil 3. Farklı Çelik Kalitelerine Sahip HEM Enkesitli Basınç Elemanları İçin Dayanım Oranı 
Eğrileri 
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(a) Narin olmayan enkesitli eleman (b) Narin enkesitli eleman 

Şekil 3. Farklı Çelik Kalitelerine Sahip HEM Enkesitli Basınç Elemanları İçin Dayanım Oranı 
Eğrileri 
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(a) HEA Enkesitler (b) HEB Enkesitler 

Şekil 4. Farklı Çelik Kalitelerine Sahip (a) HEA (b) HEB Enkesitli Basınç Elemanları İçin 
Dayanım Oranı Eğrileri 

Şekil 3 ve 4’te sunulan grafiklerden de fark edilebileceği gibi, incelenen enkesitlerden S355 çelik kalitesinde 
HE600A-HE1000A, HE800B-HE1000B ile HE900M-HE1000M, S275 çelik kalitesinde HE800A-
HE1000A, HE900B-HE1000B ile HE1000M, S235 çelik kalitesinde ise yalnız HE800A-HE1000A ile 
HE1000B enkesitleri ÇYTHYEY’ye göre narin olmayan enkesitlerdir; bu nedenle, bu enkesitlere sahip 
elemanlar için elde edilen dayanım oranı eğrileri kendi gruplarında bulunan diğer enkesitlere sahip 
elemanların eğrilerden farklıdır. Buna karşın, narin olmayan enkesitli elemanlar için dayanım oranı 
eğrilerinin yalnız çelik kalitesine ve eleman narinliğine bağlı olduğu ve enkesitten bağımsız olduğu 
gözlenmiştir. Örnek olarak, S235 ve HE700A için Şekil 4’te gösterilen eğri, aslında diğer narin olmayan 
HEA enkesitleri için de geçerlidir. Benzer durum, diğer enkesit grupları ve çelik kaliteleri için de geçerlidir. 
ÇYTHYEY’e göre dayanım hesapları yapılırken, küçük enkesitlere sahip kısa basınç elemanlarında elastik 
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burulmalı burkulma gerilmelerinin elastik eğilmeli burkulma gerilmelerinden daha küçük çıktığı, ancak 
aradaki farkların ihmal edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, burulmalı burkulma sınır 
durumunun, elemanların basınç davranışlarını belirlediği boylarda dahi dayanım oranlarını etkilemediği 
söylenebilir. Eleman narinliği küçük ancak enkesiti narin olan basınç elemanlarında dayanım oranının akma 
gerilmesi arttıkça arttığı gözlenmektedir. Bunun en önemli nedeni, akma gerilmesi arttıkça etkin alanın 
azalmasıdır. Şekil 3 ve 4’te verilen grafiklerden, narin olmayan enkesitli elemanlarda, eleman narinliğinin 
20’den büyük olduğu durumlarda, dayanım oranlarının daima 1’den küçük olduğu görülmektedir. Diğer bir 
deyişle, enkesitleri narin olmayan orta-boy ve uzun elemanların tasarımında TS648 hep güvenli tarafta 
kalmaktadır. Narin enkesitli elemanlarda ise, TS648’in güvensiz tarafta kaldığı en büyük eleman narinliğinin 
20’yi aştığı, ancak 37,5’u geçmediği belirlenmiştir. Elastik eğilmeli burkulmanın gözlendiği uzun 
elemanlarda, dayanım oranı 0,76’ya eşit olup, bu değer çelik kalitesinden, enkesitten ve eleman narinliğinden 
bağımsızdır. 0,76 değeri, iki tasarım dokümanında kullanılan emniyet/güvenlik katsayıları arasındaki orana 
eşittir. Dayanım oranının eleman narinliğinden bağımsız olduğu en küçük narinlik S235 çeliği için yaklaşık 
135, S275 ve S355 çelikleri için ise sırayla yaklaşık 125 ve 110’dur. Çalışmada incelenen bütün enkesit, 
çelik kalitesi ve eleman narinlikleri için, dayanım oranının en büyük değerinin 1,15, en küçük değerinin ise 
0,76 olduğu gözlenmiştir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada, eksenel basınç kuvveti etkisindeki I-enkesitli çelik hadde profiller için, üç yıl öncesine kadar 
ülkemizde çelik yapı tasarımında kullanılmış olan TS648 standardı ile şu an yürürlükte olan ÇYTHYE 
yönetmeliğinde tanımlanan tasarım esasları karşılaştırılmış, ülkemizde kolon enkesiti olarak yaygın şekilde 
kullanılan HEA, HEB ve HEM enkesitli, farklı çelik kalitelerinde ve boylarda üretilmiş basınç elemanlarının 
“emniyetli” ve “güvenli” dayanımları hesaplanarak, dayanım oranı eğrileri çizdirilmiştir. TS648’in orta-boy 
ve uzun kolonlarda, daima güvenli sonuçlar verdiği, hatta narinliği 135’ten büyük elemanlarda dayanım 
oranının 0,76’lara kadar düştüğü, buna karşın burkulması önlenmiş ya da kısa (eleman narinliği 37,5’u 
geçmeyen) basınç elemanlarında, güvensiz tarafta kalabildiği, ancak en büyük dayanım oranının 1,15’i 
aşmadığı gözlenmiştir. TS648’in kısa elemanlarda güvensiz kalmasının iki ana nedeni, yerel burkulma sınır 
durumunu dikkate almaması ve eleman narinliklerinin 20’den küçük olduğu durumlarda, eğilmeli burkulma 
sınır durumunu göz ardı etmesidir. 
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burulmalı burkulma gerilmelerinin elastik eğilmeli burkulma gerilmelerinden daha küçük çıktığı, ancak 
aradaki farkların ihmal edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, burulmalı burkulma sınır 
durumunun, elemanların basınç davranışlarını belirlediği boylarda dahi dayanım oranlarını etkilemediği 
söylenebilir. Eleman narinliği küçük ancak enkesiti narin olan basınç elemanlarında dayanım oranının akma 
gerilmesi arttıkça arttığı gözlenmektedir. Bunun en önemli nedeni, akma gerilmesi arttıkça etkin alanın 
azalmasıdır. Şekil 3 ve 4’te verilen grafiklerden, narin olmayan enkesitli elemanlarda, eleman narinliğinin 
20’den büyük olduğu durumlarda, dayanım oranlarının daima 1’den küçük olduğu görülmektedir. Diğer bir 
deyişle, enkesitleri narin olmayan orta-boy ve uzun elemanların tasarımında TS648 hep güvenli tarafta 
kalmaktadır. Narin enkesitli elemanlarda ise, TS648’in güvensiz tarafta kaldığı en büyük eleman narinliğinin 
20’yi aştığı, ancak 37,5’u geçmediği belirlenmiştir. Elastik eğilmeli burkulmanın gözlendiği uzun 
elemanlarda, dayanım oranı 0,76’ya eşit olup, bu değer çelik kalitesinden, enkesitten ve eleman narinliğinden 
bağımsızdır. 0,76 değeri, iki tasarım dokümanında kullanılan emniyet/güvenlik katsayıları arasındaki orana 
eşittir. Dayanım oranının eleman narinliğinden bağımsız olduğu en küçük narinlik S235 çeliği için yaklaşık 
135, S275 ve S355 çelikleri için ise sırayla yaklaşık 125 ve 110’dur. Çalışmada incelenen bütün enkesit, 
çelik kalitesi ve eleman narinlikleri için, dayanım oranının en büyük değerinin 1,15, en küçük değerinin ise 
0,76 olduğu gözlenmiştir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada, eksenel basınç kuvveti etkisindeki I-enkesitli çelik hadde profiller için, üç yıl öncesine kadar 
ülkemizde çelik yapı tasarımında kullanılmış olan TS648 standardı ile şu an yürürlükte olan ÇYTHYE 
yönetmeliğinde tanımlanan tasarım esasları karşılaştırılmış, ülkemizde kolon enkesiti olarak yaygın şekilde 
kullanılan HEA, HEB ve HEM enkesitli, farklı çelik kalitelerinde ve boylarda üretilmiş basınç elemanlarının 
“emniyetli” ve “güvenli” dayanımları hesaplanarak, dayanım oranı eğrileri çizdirilmiştir. TS648’in orta-boy 
ve uzun kolonlarda, daima güvenli sonuçlar verdiği, hatta narinliği 135’ten büyük elemanlarda dayanım 
oranının 0,76’lara kadar düştüğü, buna karşın burkulması önlenmiş ya da kısa (eleman narinliği 37,5’u 
geçmeyen) basınç elemanlarında, güvensiz tarafta kalabildiği, ancak en büyük dayanım oranının 1,15’i 
aşmadığı gözlenmiştir. TS648’in kısa elemanlarda güvensiz kalmasının iki ana nedeni, yerel burkulma sınır 
durumunu dikkate almaması ve eleman narinliklerinin 20’den küçük olduğu durumlarda, eğilmeli burkulma 
sınır durumunu göz ardı etmesidir. 
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SOSYO-MEKÂNSAL BİR KAVRAM OLARAK SUÇA TANIKLIK EDEN MİMARLIK 

Esen SEYMEN1,Figen BEYHAN2

1Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Ankara / Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Doğumdan ölüme kadar olan yaşamsal süreçte mekân bütün deneyimlere tanıklık etmekte, bu deneyimle-
rin bilgisini gerektiğinde kullanılmak üzere kaydetmektedir. Toplumda meydana gelen değişimler sonucunda 
toplum mekânı şekillendirmekte mekân ise toplumun deneyimlerine nesne olmaktadır. Ancak yakın zamana 
kadar ülkemizde tasarımın bu tanıklığından siyasi ya da hukuki anlamda faydalanılmamıştır. Mimari tasarımın 
tanıklığından faydalanma işinde yapılan sadece bir nesne olarak yapıyı çözümlemek değil, boşlukta meydana 
gelen tüm olayları bir başka deyişle “an” ı analiz etmektir. An olarak tanımlanan bu edimsel veya durumsal 
aktiviteler bütünü yaşamın özünü oluşturması bağlamında bütün bilim ve disiplinlerin ilgi alanına girmekte-
dir. Suçun mekân-zaman-olay-insan etkileşimden meydana gelen bir “an” olması sebebiyle hukuki süreçte 
mimarlık disiplininin tanıklığından faydalanılmasının ve mimarlığın adli bir disiplin, mekânsal analizin adli 
bir yöntem olarak kullanılmasının önemi anlaşılmaktadır. Bu fikirden hareketle ortaya çıkan “Adli Mimar-
lık” disiplini, adli vakalarda tanıklığı nesneler üzerinden yaparak alışılagelmiş bireysel tanıklığın tutarsızlık, 
ahlakilik ve duygusallıktan arındırılmış daha nesnel ve objektif bir kavrama dönüşümünü sağlamıştır. Bu ça-
lışmada, nesnelerin (mekânın) suçu azaltma, çözümleme ve önlemede objektif tanıklığından yararlanarak in-
sanlık için daha adil, güvenli ve yaşanılabilir çevreler ve pozitif bir gelecek tablosu oluşturulabilir mi sorusuna 
cevap aranacaktır. Yöntem olarak ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılarak örnek adli vaka üzerinden 
incelemeler yapılmış, elde edilen bulgular değerlendirilerek yorumlanmıştır. Yaşamın her anına tanıklık eden 
mekânın adli düzlemde suç mahali olarak tanıklığından faydalanılmasının adaletin sağlanması açısından fay-
dası değerlendirilmiş, ülkemizde adli mimarlık kavramının geliştirilip adli bilimlere katkı sağlaması yönünde 
önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Adli Mimarlık, Tanıklık, Suç, Mekân

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Toplumun huzurunu sağlamak amacıyla, emniyet güçlerinin kullandığı araştırma ve inceleme yöntemleri gün 
geçtikçe farklı bilim ve disiplinlerin işbirliğine daha fazla gereksinim duymaktadır. Bunun yanında bilimin, 
ceza hukukunda çok önemli ve vazgeçilmez bir yeri bulunmaktadır. Bilimin adalete hizmet için kullanımı 
ile “Adli Bilimler” ortaya çıkmıştır (Atasoy, 1998). Günümüzde bilim, sanat ve teknoloji alanında yaşanan 
gelişmeler hukuk, adli bilim ve geniş perspektifte suça yaklaşımın da değişmesine, yeni teknikler gelişmesine 
neden olmuştur. 
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Bilim ve sanat, toplumla farklı şekilde etkileşimde bulunsa da birbirleriyle varoluşlarından beri sürekli bir bilgi 
alışverişi ve devinim halindedir. Bu anlamda, “olay yeri” kavramı üzerinden Adli Bilimler ’in, temel yapıtaşı 
olarak Mimarlık ’ın nesnesi olan mekân bu iki disiplin arasındaki kesişim alanında kendine bir temsil hakkı 
bulmuştur. Bilim ve sanatın etkileşim ve koordine hareketinden doğan mekânın temsil hakkı üzerinden suç ve 
suçla mücadele araştırmalarına yeni bir platform yaratan bu yeni disiplin “Adli Mimarlık” adını almaktadır. 

2010’da Eyal Weizman’ın kurucusu olduğu bir grup mimar, sanatçı, avukat ve bilim adamı sosyal faydacı 
bir üretim alanı olarak “Forensic Architecture” adında bir araştırma ekibi kurmuştur. Eyal Weizman ve ekibi 
mimarlığı mekânsal maddeleştirme yoluyla siyası, politik ve adli olayları sorgulayan bir araştırma pratiğine 
dönüştürmektedir (Weizman ve diğerleri, 2017: 9). 

Adli mimarlık disiplini çerçevesinde, mekân suça teşvik edici ve suç mekânı olarak nesne, mimarlığın insanlı-
ğa karşı işlediği suçlar ve suça tanık olarak mimarlık kapsamında da özne olarak suç olaylarının aktörlerinden 
biri olmaktadır (Beyhan, 2006). Ancak suça tanıklığı dışındaki işlevlerde mekândan neden-sonuç ilişkisinde 
faydalanılırken yani mekân suça nesne olurken, tanıklık işlevinde mekân araç olmakta, suçu çözmede bir yön-
tem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yaşam denilen sosyal süreç boyunca bireyler mekânı ve mekânın belleğini şekillendirmekte, mekân da birey-
lerin bu sosyal deneyimlerinden etkilenmekte ve bireye belleğindeki bilgiyi sunmaktadır. Bu anlamda, mekân 
sosyal sürecin bir parçası olan suç faaliyetlerine de tanıklık etmekte, suç durum ve eylemlerinden etkilenmek-
tedir. Bireyin tanıklığının duygusal, öznel ve kimi zaman taraflı halinin yanında nesne objektif ve nesnel bir 
tanıklık yeteneğine sahiptir. Mekânın (nesnenin) tanıklığından faydalanma işi mekânı fiziksel üç boyutlu bir 
nesnenin parçalanmasından ziyade sınırsız boşlukta gerçekleşen her “an” ı analiz etmektir. Bu açıdan suça 
mekânsal yaklaşımlar çerçevesinden değerlendirildiğinde mekânın suça tanık olma işlevi önem kazanmaktadır. 

Mimarlığın araştırmacı ve pragmatik tavrını açığa çıkaran Adli Mimarlık disiplini de suçu bu bağlamda sosyo-
mekânsal bir kavram olarak ele almış, mekan ve nesnelerin tanıklığından faydalanma pratiğini ön plana çıkar-
mıştır. Mekân, mimari tasarım ve dilin evrenselliğine dayanan temsil gücüyle ulusal ve uluslararası mahkeme-
lerde; savaş suçlarında, mimari öğeler üzerinden toplumsal hafızaya zarar veren ve topluma mal olmuş politik 
vakalarda suçu çözümlemede bir araç olarak kullanılmaktadır.

AMAÇ 

Sosyo-mekânsal bir kavram olan suça araştırmacı ve faydacı bir mimarlık anlayışıyla yaklaşarak hukuki sü-
reçlerde mekânın tanıklığından yararlanılması, suç ve olay yeri analizi yöntemlerine mekânsal bir yaklaşım 
geliştirerek dünyada yeni bir araştırma alanı olarak yer bulan Adli Mimarlık disiplini sayesinde insanlık için 
daha adil, güvenli ve yaşanılabilir çevrelerde bir gelecek oluşturmaya katkı sağlamak bu çalışmanın amacıdır. 

KAPSAM

Bu çalışmada, çalışmanın bilimsel niteliği açısından mimarlığın bir sanat dalı olarak suça yönelik eleştirel 
yaklaşımı yerine bilimsel ve teknik yaklaşımı çerçevesinde suça tanıklığı kapsam içine alınmıştır. Çalışma; 
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Türkiye’de geniş içerikli bir Adli Mimarlık alanı ve uygulamasının olmaması sebebiyle bu konuda kapsamlı 
çalışmalar yapan Forensic Architecture ekibinin araştırdığı, Almanya/Kassel’de öldürülen Halil Yozgat cina-
yetinin inceleme ve analizini kapsamaktadır.

YÖNTEM

Çalışmada, ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılarak adli bilimlerle bağlantılı alt disiplinlerle ilgili 
çalışmalar incelenmiş ve kişilerle iletişime geçilmiş hukuki süreçlerde mimari tasarımın yeri ve önemi araştı-
rılmıştır. Adli vakalarda mekânın tanıklığında kullanılacak yöntemler belirlenerek örnek vaka ve ülkemizdeki 
adli vakalara yaklaşım karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

ÖRNEK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRMELER

Suç olayı, mekan-zaman-olay-birey unsurlarının sentezinden meydana gelen eylemsel ya da durumsal faaliye-
tin gerçekleştiği süreci ifade eden bir olgudur. Bu sentez de yaşamsal sürecin bir parçasını ifade eden “an” ları 
oluşturmaktadır. Yaşamın özünü oluşturan anlar ve bu anların bilgisini yansıtan mekânlar,  suç eylemine ilişkin 
bilgiyi de adli vakalarda “olay yeri” formundaki mekân üzerinden aktarmaktadır. Mimari yöntem ve teknik-
ler, zaman ve mekânda gerçekleşen eylemler dizisinin analizini yapmaya imkân vermektedir (Archea, 1985). 
Başka bir deyişle, olay yeri incelemelerinde genellikle kanıt olan mekan ve nesneler tanık haline gelmekte suç 
olayının çözümünde determinist bir yaklaşımla daha objektif bilgilere ulaşmayı sağlamaktadır. 

Forensic Architecture ekibi adli olaylarda bu mimari yöntem ve yaklaşımları disiplinler arası bir platformda 
efektif biçimde kullanmaktadır. Çalışmanın bu kısmında, evrensel bir sorun olan ırkçılık ve buna bağlı terör 
faaliyetleriyle ilgili bir suç eylemi olması, detaylı bir mimari yaklaşım ve mekânsal analiz yöntemleri bütünü-
nü içermesi sebebiyle Halil Yozgat cinayeti, olay neden ve sonuçlarından bağımsız olarak incelenecek, öneri 
ve değerlendirmelerde bulunulacaktır. Öneri ve değerlendirmelerin, mekânsal tanıklığın insan hakları ihlalleri 
ve geniş kapsamlı suç eylemlerinin çözümünde katkısı ve önemi anlamında farkındalık yaratması hedeflen-
mektedir.

Forensic Architecture ekibinin Turner Prize’a layık görülen ve bir sanat eseri olarak sergilenen çalışması  
“77sqm_9:26min (2017)” adlı video 2006 yılında Almanya’da 21 yaşında Türk Kökenli bir genç olan Halil 
Yozgat’ın Neo-Nazi bir terör örgütü tarafından kendi internet kafesinde öldürülmesine tanıklık eden mekânın 
incelenmesinde kullanılan mimari delil ve yöntemleri içermektedir1. Eyal Weizman ve ekibinin 2017 yılında 
cinayetin olay yeriyle ilgili yayınladığı raporda (Forensic Architecture, 2017) model, maket ve zaman çizelgesi 
gibi kendilerinin karşıt araştırma olarak tabir ettiği ağırlıklı mimari yöntemler kullanılmış ve çeşitli senaryolar 
oluşturulmuştur. 

Rapora göre Yozgat, kendi internet kafesinde her gün ortalama 1-2 saat kadar zaman harcamaktadır. Bilgi-
sayar kayıtlarından ulaşılan bilgiye göre olay günü 15 dakika çevrimiçi olmuştur. Cinayet sırasında kafede 
olan Alman Anayasa Koruma Ofisi’nden Andreas Temme olayda tanık olarak ifade veremeyeceğini ve olay 

1  http://www.e-skop.com/skopbulten/adli-mimarlik-seytan-ayrintida-gizlidir/3764 
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günü mekânda olağandışı bir durum gözlemediğini ifade etmiştir. Mahkeme tarafından da Temme’nin cinayet 
sırasında internet kafenin arka odasında bulunduğu görüş açısı olmaması sebebiyle suça şahit olamayacağı 
sonucuna varılmıştır (Forensic Architecture, 2017).

Bu noktada, suçun genel çerçevesi, sınırları ve aktörlerinin tespit edildiği safhada bile şüphelilerin yeri, görüş 
açısı, suç yeri gibi birçok mekânsal verinin değerlendirilmesi zorunluluğunun olay yeri ve mimari mekân ara-
sındaki kuvvetli bağı ortaya koyduğunu söylemek gerekmektedir.

Çalışmanın derinleştiği kanıt ve delil değerlendirme aşamasında mekân (internet kafe), zaman (9dk 26sn), 
birey (olay aktörleri) ve olay (cinayet) verileri çakıştırılarak mimari platformda birleştirtilmiş ve suç “an” ı 
yeniden oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Suç eylemindeki hedef ve suçluların suçla ilişkili olan ve suç olayı süreci boyunca gerçekleştirdiği tüm ey-
lemlerin ilk ve son anı, olay yerinin (mekânın) sınırlarını oluşturmaktadır. Bahsi geçen cinayet olayında da 
Temme’nin arabasının olay yerine gelişi, gelirken izlediği yol ve hatta nereden geldiği gibi bilgilerle olay 
yerinin sınırları değişmiştir (Şekil 1.).

 Olay yeri sınırı sonra Başlangıç noktası 

Olay yeri sınırı 
önce 

Temme’nin olay yerine gelişi 

Şekil 1. İnternet Kafedeki Tanıkların Çevrimiçi ve Çevrimdışı Olma Durumları2 

Mimarlığın disiplinler arası bir çalışma alanın olması açısından mekânın ve nesnelerin yalnızca mekânsal 
özelliklerinin değil olay anının akustik, görsel ve koku özelliklerini etkileyebilecek malzemelerin de detaylı 
bir modellemesi yapılmıştır (Resim 1.a). Bu çalışmaya ek olarak kafenin 1/1 ölçekli bir maketi inşa edilmiştir 
(Resim 1.b.).  

2  https://www.forensic-architecture.org/case/77sqm_926min/
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Resim 1.a. Cinayetin işlendiği internet kafenin üç boyutlu modeli 3 

Resim 1.b. Olayın 39.saniyesinin muhtemel mekânsal hali-1/1 maket4

Uygulanan mimari yöntemlerle mekânın tanık olarak temsil gücü desteklenmiştir. Olay yerinde adli vakanın 
deneyimsel olarak rekonstrüksiyonunu (yeniden inşa) sağlamak için mimari rekonstrüksiyon yöntemi kulla-
nılmıştır.

Cinayetin internet kafede işlenmesinin bir avantajı olarak, bireysel tüm tanıklıklar zamana bağlı dijital bir 
havuz oluşmasını sağlamış, bu havuzdan elde edilen mekân ve zaman verileri üst üste bindirilerek bir “mekân-
zaman matrisi” oluşturulmuştur (Şekil 2.). 

Şekil 2. Mekân-zaman matrisi örneği5

Daha sonra hem uygulamalı hem de dijital ortamda yapılan çalışmalarda elde edilen verilerin birbiriyle uyu-
munun, çelişkisinin ve/veya sentezinin değerlendirildiği bir takım bilgilere ulaşılmış ve çeşitli senaryolara 
bağlı sonuçlar elde edilmiştir.

3  https://www.forensic-architecture.org/case/77sqm_926min/
4  https://www.forensic-architecture.org/case/77sqm_926min/
5  https://www.forensic-architecture.org/case/77sqm_926min/
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Forensic Architecture, deneysel, kuramsal ve rasyonel bilgiyi sentezleyerek adli bilimler ve mimarlık ara yü-
zünde yeni bir pratik geliştirmiştir. Ortaya çıkan bu yeni pratikte yöntem, zaman-mekân-birey-olay bütününü 
farklı varyasyonlar ve mimari araçlarla ayrıştırıp bir araya getirmektir. Ulaşılabilir tüm bilgi, kanıt ve tanık-
lıklarla elde edilen mekânsal veriler sayesinde olay yeri (mekân) yeniden inşa edilmektedir. İlk safhada elde 
edilen delil ve sözlü tanıklıklara ek olarak mekân, zaman, birey (olay aktörleri) ve olay (suç) bilgisini içeren 
katmanlar modelle bütünleştirilerek çeşitli rekonstrüksiyonlar (canlandırmalar) oluşturulmaktadır. Bu rekons-
trüksiyonlar suçun kapsamına göre farklı yöntemlerle oluşturulabilmektedir. Daha sonra bu canlandırmalar 
ışığında çeşitli senaryo ihtimallerine ulaşılmaktadır. Bu senaryolardan biri eşyanın tabiatına uygunluk göste-
rene kadar bu süreç tekrarlanmakta rasyonel olarak tatmin edici bir senaryo oluştuğunda bir sonuca varılmak-
tadır (Şekil 3.)
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Şekil 3. Forensic Architecture’ın olay yeri analizi işleyişi
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SONUÇ

Çağımızda gelişen teknoloji ve bilim sayesinde adli vakalara yaklaşım ve olay yeri inceleme yöntemleri için 
potansiyel kaynaklar artmıştır. Aynı şekilde bilim dallarının kapsamları da genişledikçe kesiştikleri düzlemler 
artmış ve birlikte çalışmaları kaçınılmaz hale gelmiştir. Böylece tüm bilim dallarında olduğu gibi adli bilim-
lerde de yöntemler, yaklaşımlar ve kapsamlar birbiriyle ilişkili ve örüntülü bir hal almıştır. Mimarlık çarpık 
kentleşme, deprem, yangın gibi sosyal, mekânsal ve tasarımsal sorun ve/veya suçların azmettiricisi olabildiği 
gibi kendi mekânsal yaklaşım ve yöntemleriyle suç sorununa ve tespitine çözüm de üretebilmelidir. Çünkü 
olay (suç) ve yer ilişkisinin olduğu her düzlemde adli bilim ve mimarlığın yolu kesişmektedir ve bu kesişim 
mimarlığı hukuki süreçleri sorgulayıcı bir araştırma pratiğine dönüştürmektedir.

Adli Mimarlık pratiği kapsamında yurtdışındaki ekiplerce uygulanan ve mekânın suça tanıklığıyla kurgulanan 
mimari yöntemler; bilimler arası etkileşimi sağlaması, adaletin tecellisine olan katkısı, mimarlığın toplum-
sal sorunları kınayan entelektüel bir sanat yerine bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalarda bulunan bir 
bilim ve sanat dalı haline gelmesi açısından daha yaşanılabilir bir gelecek tablosu çizmektedir. Aynı zaman-
da, mekân-zaman analizleri ve disiplinler arası çalışmaların sonucunda elde edilen mekansal tanıklığın; suç 
eylemine maruz kalmış, çoğu zaman travmatize zihinlerin ürünü olan bireysel tanıklığa göre daha nesnel ve 
gerçeğe yakın sonuçlar verdiği de ortadadır. 

Bu bağlamda sosyo-mekansal bir kavram olarak suça tanıklık eden, olayla fiziksel ve sosyal etkileşime giren 
mekânın, olay öncesi-olay anı-olay sonrası canlandırma yöntemleriyle analiz edilmesi, hukuki süreçlerde mi-
marinin tanıklığından faydalanılması ve dünyada yeni bir uzmanlık alanı olarak yer bulan “Adli mimarlık”, 
kişilerin manipüle edilebilir bellek ve tanıklığı yerine nesnel tanıklıktan faydalanarak yadsınamaz ve bilimsel 
bir savunma elde etme potansiyeli sunmaktadır. 
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THE EFFECT OF NITRIDING ON THE MECHANICAL AND WEAR PROPERTIES OF TiAlZrN 
COATED H13 STEEL

Yaşar SERT1, Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU1, Levent KARA2

1Karadeniz Technical University, Department of Mechanical Engineering, Trabzon / Turkey
2Erzincan Binali Yıldırım University, Department of Mechanical Engineering, Erzincan/ Turkey

Abstract: The present paper reports influence of gas nitriding process on the mechanical and wear properties 
of H13 steel which was coated TiAlZrN thin films with Closed field unbalanced magnetron spruttering met-
hod. Before the deposition process, gas nitriding of H13 steel was carried out at 525 oC for 8 hours. After that, 
the surface of nitreded steels were grounded and polished respectively for removing the white layer. After all 
of these processes, nitreded           (N-Zr1-2-3) and basic steels (Zr1-2-3) were coated simultaneously with using the 
same deposition parameters (Zr1-2-3 target current: 2A-3A-5A, Bias voltage: -90V, Working Pressure: 2,5x10-3 
Torr). The hardness of coatings was measured with Vickers microhardness tester. According the hardness va-
lues, the hardness of N-Zr is higher than the Zr coatings. The highest microhardness was obtained as 2386 HV 
in the N-Zr3. Adhesion strength of the coatings was evaluated with scratch resistance tester. As a result of com-
parision, it was determined that the nitriding before the deposition had a possitive effect on adhesion strength 
of the coatings.  Wear behavior of coatings were tested with ball-on disc tribometer and worn volumes were 
measured using optical profilometer. Based on the wear test, N-Zr3 which has the highest hardness possessed 
the best wear resistance compare to other coatings. 

Key Words: Nitriding, Deposition Process, TiAlZrN Coating, Adhesion Strength, Wear Resistance

INTRODUCTION

AISI H13 steel which is a kind of hot work tool steel is widely used as hot working punch, extrusion die, hot 
cutting tool etc. owing to its conspicuous properties such as high level of toughness and ductility, high level of 
machinability, high abrasion properties. However, as results of some researches-for reasons such as developing 
technology and increased production needs-it was determined that the wear and mechanical properties of AISI 
H13 steel need to be improved (Panjan,2001: 1). Hence, the interest in surface covering technologies such as 
gas nitriding, plasma nitriding, boronizing, carburization and physical vapor deposition coatings has increased 
(Nakai, 2008-Hosseini, 2013: 2,3). In recent years, especially the methods of nitriding have been investigated 
including, powder immersion reaction assisted coating nitride treatment, luidized-bed nitrided, plasma nitri-
ding, gas nitriding. Among these methods, gas nitriding process is one of the most widely used surface treat-
ment method with its simple operation, wide range of enforceable steel categories, low cost (Wang, 2015: 4). 
Also some researchers established that enhanced the hardness, scratch, corrosion and wear resistance of steels 
by using gas nitriding process (Li, 2013-Hsueh, 2018: 5,6). Furthermore, PVD methods were used as produ-
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cing protection layer in order to increase working performance (scratch and wear resistance) in the nitreded 
steels (Wang, 2017-Li, 2017: 7,8). This process has gone into the literature as a duplex surface treatment (Ye-
tim, 2010: 9). Amongst these PVD methods, closed field unbalanced magnetron sputtering become prominent 
due to some advantages such as high rate deposition, control microstructure and phase composition, low level 
impurities etc (Monaghan, 1992: 10). Produced using this method, TiN which is one of the transition metal 
nitride is most widely known and used. In the past few decades, as a result of researches, it was determined that 
TiN’s wear-related deficiencies need to be improved (Ramadoss, 2013: 11). For this purpose, some elements 
were added into the TiN structure and ternary coatings such as TiAlN, TiCrN, TiVN etc. were developed. For 
example, in some studies, addition of Al increased the wear and mechanical properties of TiN coatings (Wuh-
rer, 1996: 12). In other respects, quaternary coatings produced by adding some element improved hardness, 
scratch and wear properties of ternary coatings. One of these elements is Zr. However in the literature, there 
is no study on the hardness, scratch and wear properties of TiAlZrN quaternary coating on the nitreded steel 
surface and comprasion with the coating on the untreated steel surface. This deficiency in the literature has 
been the main factor in our studies about this subject. 

PURPOSE

The main purpose of our study is to produce the TiAlZrN quaternary coatings with using closed field unba-
lanced magnetron sputtering method on the nitrided and untreated AISI H13 steel surface due to compare the 
hardness, scratch and wear properties of these coatings. With this comprasion, the optimum method will be 
determined for the solution of scratch and wear problems of mechanical components which is used in manu-
facture industry. 

EXPERIMENTAL METHODS  

In this study, first of all AISI H13 steel which is determinated as a substrate material (30mmx4mm) was subjec-
ted to some heat treatments according to the literature. These heat treatments include stress relieving at 650oC, 
quench hardening at 1030 oC and repeated tempering at 500 and 575 oC respectively. 550 HV micro-hardness 
value was obtained after these heat treatments. After that, some hardened AISI H13 steels have been gas nit-
reded at 525 oC for 8 hours after some metallographic processes. Before the deposition process, the surface of 
nitraded steels were grounded with SiC papers and then polished with diamond suspension. After all of these 
processes, TiAlZrN thin hard coating films were deposited on the hardened AISI H13 steel and nitreded AISI 
H13 steel by using closed field unbalanced magnetron sputtering method. The constant and variable parame-
teres used during deposition process are given in Table 1. As shown in Table 1, Zr target current was selected 
as a variable parameter, bias voltage, frequency and working pressure were keep constant. Also samples were 
named as N-Zr (nitreded samples) and Zr (just hardened samples). 
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Table 1. Deposition parameters

Parameters Sample No

N-Zr1, Zr1 N-Zr2, Zr2 N-Zr3, Zr3

Zr Target 
Current (A)

2 3 5

Frequency 
(kHz)

100 100 100

Bias 
Voltage (V)

90 90 90

Working 
Pressure 
(Torr)

2,5x10-3 2,5x10-3 2,5x10-3

After the deposition process, some experiments were carried out to investigate the hardness, scratch and wear 
properties of coating samples. These experiments;

•	 Microhardness values were measured by using Struers Vickers microhardness tester at 245,3mN constant 
load.

•	 The scratch resistance of the coating samples were evaluated by scratch tester CSM Revester equipped 
with Rockwell-C diamond stylus and worn surfaces were characterized with SEM.

•	 The wear experiments were carried out by using ball-on disc tribometer at 2N normal load, 60 mm/sn 
sliding speed and 1600 cycles. Wear surfaces were examined by optic profilometer and wear volumes of 
coatings were measured. Then the wear rate was calculated with the help of the required formulation. W= 
V/Pxd (mm3/Nm)

RESULTS

The comparative graph of the hardness values of TiAlZrN coatings on the nitreded and just hardened steels is 
given in Figure 1. 
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Figure 1. Comparative microhardness graph of coatings

As shown in Figure 1, the hardness of coatings on the nitreded steels (N-Zr) is higher than the coatings on the 
just hardened steels (Zr). The reason for this result is gas nitriding process increased the bond strength between 
the substrate material and the coating layer. Similar results were found in many studies in the literature. Yetim 
et al. pointed out that the duplex treatment (coating after nitriding) increased the surface hardness and redu-
ce the plastic deformation of alloys (Yetim, 2010: 9). Also the hardness of the coating with highest Zr target 
current (N-Zr3, 2386HV) is higher than the others. This increase is due to enhancement of the solid solution 
strengthening effect on the coating by increasing the Zr target current. 

The comparative graph of the scratch resistance values of TiAlZrN coatings on the nitreded and just hardened 
steels is given in Figure 2. 
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Figure 2. Comparative scratch resistance graph of coatings

As shown in Figure 2, the highest scratch resistance was attained from N-Zr3 which was produced by using 
highest Zr content (5A) and also duplex treatment, the lowest scratch resistance was attained from Zr1 which 
produced by using lowest Zr content (2A) and also just PVD method. Also as seen in Figure 2, all coatings 
which was produced by duplex treatment (nitreded+PVD) have higher scratch resistance than the others. The 
load-bearing capacity of the substrate material can be increased by duplex treatment. The compound and dif-
fusion layers formed by nitriding provide mechanical support to the hard coatings. Also, the egg Shell effect 
which was seen on the soft substrate material can be reduced by this method. In addition to this, as can be seen 
in Figure 1 and Figure 2, N-Zr3 (79N) which has the highest hardness showed highest scratch resistance. 

Figure 3. Scratch pattern of coatings a)Zr1 b)N-Zr1
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Figure 4. Scratch pattern of coatings a)Zr2 b)N-Zr2

Figure 5. Scratch pattern of coatings a)Zr3 b)N-Zr3

SEM examination of scratch tracks is given in Figure 3-4-5. During SEM inspection of scratch tracks, chipping 
and recovery spallation failure modes were observed for N Zr1-2-3 (duplex treatment). Relatively smoother 
tracks were observed in these samples. But, severe lateral and conformal cracking failure modes were seen in 
Zr1-2-3 scratch tracks. 
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Figure 6. Comparative wear rate graph of coatings

All coatings showed lower wear rate than uncoated samples as given in Figure 6. Application of duplex treat-
ment (nitreded+PVD) enhanced the wear resistance of AISI H13 steel by 95 times. The lowest wear amount 
was attained from N-Zr3 which has the highest hardness and scratch resistance. Amongst the coating samples, 
the highest wear amount was attained from Zr1 which has the lowest hardness and scratch resistance. It can be 
seen in Figure 6 that increasing Zr target current enhanced the wear resistance of TiAlZrN coatings. 

CONCLUSIONS

In this study, the effect of the nitriding process applied before the deposition (duplex treatment) on the hard-
ness, scratch and wear properties of TiAlZrN coatings was investigated. Following conclusions were attained;

•	 The duplex treatment was performed on the steel surface successfully. 

•	 The highest microhardness was attained with duplex treatment which was applied highest Zr target current 
(N-Zr3 sample)

•	 There is a correlation between hardness, scratch resistance. The coating which has highest hardness sho-
wed highest scratch resistance. The coating which has lowest hardness also showed lowest scratch resis-
tance. 

•	 Application of TiAlZrN by duplex treatment increased wear resistance of AISI H13 steel by 95 times 
when compare with untreated one.  



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

885

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

ACKNOWLEDGMENT

This research is partially supported by TUBITAK (Scientific and Technical Research Council of Turkey) pro-
ject number 116M734.

REFERENCES

A.F. Yetim, A. Celik, A. Alsaran, (2010). Improving Tribological properties of Ti6Al4V Alloy With Duplex 
Surface Treatment. Surface and Coatings Technology. 205 320–324.

B. Wang, S. Sun, M. Guo, G. Jin, Z. Zhou, W. Fu, (2015). Study on Pressurized Gas Nitriding Characteristics 
for Steel 38CrMoAlA. Surface and Coatings Technology. 279 60–64. 

H. Li, Z. Cui, Z. Li, S. Zhu, X. Yang, (2013). Effect of Gas Nitriding Treatment on Cavitation Erosion Behavior 
of Commercially Pure Ti and Ti−6Al−4V Alloy, Surface and Coatings Technology. 221 29–36. 

J. Li, Y. Wang, Y. Yao, Y. Wang, L. Wang, (2017). Structure and Tribological properties of TiSiCN Coating on 
Ti6Al4V by Arc Ion Plating. Thin Solid Films. 644 115–119.

M. Nakai, M. Niinomi, T. Akahori, N. Ohtsu, H. Nishimura, H. Toda, H. Fukui, M. Ogawa, (2008). Surface 
hardening of Biomedical Ti–29Nb–13Ta–4.6Zr and Ti–6Al–4 by Gas Nitriding. Material Science and 
Engineering A. 486 193–201.

Monaghan, D., Arnell, R., (1992). Novel PVD Films by Unbalanced Magnetron Sputtering, Vacuum. 43 77-81. 

Panjan, P., Chavte, P., Cekada, M., Navinsek, B., Urankar, I., (2001). PVD CrN Coating For Protection of 
Extrusion Dies. Vacuum. 61 (2-4): 241-244. 

Ramadoss, R., Kumar, N., Pandian, R., Dash, S., Ravindran, T.R., Arivuoli, D. and Tyagi, A.K., (2013). Tri-
bological Properties and Deformation Mechanism of TiAlN Coating Sliding With Various Counterbodies. 
Tribology International. 660 143-149. 

R. Wuhrer, W.Y., Yeung, M.R., Phillips, G., McCredie, (1996). Study on D.C. Magnetron Sputter Deposition 
of Titanium Aluminium Nitride Thin Films: Effect of Aluminium Content on Coating. Thin Solid Films. 
290–291 339–342.

S.-J. Hsueh, J.-Y. Huang, C.-G. Chao, J.-Y. Juang, T.-F. Liu, (2018). Mechanical Behavior and Electrochemical 
Stability of Gas-Nitrided FeMnAlC Alloy in Simulated Body Fluid, Materials Letters. 216 150–153.

S.R. Hosseini, A. Ahmadi, (2013). Evaluation of The Effects of Plasma Nitriding Temperature and Time on 
The Characterisation of Ti 6Al 4V Alloy. Vacuum. 87 30–39. 

Y. Wang, J. Li, C. Dang, Y. Wang, Y. Zhu, (2017). Influence of Carbon Contents on The Structure and Tribo-
corrosion Properties of TiSiCN coatings on Ti6Al4V. Tribology International. 109 285–296. 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

886

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

FONKSİYONEL ÖZELLİĞE SAHİP JELATİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU6   

Sadık GÖNEŞ, Sevil YÜCEL

Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Jelatin ticari olarak üretilen birçok ürünün kalitesini birinci derecede etkiler, bu sebeple gıda endüstrisi 
için vazgeçilmez bir materyaldir. Standart ticari sığır jelatinine, fonksiyonel özellik kazandırılarak meyve suyu 
durultma prosesindeki etkinliğinin arttırılması amacıyla; sığır derisinden elde edilen jelatinin aminoasit yapısı 
temel alınarak peptit zincirleri oluşturuldu ve mikrodalga destekli “Katı Faz Peptid Sentezi” yöntemi kullanıla-
rak sentezlendi. Sentezlenen peptitler kütlece %2,5-5-10 oranlarında standart ticari sığır jelatini ile karıştırıldı. 
Elmalar saf su ile yıkanıp küçük parçalara bölünerek preslenip suları çıkarıldı.  Her bir karışım elma suyu du-
rultma prosesinde kullanıldı ve ürünlerin berraklık oranları tayin edildi. Sentetik peptitler ile hazırlanmış olan 
karışımların durultmada, sadece ticari sığır jelatini kullanıma göre daha yüksek performans gösterdiği tespit 
edildi.  Bulgular değerlendirildiğinde sentetik peptitler ticari jelatinin fonksiyonel özelliklerini artırmak için 
kullanılabileceği görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Sentetik peptitler, Peptit sentezi, kolajen, jelatin, elma suyu durultma

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Jelatin; ağırlıklı olarak hayvanların bağ dokularında bulunan, doğal bir yapısal protein olan kollajenin asidik 
veya bazik hidrolizi ile üretilen bir proteindir (Balian ve ark., 1977: 1-27; Belitz ve ark., 2004: 579-586; De-
Man ve ark., 1999 14149). Jelatin; Td noktasında (Td jelleşme/erime sıcaklığı olarak da adlandırılır; sol-gel 
geçiş sıcaklığı), su içinde çözünmüş haldedir, soğutulduğunda (upon cooling) fiziksel termo-tersinir jeller 
oluşturur (Gelli ve ark., 2017: 18-25; Roussenova ve ark., 2014: 6827-6826; Sobral ve ark., 2001: 377-382; 
Van Vlierberghe ve ark., 2011: 1039-1047). Jelatin; hayvan kemik, deri veya dokularında bulunan kolajenin, su 
varlığında asit ve/veya alkali ile muamele edilmesi ile kollajen fibrinlerin kırılması ile meydana gelir (Eastoe 
ve ark., 1977: 1;  Steyaert ark., 2016: 200-208). Kollajen, glisin, prolin ve hidroksiprolince fazla olan uzun 
aminoasit zincirlerinden oluşur.  Prolin ve hidroksipolin zincirler arası hidrojen bağları vasıtasıyla üçlü hele-
zon oluşumunu dengeler (Schrieber ve ark., 2017: 1).

Birçok fonksiyonel özelliğe sahip  hidrokolloid bir yapı olan jelatin, gıda, tıp, eczacılık ve kozmetik gibi alan-
larda geniş bir kullanım alanına sahiptir (Schrieber ve ark., 2017: 1; Ledward, 2000:1). Jelatin, biyobozunur, 
biyoetkin ve toksik olmayan bir madde olması sebebi ile Food and Drug Administration (FDA)  tarafından 
onaylı olarak biyomedikal malzeme olarak kullanılabilecek kadar güvenlidir (Kosmala ve ark., 2000: 2019-

6 Yazar Notu: Bu Çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje 
No: 1989. 
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2023; Bigi ve ark., 2004: 5675-5680; Lee ve ark., 2007: 669-697; Yu ve ark., 2008: 479-489; Moraes ve ark., 
2009: 588-596; Kumari ve ark., 2012: 1-18; Kabiri ve ark., 2011: 457-461). Jelatin gıda endüstrisinde yaygın 
kullanılan çok fonksiyonlu bir üründür. Genel olarak; gelling agent, stabilizer, emülsifier, thickener and film 
former olarak kullanılmaktadır (Gudmundsson, 2002: 2172-2176; Karim ve ark., 2009: 563-576; Yang ve 
ark., 2007: 188-195; Zhou, 2004: 393-398; Grundy ve ark., 2016: 276-284). Özellikle meyve suyu durultma 
işlemlerinde jelatinden yararlanılmaktadır. Protein moleküllerinin yanı sıra diğer karbonhidratların yüzeyi de 
negatif yüklüdür. Negatif yüklü tabakanın kısmi hidrolizi, pozitif yüklü yüzeyi ortaya çıkarır ve farklı yüklü 
moleküller arasındaki çekim flok oluşumuna neden olur. Jelatinin eklenmesi ile jelatin-ligant kompleksleri 
oluşur (Yamasaki ve ark., 1964: 779-783; Singh ve ark., 2006: 573-576). 

Katı-fazlı peptid sentezi Nobel ödüllü araştırmacı Bruce Merrifield tarafından bulunmuştur. Bu yöntem ile 
uzun yapay peptidlerin kısa bir sürede sentezlenmesine olanak sağlamaktadır (Harper, 2004: 485-491). Ka-
tı-fazlı peptid sentezinin avantajları; ürünler yüksek saflıkta elde edilebilirler, Taşıyıcı Polimerler başka bir 
sentez için tekrar kullanılabilir, çok basamaklı sentezler daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilir, katı fazda elde 
edilen üründen reaktanların ayrılması oldukça kolaydır (Kurt ve ark., 2010: 1). 

AMAÇ 

Çalışmada, gıda endüstrisinde sıklıkla kullanılan jelatine fonksiyonel özellik kazandırılarak elma suyunda 
durultma işleminin etkinliğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla; sığır derisinden üretilen jelatinin 
yapısı örnek alınarak oluşturulmuş ve ligant tutma özelliği arttırılmış 3 peptitler sentezlenmiş ve bu peptitler 
jelatine kütlece belirlenen oranlarda eklenerek meyve suyu durultma prosesinde kullanılmıştır.  Yapılan ça-
lışmaların, ilerde jelatin yan ürünlerinden, biyoteknolojik yöntemlerle fonksiyonel peptitler üretilmesine ışık 
tutması amaçlanmıştır.

KAPSAM

 Çalışma kapsamında sığır derisinden elde edilen jelatinin amino asit oranları ve aminoasit dizilişi literatür-
den araştırılmıştır. Yapıyı oluşturan oluşturan prolin ve hidroksi prolin oranları yapıyı güçlendirmek, lizin ve 
arjinin oranı ise pozitif yük miktarını arttırıp meyve suyunda askıda kalan negatif yüklü partikülleri daha iyi 
çöktürmek için arttırılmış ve sentezlenecek peptit dizisi belirlenmiştir. Petitiler mikrodalga destekli katı faz 
peptit sentezi metodu ile sentezlenmiştir. Elde edilen peptitler HPLC ve LC MSMS kullanılarak karakterize 
edilmiştir. Üretilen elme suları sadece jelatin ve elde edilen peptitlerin jelatinle belirlenen oranlarda karıştırılıp 
kullanılarak durultma işlemi gerçekleştirilmiştir. Durulta işlemi yapılan elme sularınınberraklık değerleri UV 
Spektroskpisi ile ölçülerek istatsitiksel analizleri gerçekleştirilmiştir.    

YÖNTEM

Kullanılan Kimyasallar 

Dimetil formamit (DMF) (Merck), diklormetan (DCM) (Merck), aktivatör (HBTU (N-[(1H-Benzotriazol-1-
yl) (dimethylamino)methylene]-N-methylmet-hanaminium hexafluorophosphate N-oxide)/HOBt (1-Hydroxy-
benzotriazole) (Sigma), DMF içinde çözündürülmüş Fmoc korumalı aminoasitler (Glysine, prolin, arginin,  
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aspartate, threonine, lysine, alanine, serine) ve deprotection (%20 piperidin) çözeltisi (Sigma), rezin (Sigma), 
TFA (trifluoroasetik asit) (Merck), TIS(Merck), eter (Merck) ticari sığır jelatini (hammaddeler.com).

Kullanılan Cihazlar

Mikrodalga Destekli Peptit Sentez Cihazı (CEM Liberty), LC-MSMS (Agilent), UV-VIS (Agilent), Deionized 
Water System (Millipore, Simfilter), Çalkalayıcı (Heidolph Unimax 1010), Rotary Evaporator (Heidolph La-
borota 4010), Etüv (Binder); Hassas Terazi (OHAUS Explorer Pro); Karıstırıcı, Vorteks (Heidolph Reax top), 
Enjektör filtresi, 0,22 μm (Sartorius MiniSart RC).

Kullanılan Programlar

Bu çalışmada PepDriver (Ver 2.x CEM, USA) programı kullanılmıştır.

Peptid Sentezi ve Karakterizasyonu

Çalışmada; aminoasit yapıları farklı üç peptit, Bruce Merrifield tarafından geliştirilen “Katı Faz Peptid Sente-
zi” yöntemi kullanılarak sentezlendi [29]. Sentezlenen peptitlerin aminoasit yapısının belirlenmesinde, jelati-
nin genel yapısını oluşturan Gly-X-Y aminoasit yapısı temel alındı. Aminoasitlerin oranları ve dizilişleri sığır, 
balık ve domuz jelatininin aminoasit oran ve dizilişleri göz önünde bulundurularak belirlendi (Tablo-1). Elma 
suyu durultma işleminin etkinliğinin arttırılıp negatif yüklü partiküllerin tutulması amacıyla peptitlerin ami-
noasit dizilimi standart jelatine göre lizin ve arjinin aminoasidince arttırıldı. Ayrıca  jelatine özgü yapıyı güç-
lendirmek için prolin, hidroksiprolin oranları da arttırıldı. Senteze başlamadan önce sistem dimetil formamit 
(DMF) ile yıkanıp kalibre edilerek hazır hale getirildi. Peptit dizisinin sentezi için gerekli kimyasalların mik-
tarları PepDriver programı ile belirlenerek, peptit zincirinin üzerinde büyüyeceği katı faz olan Fmoc–Wang-
Gly resin,  ana çözelti olarak DMF, yıkamalar için diklormetan (DCM), aktivatörler, aktivatör bazlar, DMF 
içinde çözündürülüp Fmoc korumalı aminoasitler ve deprotection (%20 piperidin) çözeltisi cihaza yerleştirile-
rek sentez gerçekleştirildi. Elde edilen çözelti, manuel olarak cleavage işlemine tabi tutulup peptit katı fazdan 
ayrılarak elde edilip kurutuldu. Sentezlenmiş olan peptitlerin amino asit yapısı Tablo-1’ de görülmektedir.

Tablo-1. Sentezlenen peptitlerin aminoasit dizilim

Meyve Suyunda Durultma İşlemi

Taze elmalar ultra filtrasyon ile elde edilen su ile yıkandı ve 10 mm çapında küçük parçalara ayrıldı.  Elma 
suyu, presleme yöntemi ile elde edildi (Bump ve ark., 1989). Peptit-jelatin karışımları ile hidrolizat-jelatin 
karışımları ayrı ayrı 5mg/10 ml olarak elma suyuna eklendi. 5000 rpm’ de 1 dk. santrifüj edildi. Berraklık test-
leri, spektrofotometrik metot kullanılarak analiz edildi (Blanck ve ark., 1986: 59-64). UV spektrofotometresi 
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(Agilent xxxx, ABD) kullanılarak 440 nm ve 625 nm dalga boylarında %T sonuçları alındı (Zhao, 2014: 3246-
3258; Yılmaz, 2005). Kıvam arttırıcılardan oluşan karışımların her biri de ayrı ayrı 5mg/10 ml olacak şekilde 
elma suyuna eklendi. 5000 rpm’de   1 dk. santrifüj edildi. Elde edilen ürünün %T değerleri UV 440 nm ve 625 
nm dalga boylarında tespit edildi.

İstatistiksel Analiz

İstatistiksel analiz Statistica 8.0 (StatSoft Inc., ABD) kullanılarak yapıldı. Örnekler arasındaki farkları belirle-
mek için ANOVA yapıldı. Parametreler arasındaki farkları 0,05 olasılık düzeyinde belirlemek için Tukey HSD 
çoklu karşılaştırma testi kullandı.

BULGULAR

Sentezlenen 3 farklı peptitin her biri, jelatin ile kütlece %2.5, 5 ve 10 oranlarında ayrı ayrı karışım oluşturacak 
şekilde karıştırıldı. Uygulanan durultma işlemi sonrası elma suyunda yapılan berraklık testi sonuçları Tablo-
2’de yer almaktadır.

Tablo-2’da görüldüğü gibi sadece standart jelatin kullanılarak elde edilen berraklık test sonuçları ile sentez-
lenen peptitler ile karıştırılarak fonksiyonel özellik kazandırılmış jelatinin berraklık sonuçları değerlendiril-
diğinde peptit eklenmiş jelatin ile daha berrak bir ürün elde edildiği görülmektedir (P < 0.05). Her iki dalga 
boyunda da ürünün berraklık değerleri yüksektir. Bu da fonksiyonel peptit eklenmesinin durultma prosesinde 
verim artışına sebep olduğunu göstermektedir. Fonksiyonel peptitin kütlece % miktarı arttırıldığında %T de-
ğerlerinde artış gözlenmektedir.

Tablo-2. Sentezlenen peptitler ve jelatin karışımlarının elma suyu durultma işleminde kullanımı ber-
raklık sonuçları

Peptit  Oran 
(%)

Bulanıklık Değeri

T(440nm) % T(625nm) %

Jelatin 100 90.52±1.01b 94.95±1.02a

SP* 2.5 92.71±0.98d 96.76±0.95d

SP* 5 93.66±0.96a 96.55±0.98d

SP* 10 94.05±0.98f 96.87±0.85g

SONUÇ

Çalışmada, özellikle gıda sektöründe pek çok alanda kullanılan jelatine fonksiyonel özellik kazandırılarak 
elma suyu durultma proses aşamasındaki verime olan etkisi değerlendirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda sen-
tezlenmiş olan peptitler, kütlece belirlenen oranlarda jelatin ile karıştırılarak kullanılmıştır. Sonuçlar değer-
lendirildiğinde sentetik peptitler ticari jelatinin fonksiyonel özelliklerini artırmak için kullanılabileceği anla-
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şılmıştır. Bu çalışma kapsamında sadece elma suyu durultma prosesi üzerine etkisi incelendiği için viskozite 
artışının pastacılık, şekerleme, reçel, marmelat gibi gerçek gıda uygulamalarında sağlayacağı fayda düşünülür-
se çok önemli sonuçların elde edildiği düşünülmektedir.  Ayrıca biyoteknolojik yöntemler kullanılarak, Jelatin 
üretiminde ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesi ve birçok farklı fonksiyonu yerine getirebilecek peptitlerin 
sanayiye kazandırılmasına öncülük edeceği düşünülmektedir.
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HAVAYOLU OPERASYONLARINDA UÇUŞ EŞLEME İÇİN SÜPÜRME ALGORİTMASI 
TABANLI SEZGİSEL BİR YAKLAŞIMIN GELİŞTİRİLMESİ

Melek SEBİLE YILMAZ1, Tufan DEMİREL2

1-2Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Havacılık, Türkiye’ de son yıllarda kendisine olan ilginin arttığı bir sektör olmuştur. Havayolu taşımacılığı 
birden fazla bileşeni bir arada bulunduran karmaşık ve kendi içindeki dinamikler açısından bütünleşmiş bir 
sistemdir. Bu sebeple farklı konu başlıkları altında çeşitli alanlardaki akademik çalışmalara konu olmaktadır. 
Havayolu planlama, yönetim ve operasyon süreci, işletmenin elinde bulundurduğu ve yüksek maliyetli olan 
kaynakların etkin ve verimli kullanılması ile bunları işletme amacı olan gelir ve karlılığa dönüştürmesini sağ-
layan uzun vadeli bir süreçtir. Havayolu taşımacılığında uçuş ve uçucu ekip çizelgeleme, uçak, yedek parça, 
yakıt, konaklama, bakım, onarım ve mühendislik çalışmaları oldukça yüksek maliyetlere sahip kalemlerdir. 
Yakıtlardan hemen sonra gelen en büyük maliyet kalemi ekip çizelgelemedir. Havayolları artan rekabet orta-
mında sektördeki varlıklarını sürdürebilmek ve diğer benzer işletmeler ile rekabet edebilmek için daha verimli 
ve tasarruf sağlayan etkin planlama yapmak durumundadır. Bu aşamada havayolları etkin bir kaynak planlama 
ve çizelgeleme yöntemlerine gereksinim duymaktadırlar. Havayolları, bu planları yaparken Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü gibi ulusal/uluslararası otoriteler tarafından yayınlanan şartlara dikkat etmek durumundadır-
lar. Bu çalışmada en düşük maliyet ile gerçekleştirilebilecek bir uçucu ekip planlaması için klasik sezgisel bir 
yöntem ortaya konulmuştur. Yöntem geliştirilirken araç rotalama problemlerinde sıkça kullanılan süpürme al-
goritması mantığından faydalanılmıştır. Tasarlanan algoritma C+ programlama dilinde yazılmıştır. Yazılan kod 
Visual Studio ortamında geliştirilmektedir. Özel bir havayoluna ait gerçek uçuş verisi ile problem çözülmeye 
çalışılmıştır. Veri setinde farklı uçuş lokasyonları bulunmaktadır. Program her bir uçuş lokasyonundan başla-
mak suretiyle tüm uçuş noktaları taraması yapılarak çalıştırılacak ve bu sayede çeşitli rotalar elde edilecektir. 
Elde edilen sonuçlar kendi içlerinde yorumlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Havayolu Uçuş Eşleme, Ekip Çizelgeleme, Araç Rotalama, Süpürme Algoritması

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Dünya tarihinde 1903 yılında Wright kardeşler ile başlayan havacılık tutkusu Türkiye’de ilk temellerini Vecihi 
Hürkuş ile atmıştır. Türkiye, ilk resmi olmayan sivil hava aracına bu Türk mühendisin çalışmaları neticesinde 
sahip olmuştur. Yaşadığı süre boyunca iki kez kendi hava aracını yapma fırsatı elde eden Vecihi Hürkuş, ilkini 
1923 yılında ganimet olarak Yunanlardan elde edilen motorları kullanarak imal etmiştir (VECİHİ-KVI). Bir 
diğeri ise bir keresteci dükkânını kiralayarak 3 ay içerisinde ürettiği VECİHİ-XIV’ dir. Fakat uçuş yapabilir 
sertifikasını sağlayacak yetkili bir kuruluşun o tarihlerde bulunamamasından ötürü yapılan çalışmalar ve giri-
şimler yasal bir nitelik kazanamamıştır.
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Türk Sivil Havacılığının ilk resmi temelleri 1925 yılında kurulan Türk Tayyare Cemiyeti ile atılmıştır. Bu 
kurum sonraki zamanlarda Türk Hava Kurumu adını almıştır. İlk resmi sivil hava taşımacılığı ise 5 uçaklık bir 
filoya sahip olan Türk Hava Postaları tarafından yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte dünya üzerinde yaşanan 
teknolojik gelişmeler ve dünyada sivil havacılığın hızlı bir şekilde gelişme göstermesi ülkemizin bu alandaki 
haklarını ve çıkarlarını korumak adına bu kurumun devlet himayesinde görevlendirilmesini gerektirmiştir. 
Yaşanan bu süreç ve gelişmeler bugün ki adı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün finansal açıdan özerk 
bir yapı olarak ve devlet kanunlarına tabi bir yönetim yapısı ile karşımıza çıkmasına zemin hazırlamıştır. 1933 
yılında bugünkü Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün de başlangıcını oluşturan 
Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi kurulmuştur. Dünya sivil havacılığının hızlı bir gelişme göstermesi dola-
yısıyla uluslararası ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve denetlenmesi için 1954 yılında Türkiye’de 
“Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı” adıyla faaliyete başlamış olan ve 1987 yılından itibaren yeniden teşki-
latlandırılan bugünkü adıyla “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü” kurulmuştur. 2005 yılında yürürlüğe girmiş 
olan “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile SGHM’ nin görev, yetki ve 
sorumlulukları yasal çerçeve kazanmıştır (SHGM, Faaliyet Raporu, 2009) (DHMİ, 2005)7.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı özel bütçeli bir kuruluş olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ülke-
mizde sivil havacılık alanında kural koyma, denetleme ve yaptırım faaliyetlerinden sorumludur. Sivil havacılık 
genel müdürlüğü havacılık faaliyetlerini güvenlikten ödün vermeden ve uluslararası standartlara uygun olarak 
yürütmek amacını gütmekte ve Türkiye’deki hava taşımacılık işletmelerine düzenli denetimler gerçekleştir-
mektedir (SHGM, Faaliyet Raporu, 2018).8

Havacılık alanında sağlanan gelişmeleri yakından takip etmek ve uluslararası alanda ülkemizi de bu gelişme-
lere dahil etmek adına çeşitli uluslararası teşkilatlara üye olunmuştur. Türkiye 1945 yılında Uluslararası Sivil 
Havacılık Antlaşması diğer adı ile Şikago Sözleşmesi’ne tabi olmuş ve IACO kurucu üyesidir. Aynı zamanda 
Avrupa’ da geçerliliği olan ve 1956 yılında gerçekleştirilen Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) kurucu 
üyesidir.  

Havacılık sektöründe değer zincirini oluşturan birçok yüklenici vardır. Zincir uçak üreticisi ile başlar ve aka-
binde uçak kiralama şirketleri, motor üreticileri, bakım-onarım sağlayan merkezler, havaalanları, havayolları, 
ikram tedarikçileri, yer hizmetleri, yakıt şirketleri, bilgi teknolojileri sağlayıcıları ve hava trafik kontrolörleri 
gelmektedir. Her birinin zincirde tamamladığı halkanın yeri kendi içinde yüksek öneme sahiptir.

7  https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/faaliyetraporlari.aspx 
8  http://web.shgm.gov.tr/tr/s/4006-faaliyet-raporlarimiz
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Şekil-3

Havayolu sektöründe karşılaşılan temel operasyonel planlama ve çizelgeleme problemleri uçuş çizelgeleme, 
uçak çizelgeleme, ekip çizelgeleme ve düzensiz olayların yönetimi olmak üzere dört adettir. Süreçlerin birbir-
leri ile etkileşimi Şekil-1’ de gösterildiği gibidir.

Havayolu planlama, yönetim ve operasyon süreci, işletmenin elinde bulundurduğu ve yüksek maliyetli olan 
kaynakların etkin ve verimli kullanılması ile bunları işletme amacı olan gelir ve karlılığa dönüştürmesini sağ-
layan uzun vadeli bir süreçtir. Bu süreç genel olarak detayları ile birlikte 3 aşamada planlanır:

Stratejik planlamada pazar odaklı stratejik kararlar verilir. Bu kararlar uçuşların gerçekleştirileceği noktaların 
belirlenmesi, havayoluna ait filo büyüklüğü, filoda yer alan uçakların özellikleri, servis edilecek hizmetlerin 
nitelikleri, ekip üslerinin nerelerde yer alacağı gibi uzun dönemli kararlardır.
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Taktik planlama kaynak atamalarının yapıldığı seviyedir. Uçuş tarifesinin oluşturulması, uçucu ekibin uçuşlara 
atanması, uçak bakım planlamaları bu seviyede yer alan kararlar içerisinde yer alır.

Operasyonel planlama ise daha evvel planlanan faaliyetlerin yürütülmesinin gerçekleştirildiği aşamadır. Plan 
dışı meydana gelen durumların yönetimine ait kararlar da bu aşamada verilir.9

Havacılık sektörü sadece taşıma fonksiyonunu yerine getiren bir sektör olarak görünse de arka planda gerçek-
leştirilen operasyonların zorluğu ve karmaşıklığı açısından imalat yapan bir firmanın sahip olduğu tüm üretim 
ve operasyon planlamalarını fazlası ile içermektedir. Üretim ve operasyon planlamaları içerisinde mühendislik 
hizmetleri, uçak bakım ve onarımı, yer ve ikram hizmetleri ile uçuş operasyonları gibi alt fonksiyonlar yer 
almaktadır. Bu fonksiyonlar arasında karlılığa en büyük etkiyi uçuş operasyonları sağlamaktadır. Havayolları 
artan rekabet ortamında sektördeki varlıklarını sürdürebilmek ve diğer benzer işletmeler ile rekabet edebilmek 
için daha verimli ve tasarruf sağlayan etkin planlama yapmak durumundadırlar. Bu aşamada havayolları etkin 
bir kaynak planlama ve çizelgeleme yöntemlerine gereksinim duymaktadırlar (Akyurt & Toplu Yaşlıoğlu, 
2018).

Tüm bunlar göz önüne alındığında havayolu işletmelerinde ekip çizelgeleme oldukça önemli bir başlık olmak-
tadır. Bu çalışmada özel bir havayoluna ait gerçek uçuş verileri ile en düşük maliyet ile gerçekleştirilebilecek 
bir uçucu ekip planlaması için klasik sezgisel bir yöntem ortaya konmaktadır. Yöntem geliştirilirken araç rota-
lama problemlerinde sıkça kullanılan süpürme algoritması mantığından faydalanılmaya çalışılmıştır. Kurulan 
algoritma C+ programlama dili ile yazılmaktadır. Bu sezgisel yöntem ile programa farklı başlangıç noktaları 
verilecek olup bunun sonucunda mevcut başlangıç noktaları arasından en iyi rotanın oluşturulması hedeflen-
mektedir.

AMAÇ

Havayolu firmalarının gelişen rekabet ortamında rakiplerinden farklı olabilmeleri için etkin ve verimli planla-
malar yapmaları gerekmektedir. Birbirleri ile uyumlu planlamalar operasyonel düzeni de beraberinde getire-
cektir. Düzenli operasyonlar ile gereksiz işlemler ortadan kalkacak ve bu durum uzun vadede şirkete kazanç 
artışı sağlayacaktır. Bu çalışma kapsamında en ucuz maliyetle oluşturulan bir ekip planlama uygulaması ya-
pılması amaçlanmıştır. Ekip çizelgelemenin amacı oluşturulan uçuş tariflerinin hepsini kapsayan uygun mini-
mum maliyetle bir ekip eşleşmesi oluşturmaktır. Bu çalışmada en uygun maliyetli ekip eşleşmelerini bulmak 
için süpürme algoritması tabanlı klasik sezgisel bir yaklaşımın geliştirilmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Çalışma kapsamında İstanbul merkezli özel bir havayoluna ait gerçek uçuş verileri kullanılacaktır. Uçuşlar 
yurtiçi ve yurtdışı havalimanlarına yapılmaktadır. Bu sebeple havalimanlarına ait GPS noktaları belirlenerek 
çalışmada baz alınmıştır.

9  https://uteddergi.com/alt_kategori/HAVAYOLU-ISLETMELERINDE-OPERASYON-SURECI/473
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Çalışmanın amacına ulaşabilmesi için faaliyet gösteren bir havayoluna ait bir veri seti temin edilmiştir. Bu 
amaçla tüm uçuşları en az bir kez ve en düşük maliyet ile kapsayan uçuş eşleşmeleri elde edilmesi amaçlan-
mıştır.

YÖNTEM

Uçuş eşleme probleminin çözümünde araç rotalama problemlerinde sıklıkla kullanılan algoritmalardan biri 
olan süpürme algoritması mantığından faydalanılmaya çalışılmıştır.

Literatür incelendiğinde 1974 yılında Gillet ve Miller tarafından geliştirilen Süpürme Algoritmasında rotalarda 
yer alacak müşteriler, depo merkezli bir doğrunun döndürülmesi ile elde edilmektedir. Döndürme esnasında 
doğrunun üzerinden geçtiği müşteriler bir gruba ayrılır ve kapasite veya mesafe kısıtı aşıldığı zaman grup 
kapatılarak yeni bir grup ile devam edilir. Oluşturulan nokta gruplarına merkez depo da eklenip, genel olarak 
GSP gibi çözülerek rotalar belirlenir (Cordeau, Gendreau, Laporte, Potvin, & Semet, 2002). Bu yöntemde 
müşterilerin koordinatları Öklidyen formatta (x, y) değil, θ açı ve ρ doğru uzunluğu olmak üzere polar formatta 
(θi, ρi) tutulur. Böylece talep noktaları θ açısına göre küçükten büyüğe sıralanıp, kapasite ve mesafe kısıtları 
dikkate alınarak gruplanır. Genel olarak Süpürme Algoritmasının çözüm adımları aşağıdaki açıklanmaktadır 
(Laporte, Gendreau, Potvin, & Semet, 2000): 

Adım 1. Bir harita üzerinde depo ve müşteri noktalarının yeri tespit edilir ve koordinatlar polar formata (θi, ρi) 
çevrilir. Rotaya atanmamış herhangi bir araç belirlenir. 

Adım 2. Depodan yatayla 0o açı ile başlanarak saat yönünün tersine doğru taranmaya başlanır. Eğer bir müş-
teri ile karşılaşılırsa ve eğer müşterinin talep miktarı aracın kapasitesini geçmiyorsa müşteri araca atanır. Aksi 
takdirde saat yönünün tersi yönde hareket edilir. Eğer araca her iki yönde de müşteri atanamıyorsa, diğer araca 
geçilir. 

Adım 3. Eski aracın kaldığı yerden taramaya devam edilir. Eğer daha önce rotalanmayan müşteri ile karşılaşı-
lırsa ve müşterinin araca atanması kapasite kısıtının aşılmasına sebep olmuyorsa, müşteri araca atanır. Bu süreç 
açıkta bir talep noktası kalmayıncaya kadar (tüm noktalar rotalanıncaya kadar) sürer. 

Adım 4. Tüm noktalar araçlara atandıktan sonra gruplar uygun bir şekilde optimize edilerek rotalar belirlenir. 

Süpürme Algoritmasının adımları Şekil-2’ de gösterilmektedir. Şekilde 0o açısından başlanarak saat yönünün 
tersi yönünde dönülmektedir. Kapasite veya mesafe kısıtı ihlal edildiğinde ise diğer gruba geçilmektedir. Daha 
sonra noktalar birleştirilerek rotalar oluşturulmaktadır (Cordeau, Gendreau, Laporte, Potvin, & Semet, 2002).
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Şekil-2 Süpürme Algoritması Adımları

Algoritmaya bu mantık yerleştirilirken merkez olarak belirlenen havalimanı koordinat düzleminin orijin nok-
tasına konulmuştur. Uçuş veri listesinde yer alan diğer havalimanları orijine göre konumlandırılmıştır. Her bir 
noktanın merkez ile doğu-batı ekseninde yaptığı açı değerleri hesaplanarak süpürme rotası belirlenmiştir. Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü’nden sağlanan kısıtlar altında merkezden çıkıp yine merkezde bitirilmek üzere 
saat yönünün tersine tarayacak şekilde her bir uçuşun atandığı en düşük maliyetli rotalar oluşturulmaya çalışıl-
mıştır. Bu rota oluşturulurken algoritma her bir havalimanından mümkün olan uçuşları kontrol etmekte ve bu 
ihtimalleri barındıran rotaları oluşturmaktadır. 

Önceki paragrafta bahsedilen algoritmanın tasarımı C+ programlama dili ile yapılmaktadır. Visual studio or-
tamında geliştirilen kod ile en düşük maliyetlere sahip eşleşmeleri verecek rotaların oluşturulması hedeflen-
mektedir.

BULGULAR

Havayolları, personelleri için uçuş planlaması yaparken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Uçuş ve Görev Sü-
resi Sınırlamaları İle Dinlenme Gereklilikleri Talimatında yer alan kurallara uymak durumundadır. 

Uçuş ekip planlaması yapılırken azami uçuş görev süresi gibi talimatlarda mevcut olan kısıtlar mutlaka dikkate 
alınmalıdır. Bu aynı zaman da hem iyi bir ekip planlama hem de daha düşük maliyetli eşleşme ve uçucu per-
sonel hizmet kalitesine sebep olur. Belirli saatler arasında yapılabilecek iniş sayıları Şekil-3’ de gösterilmiştir.
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Şekil-3 Azami Uçuş Görev Süreleri

Görev Başlangıç Saati 1-4 İNİŞ 5 İNİŞ

05:00 - 14:00 14 saat 13 saat

14:01 - 17:00 13 saat 12 saat

17:01 - 04:59 12 saat 11 saat

Problemimizin çözümünde geçerli olacak ve SHGM talimatlarında yer alan kısıtlar aşağıdaki gibidir:

•	 İlk seferin kalkış yeri ile son seferin kalkış yeri merkez olarak belirlenen havalimanı olacaktır.
•	 Tek bir uçuş ya da uçuş serilerinden oluşmuş bir uçuş görevi için hazırlık yapılması ile ilk uçuş süresinin 

başlaması arasında geçen süre hiçbir şekilde 60 dakikanın altında olamaz.
•	 Son uçuş seferinden sonra motor kapatma süresi 30 dk’ dır.
•	 Kesintisiz uçuş görev süresi her bir eşleşme için maksimum 14 saattir.
•	 14 saatlik bir uçuş görevi için iniş sayısı en fazla 4 olacaktır.
•	 Uçuş seferleri arasındaki mola süreleri en az 30 dk en fazla 300 dk olarak eşleştirmeler oluşturulacaktır.

Şekil 4’de, merkez üssü İstanbul olan ekip için oluşturulmuş iki günlük uçuş dizisi gösterilmektedir. Birinci 
görev, üç uçuş bacağını, ikinci görev ise iki uçuş bacağını içerir. Uçuş dizisi bulma probleminde uçuş bacakları 
arasındaki süre, gün bağlantısı veya bekleme (sit) olarak adlandırılır. Günlük uçuş görevleri arasındaki süre, 
gece bağlantısı veya dinlenme olarak adlandırılır. Brifing almak (b) ve brifing vermek olarak bilinen (b) gö-
revden önceki ve sonraki zaman periyodunda, ekip tarafından düzenlenmesi gereken evrak işleri tamamlanır 
(Shaw, 2003). 

Şekil-4 Merkez üssü İstanbul olan bir ekip için iki günlük uçuş dizisi (Shaw, 2003)

SONUÇ

Çalışmamız şuan itibari ile kod yazma aşamasını tamamlamış olup sonuçların analizi aşamasına geçmiştir. 
Kod aşamasının tamamlanması ile SHGM’ den gelen uçuş süre kısıtları ve süpürme algoritması mantığında 
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ilerlenerek olası tüm rotalar elde edilmiştir. Bu aşamadan sonraki adım en düşük maliyete sahip ve uçuş veri-
sinde yer alan uçuşların oluşturulan rotalarda bir kere yer aldığı çözüm kümesini bulmaktır.

Bu sebeple sonuçlar bölümünde net bir sonuç paylaşmak bu aşamada mümkün olmamaktadır.
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YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN LEVHALARDA KALIPLAMA SICAKLIĞININ ÇEKME 
MUKAVEMETİNE ETKİSİ

Ebru İNANMAZ1, Gönül DOĞAN1, İdris KARAGÖZ1

1 Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Polimer Mühendisliği Bölümü, Yalova / Türkiye

Öz: Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) malzemeler endüstride yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. En 
yaygın üretim tekniklerinin başında ise enjeksiyon yöntemiyle kalıplama gelmektedir. Kalıplama esnasında 
malzeme mekanik özelliklerine, ergiyik sıcaklığı, tutma basıncı, kalıp sıcaklığı gibi birçok parametre etki 
etmektedir. Kalıplama sıcaklığına bağlı olarak, malzemelerin kalıpta soğuması ve çevrim süresi değişiklik 
göstermektedir. Çevrim süresinde meydana gelen bu değişimler hem üretim maliyetlerine üzerinde hem de 
toplam üretim zamanı ve toplam üretim adedi üzerinde etkili olmaktadır. Bu çalışmada farklı kalıplama sı-
caklıklarının malzemelerin çekme mukavemeti, kopma uzaması, kopma büzülmesi, tokluk ve süneklik gibi 
mekanik özellikler üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Enjeksiyon makinesinde 180 °C, 190 °C 
ve 200 °C üç farklı kalıplama sıcaklığı kullanılarak ISO 527-1/-2, ASTM D 638, standardına uygun çekme 
test numuneleri hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler oda sıcaklığında 50 mm/dak. hızında çekme testine tabi 
tutulmuştur. 180 °C’ de 27,4 MPa, 190 °C’ de 26, 8 MPa ve 200 °C’ de ise 27,5 MPa çekme mukavemet değeri 
elde edilmiştir.  Sıcaklıkla birlikte malzemenin çekme mukavemet değerinin önce düştüğü, sonra tekrar yük-
seldiği tespit edilmiştir. Bu durumun sıcaklığa bağlı olarak soğuma esnasında malzemenin molekül hareket-
lerinden ve soğuma sonrası oluşan kristallenme miktarına bağlı olarak oluştuğu düşünülmektedir. Kalıplama 
sıcaklığının çekme mukavemeti, kopma uzaması, kopma büzülmesi gibi mekanik özellikler üzerinde önemli 
bir etkiye sahip olduğu, çevrim süresini etkileyerek ürün maliyetlerini değiştirdiği tespit edilmiştir. Ürün ma-
liyetlerinin ve mekanik özelliklerin önemli olduğu uygulamalarda kalıplama sıcaklığının doğru seçilmesinin 
önemli olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Enjeksiyon, HDPE, Çekme Testi, Sıcaklık, Çevrim Süresi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

1980 sonrası plastik sektörü büyük bir gelişme göstermiştir ve plastiklerin endüstriyel olarak kullanımı için 
büyük imkânlar yaratmıştır. Otomotiv sanayi sektöründe düşük yoğunluğun getirdiği hafiflik gibi sebeplerden 
dolayı metallere alternatif bir duruma gelmiştir.

Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) malzemeler endüstride yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. En yaygın 
üretim tekniklerinin başında ise enjeksiyon yöntemiyle kalıplama gelmektedir. Enjeksiyonla kalıplamanın en 
önemli avantajları arasında, karmaşık geometrili parçaların üretilebilmesi sayılabilir. Enjeksiyon yöntemiyle 
üretim; dolum, ütüleme ve soğutma olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Üretilen ürünün özellikleri, 
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plastik malzeme, ürün ve kalıp tasarımı, kalıplama şartları gibi değişkenlere bağlı olarak değişiklik göstermek-
tedir (Rosato, 1999). Kalıplama esnasında malzeme mekanik özelliklerine, ergiyik sıcaklığı, tutma basıncı, 
kalıp sıcaklığı gibi birçok parametre etki etmektedir. Kalıplama sıcaklığına bağlı olarak, malzemelerin kalıpta 
soğuması ve çevrim süresi değişiklik göstermektedir. İstenilen mekanik özelliklerinin elde edilmesi ve çevrim 
süresinin azaltılması için enjeksiyon prosesinde kalıplama parametreleri (sıcaklık, basınç, zaman ve hız) de-
ğiştirilmektedir (Çakır et al., 2001; Cheng, 2008). 

Kalıplama sıcaklıkları ile ilgili daha önce yapılan çalışmalarda parametrelerin boyutsal stabilite, çekme, çar-
pılma, artık gerilmeler vb. faktörleri üzerindeki etkisi incelenmiştir (Çakır et al., 2001). Plastik enjeksiyon 
yöntemi her ne kadar basit bir proses gibi gözükse de, istenen mekanik özelliklerin elde edilmesi ve boyutsal 
stabilitenin sağlanması için malzeme türü, katkı ve dolgu maddelerinin türü, oranı ve parça geometrisine bağlı 
olarak değişen kalıplama sıcaklığı, soğutma zamanı, tutma, ütüleme basıncı gibi parametreler gereği karmaşık 
ve uzmanlık gerektiren bir prosestir. Enjeksiyon kalıbından çıkarılan ürünün istenilen kaliteye sahip olması 
için kalıp içi basıncının, sıcaklığının ve proses zamanının uygun seçilmesi gerekmektedir.

Chiang tarafından yapılan çalışmada enjeksiyonda kalıplanmış ince kabuklu parçaların optimum proses şart-
larının daha hızlı ve verimli hale getirilmesi için ABS/PC (Blend) karışımı bir malzeme ile çalışmış ve cep 
telefonu parçası basılmıştır. Yapılan çalışma da temel enjeksiyon parametreleri olan kalıp sıcaklığı, kalıp açma 
zamanı, ergime sıcaklığı, doldurma zamanı, doldurma basıncı, ütüleme zamanı, ütüleme basıncı ve soğutma 
zamanı olarak belirlenmiş ve bunlarla birlikte kaynak çizgisinin dayanımı, çekme ve farklı dağılım sıcaklıkları 
da incelenmiştir (Kamber, 2008).

Oktem ve diğ. tarafından yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak enjeksiyon basıncının %58’i enjeksiyon za-
manının %15’i, ütülüme zamanının %3’ü ve soğutma zamanının %4’ü oranında çarpılmaya yol açtığını göz-
lemlemiştir. Ayrıca enjeksiyon basıncının enjeksiyon basıncının %5’i, ütüleme zamanının %8’i ve soğuma 
zamanının %3’ü oranında çekmeye yol açtığını yapıtığı çalışmalar sonucu tespit etmiştir. Bu sebepten dolayı 
çekme miktarları plastik enjeksiyon kalıplama teknikleriyle elde edilen ürünlerde oldukça önemli olduğu be-
lirtilmiştir (Özek ve Çelik, 2011).

AMAÇ 

Bu çalışmada farklı kalıplama sıcaklıklarının malzemelerin çekme mukavemeti, kopma uzaması, kopma bü-
zülmesi, tokluk ve süneklik gibi mekanik özellikler üzerindeki etkisinin incelenmesi Bu çalışmada HDPE 
kullanılarak, enjeksiyon ile üretimde farklı kalıplama sıcaklıklarında HDPE’nin çekme mukavemetinde mey-
dana gelen değişimlerin incelenmesi ve çevrim süresinin düşürülmesi ve böylelikle daha ekonomik üretim 
yapılması amaçlanmıştır.

KAPSAM

Yapılan bu çalışma HDPE malzemenin ENGEL markalı enjeksiyon makinesinde farklı kalıplama sıcaklıkla-
rında test numunelerinin üretilmesi, üretilen numunelerde kalıplama sıcaklığının etkisinin belirlenmesi ama-
cıyla mekanik testlerin yapılması ve sonuçların yorumlanması çalışmalarını kapsamaktadır.
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YÖNTEM

Çalışmada kullanılan HDPE malzemenin (PETKİM), yoğunluğu 0.961 g/cm3, erime noktası 134°C, MFI değe-
ri 0.35  g/10 dk’ dır. Granül haldeki HDPE malzeme Şekil 1’ de verilen ENGEL marka 800 kN’luk enjeksiyon 
makinesinde 180 °C, 190 °C ve 200 °C üç farklı kalıplama sıcaklığı kullanılarak ISO 527-1/-2, ASTM D 638, 
standardına uygun olarak Şekil 2 a’ da gösterilen çekme test numuneleri hazırlanmıştır. Hazırlanan numune-
ler oda sıcaklığında 50 mm/dak. hızında Şekil 2 b’ de verilen Zwick marka test cihazında çekme testine tabi 
tutulmuştur.

Şekil 1. Çalışmalarda kullanılan enjeksiyon makinesi

Şekil 2.  a) ISO 527-1/-2 standardına uygun çekme testi numuneleri, b) Çekme testi cihazı
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BULGULAR

180°C, 190°C ve 200°C sıcaklıklardaki numunelere ait çekme testi sonuçlarının ortalaması Tablo 1’ de topluca 
verilmiştir. Şekil 3’ de 180°C, Şekil 4’ de 190°C, Şekil 5’ de ise 200°C kalıplama sıcaklığındaki numunele-
rin çekme testine ait grafikler verilmiştir. Tablo 1’ de görüleceği gibi en yüksek çekme mukavemet değeri 
27,5 MPa ile 200°C kalıplama sıcaklığında basılan test numunelerinden elde edilmiştir. 180 °C’ den, 190 °C’ 
ye çıkıldığında artan sıcaklıkla birlikte malzemenin çekme mukavemet değerinin düştüğü, 190 °C’ den, 200 
°C’ ye çıkıldığında tekrar yükseldiği tespit edilmiştir. Bu durumun sıcaklığa bağlı olarak soğuma esnasında 
malzemenin molekül hareketlerinden ve soğuma sonrası oluşan kristallenme miktarına bağlı olarak oluştuğu 
düşünülmektedir.

Tablo 1. Sıcaklığa bağlı olarak değişen çekme test sonuçları

Veriler (x̄)

Sıcaklık (°C) Et, (MPa) σY (MPa) σB (MPa) εB (%)

180 1096 27,4 6,18 114,8

190 1072 26,8 5,50 106

200 1100 27,5 6,21 128,8
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Şekil 3.  180°C sıcaklıkta basılan numunelerin çekme test grafikleri

Şekil 4.  190°C sıcaklıkta basılan numunelerin çekme test grafikleri

Şekil 5.  200°C sıcaklıkta basılan numunelerin çekme test grafikleri
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SONUÇ

Kalıplama sıcaklığının çekme mukavemeti, kopma uzaması, kopma büzülmesi gibi mekanik özellikler üzerin-
de önemli bir etkiye sahip olduğu, çevrim süresini etkileyerek ürün maliyetlerini değiştirdiği tespit edilmiştir. 
Ürün maliyetlerinin ve mekanik özelliklerin önemli olduğu uygulamalarda kalıplama sıcaklığının doğru seçil-
mesinin önemli olduğu görülmüştür.
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BOR MİNERALİNİN TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALÜMİNYUM MALZEMENİN 
MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL TASARIM YÖNTEMİ İLE 

İNCELENMESİ10

Orçun YÖNTEM1, Şenol ŞAHİN2

1Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği A.B.D., Kocaeli / Türkiye 
2Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz:  Alüminyum sektörünün gelişmesiyle birlikte artık her alanda karşımıza çıkan kompozit malzemelerin 
kullanım alanları oldukça yaygınlaşmıştır. Farklı malzemelerin bir arada kullanılması ile yeni ve kompleks 
malzeme üretme çalışmaları; malzemelerden beklenen özelliklerin elde edilmesinde yenilikçi bir yaklaşım 
oluşturmuş ve yeni nesil ileri teknolojik malzemelerin oluşmasında yol gösterici olmuştur. Makro ölçekte fark-
lı malzemelerin birleştirilmesi ile oluşturulan kompozit malzemeler de ileri teknolojik malzeme grubu olarak 
sürekli iyileştirilmeye devam etmekte ve farklı sektörler için malzeme özelliklerinin farklılaştırılması kaçınıl-
maz hale gelmiştir. Bu farklılaşma akmada eğme kuvveti, akmada eğme uzaması, akmada eğme gerilmesi ve 
akmada eğme enerjisi gibi malzemelerin iç özelliklerinin eniyilenmesi yoluyla sağlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Alüminyum, Al, Üç Nokta Eğme Deneyi, Eğme Özellikleri, Susuz bor, Deney Tasarımı, 
Taguchi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kompozit malzemeler; en az iki farklı malzemenin birleşmesi ile oluşan, matris ve takviye adı verilen bile-
şenlerinin arayüzey oluşturarak bir araya gelip tek bir malzeme gibi davrandığı ileri teknolojik bir malzeme 
grubudur. Gelişen teknoloji ile birlikte kimyasal ve mekanik dayanımları yüksek ve aynı zamanda hafif mal-
zemelere karşı bir çok sektörde artan talepler kompozit malzemelere olan ilgiyi de artırmıştır [1]. Hafifliğin 
önem kazandığı otomotiv sektöründe de devam eden alternatif malzeme arayışı ile birlikte alüminyum malze-
melere eğilim başlamış ve mekanik özellikleri iyileştirmek amacıyla alüminyumun matris olarak kullanıldığı 
metal matrisli kompozitler tercih sebebi olmuştur [2]. Metal matrisli kompozit üretiminde tercih edilen takviye 
malzemeleri ise; mekanik özellikleri iyi ve sertlik değerleri yüksek seramik malzemelerdir. Bor Karbür (B4C), 
elmas ve kübik bor nitrürden sonra bilinen en sert mühendislik malzemesidir ve metal matrisli kompozitler 
için önemli bir takviye malzemesidir [3]. Ergime sıcaklığı yüksek, kimyasal açıdan kararlı, sertlik değerleri 
yüksek B4C mineralinin yoğunluk değerleri düşük ve dayanım özellikleri iyi olan alüminyum matris içinde 

10  Yazar Notu: Bu çalışma, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nda devam eden ‘Bor 
Mineralinin Toz Metalurjisi İle Üretilen Alüminyum Malzemenin Mekanik Özelliklerine Etkisinin Deneysel Tasarım Yöntemi İle 
Eniyilenmesi ‘ başlıklı Yüksek Lisans Tez Çalışması kapsamında hazırlanmıştır. 
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kullanılması ile mukavemet/yoğunluk oranı yüksek ve aşınma özellikleri iyi bir malzeme geliştirilmesi hedef-
lenmektedir [4, 5].

Özellikle otomotiv, havacılık ve beyaz eşya sektörlerinde hem hafif (veya ağırlığı azaltılmış) hem de rijitliği 
artırılmış malzemelere ihtiyaç duyulmakta olup üretimde kullanılan malzemelerin iç özelliklerinden beklenen 
performans alınmadığı takdirde üretim verimsizliği, kalite problemleri ve buna bağlı olarak müşteri memnu-
niyetsizliği gibi durumlarla karşılaşmak kaçınılmazdır [6]. Bu doğrultuda susuz bor (SB) katkı malzemesi ile 
üretim (sinterleme proses) parametrelerinin alüminyum (Al) malzemenin eğilme mukavemetine etkisi ince-
lenmiştir.

AMAÇ

Bu çalışmayla nihai ürün performansını artırmaya yönelik SB katkı oranının etkisiyle üretim parametrelerinin 
etkileri birlikte değerlendirilerek en etkili katkı oranının ve üretim parametrelerinin saptanması ve böylece 
eğilme mukavemetini artırarak rijitliği yüksek, kompozit malzeme geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

KAPSAM

 Özellikle otomotiv, havacılık ve beyaz eşya sektörlerinde yaygın kullanım alanı bulan Al malzemesi ile çalı-
şılmış, SB katkısının farklı oranlarının eğilme mukavemeti üzerine etkileri incelenmiştir. 

SINIRLIKLAR

 Endüstriyel uygulamalarda proses analizi ve geliştirme çalışmalarında yapılan deneyleri tasarlamak için, en 
kısa zamanda en az maliyet ve enerji ile en fazla bilgiyi elde etmek için birçok yöntem geliştirilmiştir. Test 
tasarım yönteminin ürünün başında ve süreç geliştirme döngüsünde uygulanması, iyileştirilmiş süreç üretimi, 
nominal veya hedef değer etrafında değişkenliğin azaltılması, toplam geliştirme süresinin azaltılması, toplam 
maliyetin azaltılması gibi birçok fayda sağlar [7]. 1980’den sonra özellikle ürün geliştirmede kullanılan Taguc-
hi yöntemi bu çalışmalardan biridir. Özellikle daha az deneme ile daha etkili sonuçlar elde etmek için birçok 
farklı üretim ortamında en iyi üretim koşullarını oluşturmak için etkili bir araç olarak kullanılmıştır [6]. Bu 
kapsamda, zaman ve maliyetten tasarruf edebilmek için araştırmada deneysel çalışma tam faktöriyel düzeneği 
yerine Taguchi deneysel tasarım yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

YÖNTEM

 Bu çalışmada, tane boyu elek altı 1.8 mm, ticari ismi saf alüminyum (Al), 1050, 5754, aynı sırayla yoğunluğu 
2710 kg/m3, 2800 kg/m3, 2660 kg/m3 olan Al serisi malzemeler ile tane boyu elek altı 20 µm, ticari ismi Eti-
bor-68 ve yoğunluğu 2370 kg/m3 olan SB katkı malzemesi kullanılmıştır. Önce, farklı yüzde ağırlık oranında 
Al/SB ( 97.5/2.5, 95/5 ve 92.5/7.5) kompozit karışımlar, içinde nikel bilya bulunan cam kavanoz içerisinde, 
devir hızı 250 rpm ve karıştırma süresi 45 dakika olan karıştırma parametrelerinde hazırlanmıştır. Sonra Al/
SB kompozit malzemeleri, DIEX marka VS50 model indüksiyon fırınında, iç çapı 20 mm olan grafit kalıpta 
hem sabit 50 MPa uygulama basıncı (sıkıştırma) altında hem de sabit 600oC sinterleme sıcaklığında fakat farklı 
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sinterleme sıcaklığına ısıtma hızlarında ve farklı sinterleme sıcaklığında bekleme sürelerinde elde edilmiştir. 
Daha sonra kalınlığı minimum 4 mm ve dış çapı 20 mm olan Al/SB deney numuneleri, Al/SB kompozit malze-
melerin önce 600 numaralı kum kağıt zımpara ile tüm yüzeylerinin temizlenmesi ve 2000 numaralı kum kağıt 
zımpara ile iki paralel yüzeyinin hazırlanması ile elde edilmiştir. Eğme numuneleri, 20 mm x 4 mm x 4 mm 
ölçülerinde, çapı 20 mm olan deney numunelerinin orta bölgesinden hassas disk testere ile kesilerek elde edil-
miştir. Üç nokta eğme testi ISO 527-1 standardı dikkate alınarak 40 kN kapasiteli çekme cihazında (INSTRON 
Satec Series) ve Bluehill-2 yazılım programında gerçekleştirilmiştir. Eğme deneyleri, eğme numunelerinin 
ISO 178’e göre, 15 mm’lik destekler arası mesafede 0.5 mm/dak eğme hızında yapılmıştır. 

Kompozit malzemelerin eğilme mukavemetini eniyilemek ve en iyi (uygun) üretim (sinterleme proses) para-
metre seviyelerini belirlemek için Taguchi deneysel tasarım yöntemi kullanılmıştır. Önce, deneysel sonuçlar 
üzerinde etkili olan kontrol edilebilir parametreler ve her bir parametre için farklı seviyeler belirlenmiştir. 
Deneysel çalışma için uygun ortogonal dizinin belirlenmesinden sonra, deney numunelerinin üretimi gerçek-
leştirildi. Belirtilen plana göre üretilen deney numuneleri üç nokta eğme testine tabi tutulmuş ve elde edilen 
eğme dayanımı değerleri istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Çalışmada Al/SB kompozit malzemelerin eğme özellikleri üzerinde etkili olduğu düşünülen kontrol edile-
bilir faktörler belirlenmiştir. Faktörlerin belirlenmesinde Al kompozit malzeme üretim (sinterleme proses) 
süreçlerinde çıktıyı etkileyen faktörler tartışılmış ve dört farklı faktör seçilmiştir. Tüm faktörler üç ayrı deney 
seviyesinde incelenmiştir. Deneysel çalışma, bu üç seviyenin dört kontrol faktörünü içeren bir yapıda L9 (34) 
ortogonal dizi ve 1 deney kullanılarak gerçekleştirildi. Belirlenen faktörler ve seviyeler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Kontrol faktörleri ve seviyeleri

Faktörler Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3

Malzeme (Al serisi) A Saf Al 1050 5754

SB oranı (yüzde ağırlık) B 2.5 5 7.5

600oC ‘ye ısıtma hızı (oC/dak) C 5 10 20

600 oC ‘de bekleme süresi (dak) D 5 10C 20

Deney için uygun ortogonal dizi belirlenirken, faktörlerin seviye sayısına ve buna göre toplam serbestlik dere-
celerine göre karar verilir. Bu toplam serbestlik derecesine veya daha fazla sayıda denemeye sahip ortogonal 
dizi uygun dizi olarak seçilir. Bir faktör için serbestlik derecesinin bir eksisi bu faktörün seviye sayısına eşittir. 
Bu çalışmada, ortogonal dizi L9 (34) deney için seçilmiştir, çünkü ortogonal dizi L9 üç seviye ve sekiz serbest-
lik derecesine sahip olabilir. Ayrıca uygulanacak deneysel koşullar Tablo 2’de gösterilmektedir.
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Tablo 2. L9 Ortogonal dizi için deneysel koşullar

Deney 
numarası

Faktörler

Malzeme
(Al serisi)

SB oranı
(yüzde ağırlık)

600oC ‘ye
ısıtma hızı
(oC/dak)

600 oC ‘de
bekleme süresi
(dak)

1 Saf 2.5 5 5

2 Saf 5 10 10

3 Saf 7.5 20 20

4 1050 2.5 10 20

5 1050 5 20 5

6 1050 7.5 5 10

7 5754 2.5 20 10

8 5754 5 5 20

9 5754 7.5 10 5

BULGULAR: ISO 178 standardı dikkate alınarak malzemelere üç nokta eğme testleri uygulanan toplam 9 
adet deneyden elde edilen veriler Taguchi deney tasarımı yöntemi yardımıyla incelenmiş SB katkı oranı ve be-
lirlenen sinterleme üretim parametrelerinin Saf Al, 1050 ve 5754 Al serisi malzemelerin eğme mukavemetine 
etkileri tespit edilmiştir.  Eğilme mukavemeti değerinin yüksek olması istendiğinden ‘En büyük en iyi’ seçimi 
yapılarak sinyal/gürültü (S/N) oranı incelenmiştir. Belirlenen faktörlerin eğme mukavemeti değeri üzerindeki 
etkileri saptanmıştır.

Taguchi L9 tasarım deneylerinden elde edilen sonuçlar Minitab 17 paket programı kullanılarak analiz edildi. 
Analizden elde edilen sonuçlar aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3 ve Tablo 4’ten görülebileceği gibi, en etkili pa-
rametre sırası malzeme, susuz bor oranı, ısıtma hızı ve bekleme süresidir.
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Tablo 3. Sinyal gürültü oranı yanıt tablosu

(daha büyük daha iyi)

Seviye Al serisi Susuz bor Isıtma hızı Bekleme süresi

1 35.01 34.23 33.82 35.35

2 32.07 36.84 34.89 33.76

3 37.09 33.09 35.46 35.06

Delta 5.02 3.75 1.64 1.59

Sıra 1 2 3 4

Tablo 4. Ortalama değerler için yanıt tablosu

Seviye Al serisi Susuz bor Isıtma hızı Bekleme süresi

1 56.67 52.53 54.61 58.81

2 42.31 70.32 56.93 52.76

3 72.08 48.21 59.52 59.49

Delta 29.77 22.11 4.90 6.73

Sıra 1 2 4 3

SONUÇ: Saf Al/SB, 1050/SB ve 5754/SB Al serisi SB katkılı kompozit malzemelerin eğme mukavemetinin 
eniyilenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırma kapsamında tespit edilen parametre ve seviyelerinin sonuç 
üzerindeki etkileri incelendiğinde en etkili parametrenin Al serisi malzeme olduğu, ağırlıkça SB oranı, ısıtma 
hızı ve 600oC sinterleme sıcaklığında bekleme süresinin de sırasıyla onu takip ettiği görülmüştür. Her bir para-
metre için eğme mukavemetini en çok arttıran seviyelerin de Al serisi 5754, ağırlıkça Sb oranı yüzde 5, ısıtma 
hızı 20oC/dak ve 600oC sinterleme sıcaklığında bekleme süresinin ise 5 dak olduğu tespit edilmiştir.
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AXIAL FLUX PERMANENT MAGNET MOTOR DESING AND OPTIMIZATION BY USING 
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

Tuğçe TALAY1, Kadir ERKAN2

1-2Yildiz Technical University, Graduate School of Science and Engineering, Mechatronical Engineering, 
Istanbul / Turkey

Abstract: In this study, the necessary steps for the design of axial flow permanent magnet motors are shown. 
The design and analysis of the engine were carried out based on ANSYS Maxwell program. The design pa-
rameters of the ANSYS Maxwell program and the artificial neural network system were established in MAT-
LAB, and the most efficient design parameters were found with the trained neural network. The results of the 
Maxwell program and the results of the artificial neural networks are compared, and optimal working design 
parameters are found. The most efficient design parameters were submitted to the ANSYS Maxwell 3D design, 
and the cogging torque was examined and design studies were carried out to reduce the cogging torque.

Key Words: AFPM, ANSYS Maxwell, Cogging Torque, Design Optimisation, Efficiency, NNTOOL

INTRODUCTION

Nowadays, electric machines cover 65% of the world’s energy consumption. Electric motors are widely used 
in home appliances, automotive, transportation vehicles, space and aerospace applications.  

There are so many researches to reach the maximum efficiency in terms of energy because of the demand of 
these motors. 

In particular, thanks to the advantages of axial flow permanent magnet synchronous motors, the increasing 
number of studies has become an important issue. Michael Faraday is the first to design the axial flow engine. 
One of the most important reasons for this engine, which was found in the 19th century, has become a subject 
that has been studied in recent years. In particular, the presence of magnets that provide high magnetic flux, 
such as neodium (NdFeB) and SmCo, and the reduction in production costs has contributed to the development 
of permanent magnet motors since the 1980s [2].

Nowadays, permanent magnet machines are used in many fields from electric vehicles to space industries. In 
recent days, the world’s leading automobile brands have been operating in the field of electric cars due to the 
low fuel costs and intensive R & D activities are being carried out to increase the efficiency of the engines of 
these vehicles. 

ln order to start the design process in electrical machines, firstly its physical feasibility, and then its feasibil-
ity should be taken into consideration. Otherwise, it is not enough to design theoretically a perfect electric 
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machine. Therefore, mass production should be planned very well, and this process should be taken into 
consideration from the first stages of design. In this study, the design of the axial battery permanent magnet 
motor was realized by ANSYS Maxwell program. For design optimization, variable ranges were assigned, 
and the performance values were examined and the artificial neural network model was established based on 
these data. Artificial neural networks established based on neuron structure of the human brain, artificial neural 
networks can be modeled and learned. Artificial neural networks are first trained using existing data and then 
tested with data not used during training. Although the training process takes time, after this training they have 
a quick decision make mechanism [3].

 The database was developed using ANSYS Maxwell program with various design parameters, and these data 
were used in the training and control of artificial neural network. The optimal design parameters were deter-
mined according to the results obtained by giving detailed design parameter ranges as input to the artificial 
neural network, and these results were compared with the results obtained from Maxwell.

In line with the successful results obtained from the artificial neural network, three-dimensional machine de-
sign was made at ANSYS Maxwell by using the best efficient machine parameters, and studies were carried 
out to reduce the impact moment of this machine, thus optimum design parameters were determined and low-
impact, high-efficiency axial intelligent permanent magnet motor design was made.

Modeling and Analysis of AFPM by ANSYS Maxwell

ANSYS Maxwell 3D software package program is used for modeling and analysis of axial flow permanent 
magnet motor.

The parametric values of the model used as the starting model are given in Table 1. Here, the values given are 
the average initial values obtained as a result of a general literature review.

The characteristics of the stator which are used for the analyzes in this study consist of 18 slots, eight poles, 
one rotor, one stator, axial flow, rotor with a disc and permanent magnets placed on the surface. The following 
table shows the stator, windings, rotor, shaft, permanent magnets and operating conditions in the first selected 
condition.
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Parameter Values

Machine Source Type DC

Structure Axial-Flux Rotor

Stator Type AXIAL_AC

Rotor Type AXIAL_PM

Air Gap Length (mm) 1

Parameter Values

Stator Number of Poles 8

Number of Slots 18

Outer Diameter 120

Inner Diameter 70

Length 25

Stacking Factor 0.95

Steel Type D23_50

Hs   = 0 1 (mm)
Hs2 = 4.5 (mm)
Bs0 = 3.5 (mm)
Bs1 = 6    (mm)
Bs2 = 6    (mm)  
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Table 1. Parameters of reference AFPM Machine 

Parameter Values

W
in

di
ng

Winding Layers 2

Parallel Branches 1

Conductor per Slots 170

Coil Pitch 1

Number of Strands 2

Wire Wrap 0

Wire Size (mm) 0.269

Parameter Values

R
ot

or

Number of Poles 8

Skew Width (deg) 0

Outer Diameter (mm) 120

Inner Diameter(mm) 70

Length (mm) 25

Stacking Factor 0.95

Steel Type D23_50

Parameter Values

PM

Embrace 0.7

Magnet Type XG96/40

Magnet Length (mm) 25

Magnet Thickness 
(mm) 8

Parameter Values
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Sh
af

t Frictional Loss (W) 12

Windage Loss (W) 12

Reference Speed (rpm) 3000

Parameter Values

W
or

ki
ng

 
C

on
di

tio
ns

Rated Output Power 
(W) 500

Rated Voltage (V) 220

Rated Speed (rpm) 1500

Operating Temp. (cel) 75

The output torque graph of the motor is given in Fig. 1 depending on the position of the rotor in accordance 
with the selected initial parameters. 

Fig. 1. Output torque graph according to rotor position

Efficiency ratio graph of the motor depending on the position of the rotor in accordance with the selected initial 
parameters is given in Fig. 2.

Fig. 2. Efficiency ratio graph according to rotor position
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3. Determination and Optimization of Variable Parameters of AFPM

Inspired by a genetic algorithm method to increase the efficiency of AFPM, design variables and the results of 
crossing these variable design parameters will be evaluated. 

The main design parameters affecting the efficiency are air gap (g), stator slot opening (Bs0), inner diameter of 
the rotor (Rin), permanent magnet thickness (Lpm). One of the most important design parameters is λ which 
is the result of division of motor inner diameter to motor outer diameter (Di / Do). By choosing rotor initial 
diameter (Rin) as a design variable, one of the important parameters, which is λ, also will be affected propor-
tionally. Maxwell’s “optimectrics” tab, design values are assigned as Fig. 3.

 

Fig. 3. Variable design parameter

As a result of the analysis, which takes about two days, 2401 data were obtained. The 2401 design parameters 
obtained were recorded to be used in artificial neural networks for use in the training and control of the net-
work.

4. Structure of Artificial Neural Network

Artificial neural network is the model of the human brain, composed of nerve cells and the structure of the 
parallel with all the functions of the digital world [1].

In this study, input data were generated by randomly selecting 427 of the design data generated in the ANSYS 
Maxwell program. These parameters are the air gap (g), the stator slot opening (Bs0), the inner diameter of the 
rotor (Rin), the permanent magnet thickness (Lpm) and their combinations.

The output data are the efficiency ratio of the values that are formed as a result of the design combination of 
these design parameters.

In the training of the network, back propagation algorithm will be used so the fault will be spread from out 
layer to lower layers by optimization the weights. Tangent-Sigmoid function will be used for transfer function.
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Fig. 4. Structure of Artificial Neural Network

4.1. Performance of Artificial Neural Network

Neural network has reached best validation performance at 35 epochs. In Fig. 5, mean squared error histogram 
for training, test, and validation data is shown.

..

Fig 5. Performance of artificial neural network (main squared error)

4.2 Regression Results of Artificial Neural Network

In the study, the regression value (correlation factor) is found between 0.9995 and 0.9996 from between the 
target values and the calculated values by using the ANN method. The results obtained from the study show 
that the ANN method can be used successfully.
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Fig. 6.  Regression Values for Training, Test, Validation and All

4.3 Application of the Artificial Neural Network

According to ANN performance results, the training is completed without reaching the number of iterations 
entered. Our verification and test data are in parallel with the training data so it proves that the network has 
been learned the process successfully. We are ready to export the network1 into nntool and simulate it.

After proving that the artificial neural network is successfully working (tested and approved 427 pcs data), it 
is aimed to obtain the highest efficiency motor and obtain efficiency ratio results for different parameter values 
of axial flow permanent magnet motor.

We used 427 of the 2041 data obtained from ANSY Maxwell for the training of the network, and 133 different 
parameter combinations were chosen from the remaining data and the performance of the trained network and 
the amount of error were investigated.

The selected design parameters were run in the trained network1 and the efficiency ratio values predicted by 
the artificial neural network. The estimated efficiency ratio values obtained from the artificial neural network 
compared to target values which were obtained from ANSYS Maxwell. Refering to Figs. 7 and 8, the target 
values from ANSYS Maxwell are parallels with the predicted values from neural network. This shows that the 
process is completed successfully for different design values and the neural networked is trained very well and 
it proves that the trained network can be used for the design optimizations. 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

921

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Fig. 7. Target efficiency ratio vs. predicted ANN results (ANN predicted maximum efficiency ratio is 
marked)

                                                  

Fig. 8. Target efficiency ratio vs. predicted ANN results (Target of maximum efficiency ratio is marked)

The results obtained from Maxwell in the artificial neural network also reached the highest efficiency in the 
combination of 85. design. According to these results, the 85th design parameters provide the highest effi-
ciency. The 85th design parameters are shown in Table 2.

Table 2. Optimized design parameters

Bs0 
(mm)

G (mm) Lpm 
(mm)

Rin 
(mm)

3 0.98 12 73

The efficiency, torque and losses of ANSYS Maxwell, which are optimized by artificial neural networks, were 
compared, and the design results of the initial stage and the optimized design results were compared.
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The efficiency increased by 2.05% compared to the initial stage. Total losses decreased by 28.66 Watts. Maxi-
mum output torque increased by 0.1024 Nm.

Table 3. Initial value and optimized design comparison

Initial  
Value

Optimized 
Value

Efficiency(%): 61.7592 63.8116

Maximum 
Torque(N.m):

3.9364 4.0388

Total Loss 
(W):

340.552 311.892

Fig. 9 According to rotor position initial state and optimized torque comparison 

Fig 10. According to rotor position initial state and optimized efficiency ratio comparison

The optimization of the axial flow of permanent magnet motor in ANSYS Maxwell is the parameters that give 
the highest efficiency in the selected range. Using these parameters, the design of the engine was submitted to 
ANSYS Maxwell three-dimensional machine design.
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5. 3-D Design Modeling of Axial Flux Permanent Magnet Machine by ANSYS Maxwell

After analyzing and modeling in Maxwell rmexport, the design is submitted to Maxwell3DDesign. In Fig. 11, 
a half-model three-dimensional axial intelligent permanent magnet machine is shown.

Fig 11. Half-model of permanent magnet motor with axial flow

6. Calculation of Cogging Torque

Cogging torque is the reluctance moment of the motor due to its magnetic flux and reluctance. This moment is 
examined structurally and has a negative effect on nominal torque in the operation of the motor. In the simula-
tion of the permanent magnet axial flow motor with ANSYS Maxwell program, different settings must be made 
in each step. In the calculation of the moment of torque, the motor needs to be moved with mechanical steps 
[4]. For a higher resolution, this setting can be arranged optionally.

Fig 12. Cogging Torque in the initial stage

7. Cogging Torque Reducing Techniques of AFPM

Minimizing cogging torque in designing axial-flux permanent-magnet (AFPM) motors is one of the important 
issues which must be considered during the design process as it leads to output torque ripple, vibrations and 
noise [8]. There are variety of techniques exist for minimizing the cogging torque [7]. Out of them, the various 
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rotor modification techniques are directly applicable to axial flux machines. However, the stator modification 
techniques cannot be directly applied due to difficulty in punching slots in axial stator laminations leading to 
high cost [8]. In general, cogging torque minimization in AFPM machines can be considered in two manners: 
modifications from the stator side and rotor side.

Fig 13. Summary of cogging torque minimization techniques for AFPM machines [5]

7.1 Stator Side Modifications

There are some minimization techniques which can be applied for stator side such as dummy slots in stator 
teeth, ratio of stator slot number to rotor pole number, slot openings and displaced slots and [5].

As is known, cogging torque is produced by the interaction between the edges of the magnet poles and the 
stator slots. By introducing dummy slots in the stator teeth, the interaction between magnets and stator slots 
will be increased, increasing the main frequency, removing some of the harmonic orders and reducing the 
maximum amount of cogging torque. This method can even cause saturation on teeth surface by changing the 
distribution of flux lines [7]. The dummy slots are not as deep as the slots where windings are positioned, but if 
feasible, for cogging torque mitigation small notches in the teeth are sufficient [12]. In low speed applications, 
due to the high number of poles and, consequently, slots required, the width of the teeth would not be enough 
to accommodate the notches [12]. Also these methods are not practical and they are high cost solutions for 
AFPM machines.

One of the cogging torque minimization method used in the stator is to arrange the ratio of stator slot number 
to pole number. But in fractional slot machines, the rotor magnets have different positions according to the sta-
tor slots, that’s why generating the cogging torque components which are out of phase refer to each other, are 
partially cancelled [5]. In axial flux machines, the stator laminations are spirally wound due to which cutting of 
slots in it is difficult. Therefore, its customized design for cogging reduction is much complex and not practical 
and the design cost is high [9].

Due to the reasons we have mentioned, the axial fluxes that we have designed will be analyzed by focusing on 
the techniques to be applied on the rotor side in order to reduce the impact of the cogging torque.
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7.2 Rotor Side Modifications

For AFPM motors, it is more important to work on techniques that will reduce the cogging torque on the rotor 
side instead of stator side techniques because of the fact that the motor structure is axial and the work to be 
done in the rotor is more practical, low cost and easier to design.

These methods include: magnet shaping, optimizing magnet pole arc to pole pitch ratio, pole arc offset, nar-
rowing rotor pole embrace, pole-slot combination, magnet skewing, etc [9]. As a result of rotor shifting tech-
nology, the rotor torque is reduced at the appropriate angle. Magnet skewing technique is a technique in which 
one side of the magnet is attached to the other side of the magnet and is based on the production of the magnet 
according to the resulting new shape. The magnet or pole shift (grouping technique) is the shifting of the adja-
cent magnets in relation to each other.

7.2.1 Cogging Torque Minimization by Magnet Pole-Arc to Pole-Pitch Ratio 

Cogging torque is being triggering by the interaction between the edges of the magnet poles and the stator 
slots. Magnet pole-arc is an important topic because both the magnitude and shape of the cogging torque wave-
form depend on the magnet pole-arc [5].  The magnet leakage flux can be reduced by reducing the magnet pole-
arc to pole pitch ratio, on the other hand it also reduces the magnet flux, consequently, and average torque [5].

Fig. 14. An AFPM rotor with two different magnet steps

Fig. 15. Cogging Torque minimization after Magnet Pole-Arc to Pole-Pitch Ratio technique
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7.2.2 Cogging Torque Minimization by Magnet Skew 

One of the most efficiency method to reduce to cogging torque is Magnet skewing for AFPM machines. Be-
cause this modification can be implemented fast and easy.  Magnet skewing is generally used for conventional 
permanent magnet motors as well as AFPM motors [11] As shown in Fig. 16, the location of direct axis of 
magnet shifts gradually in peripheral direction, as it is traced from inner radius to outer radius of rotor core 
[10]. The machine is divided into a certain number of annular slices in the radial direction. The direct axis of 
each slice is displaced by a certain angle (ϴs). [10]

Fig. 16. Rotor structure with skewed magnet [10]

Different registration techniques are available for an AFPM motors. These techniques are conventional magnet 
skew, triangular magnet skew, parallel-sided magnets, trapezoidal magnet skew, circular magnets, dual skewed 
magnets. These techniques are one of the techniques that can be applied to the rotor side of the permanent 
magnet disc motors in a low cost.

Fig 17. Cogging Torque minimization after skewing technique
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7.2.3 Cogging Torque Minimization by Rotor Displacement

In dual air-gap AFPM motors, the cogging torque is equal to the vector sum of the cogging torques in each air 
gap. Therefore, if one of the rotors is rotated relative to the other, the peak value of the total cogging torque can 
be pulled down since the vector sum of the cogging torque in each air gap will give the total cogging torque. [6]

Fig. 18. Two different AFPM motor’s rotors displacement compare to each other [3]

Fig. 19. Cogging Torque minimization after rotor displacement technique

7.2.4 Magnet or Pole Displacement (Grouping Technique)

Another effective method for cogging torque minimization is to slide adjacent magnets relative to each other 
as shown in Fig. 20. However, when the magnets are shifted from their symmetrical position, the leakage flux 
on one side of the magnet will increase and the leakage flux on the other side will decrease. Another disadvan-
tage of this method is that it causes distortion of the counter electromotive force waveform and the moment 
fluctuation. [3]
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Fig. 20. Magnet placement (pole displacement) options of AFPM motors [3]

CONCLUSIONS

In this paper an artificial neural networks-based design optimization algorithm for an AFPM motor is pro-
posed. The design variables are varied and the effect of varying the design variables on the performance indices 
is studied by performing ANSYS Maxwell. Having obtained discrete data from ANSYS Maxwell, NNTOOL 
is used for training the data and further optimization. The results of the network disclose an optimized AFPM 
motor design.

The trained network is used is to validate the artificial neural network-based design solution and the results of 
artificial neural network prove the precision of the design variables by getting maximum effective design solu-
tion at the same design variables with ANSYS Maxwell data by using artificial neural network, we analyzed 
so many design data in a very short time and the design variables which gives maximum efficiency, has been 
found. With artificial neural network design solution we get %2.05 efficiency more compare to initial stage 
design and Maximum output torque increased by 0.1024 Nm.

And to complete design optimization, cogging torque is the one of important to topic for AFPM and it needs to 
be reduced to improve the design optimization. In this study, various cogging torque minimization techniques 
for AFPM machines have been reviewed. It has been shown that, there are various techniques exist to reduce 
the cogging torque which can be applied in AFPM machines. Due to the complexity and cost of stator manu-
facturing, in this study rotor side minimization techniques have been focused. After applying rotor side cog-
ging torque minimization techniques, the result shows that by adjusting Magnet Pole-Arc to Pole-Pitch Ratio 
cogging torque has been reduced %10.1, by magnet skewing cogging torque has been reduced %9.17 and by 
rotor displacement cogging torque has been reduced %9.2 according to initial structure.  
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1DOF 2D URANS SIMULATON OF VORTEX-INDUCED VIBRATION OF A CYHNDER WITH 
DIFFERENT DAMPING PARAMETERS

Asım Ozan MUTLU1, Meral BAYRAKTAR1, Seyfettin BAYRAKTAR2

1Yıldız Technical University, Faculty of Mechanical Engineering, Istanbul / Turkey
2Yıldız Technical University, Faculty of Naval Architecture & Marine Engineering, Istanbul / Turkey

Abstract: One of the difficult challenges that engineers encounter nowadays is the vortex induced vibration 
(VIV). VIV occurs when a bluff body is subjected to external fluid flow. Vortices shed from the structures cause 
bluff bodies to oscillate. This oscillation can lead to failures of the structures. With the recent development of 
computing technologies, VIV have been caught attention by many researchers. Although, extensive research 
has been done until now, there are still research areas to be investigated on VIV.  In the present numerical study, 
damping of the structure is investigated and the results are compared with the experimental study found in the 
open literature. The simulations are done with two-dimensonal (2D) cylindrical cross-sectional structure that is 
free to move in transverse direction. Overall, a good agreement is achieved between the experimental and the 
numerical results. The three key parameters, namely; the dimensionless amplitude, frequency ratio, which is 
the frequency of the displacement over the natural frequency, and the vortex modes are shown. It is concluded 
that the response of the amplitude decreases with the increased damping of the structure and a shift occurs in 
the beginning of the lock-in region with increasing damping.

Key Words: CFD, Vortex-Induced Vibration, URANS, Damping

INTRODUCTION AND THEORETICAL BACKGROUND

Vortex induced vibration (VIV) occurs when a bluff body is subjected to an external fluid flow. Vortices shed 
from the structures cause bluff bodies to oscillate. This oscillation can lead to failures of the structures even 
can be catastrophic. Until now, VIV has been studied extensively by many researches with different aspects. 
One can see the review by Bearman (2011). Generally, the main focus of these studies was to determine the 
maximum response of the structures. VIV is associated most with the term “lock-in” phenomenon which is 
the indication of vortex shedding frequency is dominating the structure near the system’s natural frequency. 
Extensive researches were done to understand the physics and the dependent parameters of VIV. Feng (1968) 
and Khalak and Williamson (1996, 1997, 1999) conducted serials of experiments and they conluded that, there 
are two types of response characteristics. For high mass-damping, m*ζ, there are two branches, namely; initial 
and lower branch. For low m*ζ, there are three branches, namely; initial, upper and lower branches. 

To investigate the effect of damping, Klamo et al. (2006), showed the transition between three branch re-
sponses to two branch responses with higher damping values. They concluded that three branch responses 
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were observed with low m*ζ and high Re and as the damping increases, two branch responses occur. Over the 
years with development on the numerical methods, VIV has been also investigated by computational fluid dy-
namics. Numerical methods are a very efficient way to investigate the VIV phenomenon by means of expense 
and time. Two notable numerical studies were done by Guilmineau and Queutey (2004) and Pan et al. (2007). 
They investigated 2D simulation VIV of a cylinder with same parameters as Khalak and Williamson (1996). 
Although their studies agreed well with the experimental results, the maximum amplitude responses were not 
well captured.  

Vortex-Induced Vibration

VIV occurs when a flexibly mounted bluff body exposed a crossflow. Due to oscillatory vortex shedding from 
rear side of the cylinder, a periodic external force exerted on the cylinder surface, so it starts to oscillate. This 
phenomenon is called Vortex-Induced Vibration. These systems can be represented by a linear mass-spring-
damping system. In Figure 1, VIV of a cylindrical cross section is represented as one degree of freedom 
(1DOF) free to move in the transverse (y) direction as a spring-mass system where D is diameter of the cylin-
der, k is stiffness and c is damping.

Figure 1. Schematic of the 1DOF Cylindrical mass-spring-damper system

a. Dynamics of 1DOF System

The equation of motion for structural system can be formulated as;  where, m is the mass 
of the cylinder, y is the position of the cylinder measured from the resting position, k is the stiffness, c is the 
damping and Fy is fluctuating transverse force exerted by fluid lift force.

Assuming cylinder has a sinusoidal motion, the solution of the system y is; , where A 
is maximum amplitude determined from initial condition, ωn=2πfn system’s angular natural frequency in water 
and ϕ is the phase angle between fluid forces and the displacement of the cylinder. The fluid forces exerted on 
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the cylinder can be expressed as; , where F0 maximum force, ω=2πf is the body oscillation 
angular frequency. From equations these equations, Govardhan and Williamson (1999) derived the dimension-

less amplitude, A*, and frequency ratio, f*, equations, which can be expressed as;  

and  , where;  is the dimensionless amplitude,  is the mass ratio which 

is the ratio of system’ s mass (cylinder mass) over the displaced fluid mass (md=πρD2L/4),    is the 

dimensionless frequency; f=ω/2π body oscillation frequency and  is natural frequency of 
the system in water where mA= CAmd (CA=1 potential added mass coefficient for cylinder) is added mass, 

 is the reduced velocity,  is the structural damping ratio, where c is damping 

coefficient,  is effective added mass coefficient and  is the 
phase angle between fluid forces and the cylinder displacement. 

b. Computational Dynamics Governing Equations

The governing equations for fluid motions are based on the principles of conservation of mass and conserva-
tion of momentum. Conservation of mass principle (Equation 1) states that, the rate of the mass that enters 
the system is same as the mass leaves from the system in a closed system while conservation of momentum 
principle (Equation 2.1-2.3) indicates that total momentum of a closed system does not change if there is no 
external force. 

                         (1)

where ρ is the fluid density, t is time,  is velocity vector and the ∗ is the gradient of the ρU. The 
conservation of momentum can be express in x-, y- and z-directions, respectively as; 

                       (2.1)
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                       (2.2)

                     (2.3)

where, ρ is the fluid density,  is velocity vector, μ is dynamic viscosity, p is pressure and the term 
ρg represents the forces acting on fluid particle. 

PURPOSE

The main goal of this study is to simulate 1DOF VIV in transverse direction using unsteady Reynold-Averaged 
Navier-Stokes (URANS) method of a two-dimensional (2D) cylindrical structure by changing its structural 
damping ratio and compare the results with experimental data by Soti et al. (2018). 

SCOPE

Soti et al. (2018) shows that with increased damping coefficient, the amplitude and the lock-in region interval 
of the VIV of a cylindrical structure is changed. Also, there is a shift occur in the initial branch with the in-
creased damping. This study covers to simulate these effects of damping with ζ =0.028 and 0.074.

METHOD

Commercially available ANSYS Fluent CFD software was chosen as the solver. Simulations were done in 
2D domain. The cylindircal structure was modeled as free to move in transverse direction. Turbulence model 
was chosen as k-ω SST while PISO was used as the pressure-velocity coupling. All spatial and the temporal 
discretization scheme was chosen as second-order upwind scheme. For gradient discretization method, least 
squares cell base scheme was preferred. For simplicity, the diameter of cylinder, free-stream velocity and mass 
of the cylinder were chosen as to be D=1, U=1 and m=1, respectively. The other parameters were determined 
such that these values were maintained. Turbulence parameters were chosen as k=0.001 and ω=1 as proposed 
in the literature (Guilmineau and Queutey, 2004). Time step Δt= 0.005 was set to maintain Courant number 
around unity (1). For convergence criteria all residuals were set to 10-4. A grid convergence study was done 
with Re=104 until no significant change was occurred in the results. After such study, a grid with 39300 number 
of cells was chosen. To get accurate results near wall, a resolution of y+ is kept around 1 near the surface of 
cylinder.
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Table 1. Grid convergence study

Number of Cells Mean Drag Coefficient (Cd)

24300 1.30

31400 1.54

39300 1.64

48000 1.64

Validation of the study were done by comparing the amplitude ratio with the experimental data of Khalak 
and Williamson (1996). Results were also compared with the numerical results obtained by Pan et al. (2007). 
Simulations are in the range of 3≤Ur≤13 with corresponding Reynolds number from 2500 to 10830. The mass 
damping-ratio is chosen as m*ζ =0.0013 and the mass ratio is chosen as m*=2.4 same as the experiments. 

The damping effects found the by the present study were compared with the experimental study of Soti et al. 
(2018). For this case, simulations were done with damping ζ =0.028 and 0.074. Mass ratio m* is taken as 3 
as in the experiments. The simulations were in the range of 3.6≤Ur≤12 with corresponding Reynolds number 
from 2220 to 6661. 

FINDINGS

Validation

Figure 2 shows both the dimensionless amplitude ratio A*=A/D and the frequency ratio f* as a function of cor-
responding reduced velocity, Ur, with comparison of experimental data (Khalak and Wiliamson, 1996) and the 
numerical results (Pan et al., 2007). It should be noted that both the numerical and experimental studies were 
done with the mass damping-ratio m*ζ =0.0013 and the mass ratio m*=2.4. 

It can be seen that the highest amplitude ratio A*=0.67 is captured when Ur=5. Results are overall in in good 
agreement with both numerical and experimental data from the literature. However, the upper branch is not 
captured well with the the numerical data provided by Pan et al. (2007). The frequency ratio graph shows that 
during lock-in region the f* of the fundamental frequencies is around 1.3 in which overall in good agreement 
with both experimental and numerical results, especially in the lower branch. 
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Figure 2. Amplitude ratio (A*) and frequency ratio f* as a function of Ur with comparison of experi-
mental (Khalak and Williamson, 1996) and numerical data (Pan et al., 2007).

Results 

a. Amplitude ratio

Figure 3 shows the amplitude ratio A*=A/D as a function of corresponding reduced velocity Ur with com-
parison of experimental data (Soti et al., 2018) for both ζ =0.028 and ζ =0.074. For case ζ =0.028, it can be 
seen general that VIV trend is generally captured. However, an early rise in the amplitude is observed dur-
ing initial branch. Also, Upper branch is not captured well as in the validation. The highest amplitude ratio 
A*=0.55 is captured when Ur=5. In this study, for Ur>8 sudden decrease is observed which is the indication 
of desynchronization. However, experimental data show that desynchronization occurs for Ur>11. Since, all 
simulations are in 2D domain and aspect ratio, A=L/D, is taken as unity, these results are expected. Previous 
study by Rahman and Thiagarajan (2015), shows the aspect ratio has a great effect on both amplitude and the 
lock-in region range. The experiments conducted by Soti et al. (2018) were done with a cylindirical structure 
that has a A=20.5 aspect ratio. Consequently, the amplitude ratio is lower, and the lock-in region is narrower 
most likely due to aspect ratio effect. 

For case ζ =0.074, it can be seen general VIV trend is captured, similarly. For ζ =0.074, most important result 
observed is there is a shift in the start of the lock-in region. For ζ =0.028, lock-in region starts when Ur=5. For 
ζ =0.074, lock-in region starts when Ur=6 as in the experimental data by Soti et al. (2018). There is an early 
rise in the amplitude and upper branch is not captured well as in the ζ =0.028. Also, the highest amplitude 
ratio A*=0.53 is captured when Ur=5 at initial branch. The highest amplitude ratio captured during lock-in is 
A*=0.42 at Ur=6. From the results, it can be seen that the amplitude ratio decreases as the damping increase 
as expected. For Ur>8 sudden decrease is observed again like in simulations for ζ =0.028. Also, experimental 
data show that desynchronization occurs early with increased damping but for Ur>9. As previously mentioned, 
these results are also most likely due to the aspect ratio effect.
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Figure 3. Amplitude ratio (A*) as a function of Ur for ζ =0.028 (left) and ζ =0.074 (right) with compar-
asion of experimental data (Soti et al., 2018) 

b. Frequency ratio 

The frequency ratio f* is shown in Figure 4 as a function of corresponding Ur. Also, the experimental spectral 
graph is shown in the background of the figure for both ζ=0.028 and ζ=0.074. Initial branch consists of two 
frequency; one of them is shedding frequency other one is due to system’s natural frequency. When the lock-
in happens vortex shedding frequency locked with the natural frequency. Within the lock-in region only one 
dominant frequency occurs. For case ζ =0.028, the start of the lock-in can be identifying in small jump in the 
f* at Ur=5. Since the upper branch is not captured well in the present work, the frequency ratio in the upper 
branch region is not captured well neither. However, for initial and lower branch the present work agrees well 
with the experimental data. Also, for Ur>9 desynchronization can be clearly observed. Similar trend is ob-
served for ζ =0.074. The initial branch shift is also observed in the graph for Ur=5. The jump in the beginning 
of the lock-in region is smaller with increased damping at Ur=6. Since the upper branch is not captured well 
in the present work, the frequency ratio in the upper branch region is not captured well also. Again, for initial 
and lower branch the present work agrees well with the experimental data. 

Figure 4. Frequency ratio f* as a function of Ur for ζ =0.028 (left) and ζ =0.074 (right) with compara-
sion of experimental data (Soti et al., 2018)
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c. Vortex formation modes

Figure 5 shows vorticity contours of corresponding Ur for both ζ=0.028 and ζ=0.074. As it can be seen from 
the figures, for ζ=0.074, Ur=5 corresponds to 2S (two single vortices per cycle) mode as an indication of initial 
branch and shift in the branch change that is previously mentioned.  For ζ=0.028, Ur=5 corresponds to 2P (two 
pair of vortices per cycle) mode which is an indication that lock-in already occured. Overall, it can be said that 
the results are found as expected.

Ur=5

Ur=8

Figure 5. Vortex shedding modes for ζ =0.028 (left) and ζ =0.074 (right).

CONCLUSION

In this study, 2D VIV simulations of 1DOF in the transverse direction of a cylindrical structure with different 
damping parameters are performed. The results are presented as dimensionless parameters namely; amplitude 
ratio lift and frequency ratio. Also, relative vortex shedding modes are shown. Overall, the general trend is 
captured well, and the system’s behavior is in good agreement relative to the experimental data, however due 
to 2D limitations some results are not consistent with experimental data. As a summary;

• With increased damping amplitude ratio decrease.

• The increase in damping causes a delay in transition to lock-in region.

• Due to limitations of 2D domain, amplitude ratio is lower than the experimental data and the lock-in region 
is narrower due to aspect ratio effect.
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“KENTSEL BAĞLAMDA GELİŞİM SÜRECİNDE SOSYAL KONUTUN GELİŞİM SÜRECİ; 
KUZEY KIBRIS’TA SOSYAL KONUT ALANLARI VE GELİŞİMİ”

Mine KUSET BOLKANER¹, Selda İNANÇOĞLU¹,  İpek YARALIOĞLU¹, Nesil BAYTİN2

1Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Lefkoşa, K.K.T.C

Öz: Toplumun temelini oluşturan ailelerin, bir parçası olan konutlar, sadece ailelerin güven içinde yaşamala-
rını sağlayan bir barınak değil; aynı zamanda toplumun alışkanlıklarını ve geleneksel yaşantı tarzının kültürel 
bir ifadesidir. Toplu konutlar da, hangi tipte uygulama yapılırsa yapılsın, toplum yaşantısına uyum sağlayacak 
şekilde tasarlanmalıdırlar. Kıbrıs adası konumu itibariyle çok eski zamanlardan beri çeşitli uygarlıkların ege-
menliği altında kalmış ve adadaki sivil konut mimarisi her egemen toplumun sahip olduğu kültüre göre inşa 
ettiği çeşitli konut tipleriyle oluşmuştur. Konut mimarisini etkileyen en önemli faktörler aile yapısı, toplum ya-
şantısı, örf ve adetler, kısacası kültürel değerlerdir. Bunun yanında iklim ve topoğrafya gibi coğrafik özellikler 
de konut mimarisini etkileyen faktörlerdendir. Kıbrıs Türk toplumunun yapısı, zaman içinde büyük değişik-
liklere uğramıştır. Bu değişikliklerin en büyüğü, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra çeşitli meslek grupları 
doğuran modern ekonominin doğuşu, kentleşmenin gelişmesi, eğitimin kolaylaşması, gelişmesi ve dış dünya 
ile çok daha fazla ilişki kurulmasıdır. Bu çalışmanın Kuzey Kıbrıs’ta 1974 öncesi ve sonrası sosyo-ekonomik 
yapıya göre şekillenen sosyal konut alanlarının gelişiminin incelenmesini içermektedir. Bu bağlamda, genel-
likle dar gelirli ailelerin ve işçilerin kullanımı için planlanan bu sosyal konut projeleri Kuzey Kıbrıs’ın farklı 
bölgelerinde olup, gelişim süreci incelenmiştir. Makalenin içeriği sosyal konut gelişimini ve Kuzey Kıbrıstaki 
yapısal karakterlerini içermekte ve konumsal olarak bulunduğu bölgelerin açıklamalı anlatımını kapsamakta-
dır. Sonuç kısmında sosyal konutun ada içindeki önemini ve toplumsal yaşantıdaki durumunu açıklamakta ve 
ortaya koymaktadır. Bu yaşam mekanlarının gelişimi ve değişimi ülkenin gelişim politikaları ile ilişki içinde 
olmaktadır. Gelişim yılları ve uygulama alanlarının ortaya konması çalışmanın esas içeriğini oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kuzey Kıbrıs, Konut, Sosyal Konut, Sosyal Konutun Gelişim Süreci

GİRİŞ

Konut hane halklarının temelde barınma ihtiyacını karşılamanın yanı sıra hem bir ekonomik varlık hem de 
bir sosyalleşme aracıdır. Yerel ve merkezi yönetimler tarafından ise konut kontrol edilmesi gereken önemli, 
ekonomik bir kaynak olarak değerlendirmiş ve oluşturdukları politikalarla ideolojilerini göstermeleri doğrul-
tusunda bir araç olarak kullanılmışlardır (Tekeli, 1996).

Konut barınağın ötesinde birçok anlam içeren çok yönlü bir sistemdir. Konut, sağladığı güvenlik, konfor ve 
bireyselliğin bir sembolü olarak kullanıcıların yaşamlarında çok önemli bir rol oynar. Fiziksel olduğu kadar 
sosyo- kültürel açıdan da birçok önemli anlam taşır (Zorlu ve Sağsöz, 2010).
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Konut taşıdığı önem, üretimi ve çevresi ile bütün, toplumsal bir sorundur. Ekonomik, sosyal ve politik se-
beplerle üretilen toplu konutlar kentlerimizin planlı bir şekilde gelişmesine, kentsel ölçekte, büyük şehirlerde 
yığılma olmasının önlenmesinde, nüfusun dengeli olarak dağılımının sağlanmasında, bölgeler arasında oluşan 
dengesizliğin ve açık alanların yok olmasının önlenmesinde çok önemli uygulama araçlarıdır. Toplu konutlar, 
kullanıcıların konut ve çevresel kalite memnuniyetlerini üst düzeyde sağlayarak, sosyal ve teknik donatım te-
sislerini bünyelerinde barındırmaları, kent içindeki diğer fonksiyon alanları ve sosyal teknik alt yapı ile güçlü 
şekilde bir bütünleşme oluşturması doğrultusunda sağlıklı bir kentleşmeye yardımcı olmaktadırlar (Kellekçi 
ve Berköz, 2006). 

Metodoloji 

Kuzey Kıbrıs ta ihtiyaca yönelik inşa edilen sosyal konutlar çalışmanın çerçevesini oluşturmaktadır.   Yardımcı 
materyal olarak; araştırma alanında yapılan gözlemler, fotoğraflar ve konu ile alakalı olan literatür taramasın-
dan faydalanmıştır. Sosyal konut kavramının gelişimi, Kuzey Kıbrıs’ta sosyal konut gelişimi, tarihsel süreç ve 
konutların adada ki konumları ve proje detayları araştırmanın içeriğini oluşturmaktadır.  

Konut ve Sosyal Konut Kavramları, Tarihsel Süreci

Konut, insanlığın ilk varoluşundan itibaren ortaya çıkmış, insanın barınma ihtiyacını karşılayan ve dış etken-
lerden korunmasını sağlayan yapıdır. İlk çağlarda ağaç ve kaya kovuklarından başlayan, şeklinden zamanla 
değişim ve gelişim göstererek günümüze gelmiştir. Konut, her dönemde insanların gelişimine paralel olarak 
gelişip, iyileşerek, hatta evrimleşerek ve tarihi dönemlerin izlerini taşıyarak günümüze kadar gelmiştir.

Konut insanların barınma ihtiyacını karşılayacak şeklinde üstü açık ve üstü kapalı mekânların bir araya gelme-
si ile oluşmuştur. Günümüze kadar evrimleşerek gelebilmiş konutun incelenmesi kentsel ve kırsal olarak iki 
başlıkta ele alınabilir. Bu iki başlık ise ülkelere göre kendi içinde de başlıklara ayrılabilmektedir.

İlkel yaşamın olduğu ilk dönemlerde konut toplu yaşam olarak bir arada olan insanların barınma ihtiyacını 
karşılarken, evrimleşen insan topluluklarında toplu yaşamdan daha özel aile kavramlarının ihtiyaçlarına cevap 
verecek şeklinde gelişip şekillenmeye devam etmiştir (Salihoğlu, 2001).

Sosyal konut kavramı, devletin amaçları doğrultusunda konut piyasasına müdahalesini yaygın olarak ifade 
edebilmek için geniş bir kullanım şekline sahiptir. Buna karşın sosyal konutun bir formel tanımı bulunma-
maktadır. Ancak ülkelerin mevzuat ve bunları uygulama durumlarına bakılarak bir sınıflandırma ve tanımlama 
yapılabilir. Konutun, ne şekilde bir sosyal konut türü olarak ele alınacağı mülkiyet ile buna bağlantılı yerel 
idareler, kâr amacı olmayan organizasyonlar veya devlet mülkiyetinde bulunmak gibi tanımlanabilir. Bunun 
dışında (örneğin Hollanda ve İsveç); konutları kimin yaptığı (örneğin Avusturya ve Fransa); kiraların piyasa 
düzeyenin altında olup olmadığı (örneğin İrlanda ve İngiltere); fonlama veya sübvansiyon akımı (örneğin 
Fransa ve Almanya); ve en önemlisi hemen hemen bütün ülkelerde olduğu gibi konut sağlama amacı dikkate 
alınarak da tanımlama yapılabilir. Bunun dışında Avusturya ve İsveç gibi bazı ülkelerde konut tüm hane halkı-
na açıkken, Hollanda ve İngiltere’nin de içinde bulunduğu birçok ülkede, konut ihtiyaçlarını karşılayamayan 
kullanıcılara yönelik sunulmaktadır (Taşar ve Çevik, 2009).
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Sosyal konut, maddi açıdan kazançları yetersiz, insan hayatını sağlıklı bir şekilde yaşama imkânı olmayan, 
ekonomik anlamda yoksun, hane halkları için barınma ihtiyaçlarının, mülk veya kiralık anlamda bir konutla 
karşılanması olmaktadır. Sosyal konut başka bir açıklama ile dar veya yoksul gelirli aileler için barınma ihti-
yaçlarını karşılayabilecek bir şekilde standart, sağlığa elverişli, en az özellik ve boyutta, ucuz halk konutlarıdır. 

Yukarıda yapılan tanımlarda daha çok sosyal konutun, fiziksel işlev özellikleri üzerinde durulmuştur. Bunun 
yanı sıra sosyal konutun barınma konusuna fiziksel bir çözüm olmasının dışında, gelir dağılımından dolayı 
oluşacak adaletsizliği gidermek, sosyal barışı sağlamak gibi sosyoekonomik yönden etkileri de söz konusu ol-
maktadır. Dolayısı ile sosyal konutlar; devlet tarafından, dar gelirli ailelerin hakkını konut piyasası üzerinden, 
koruyup ve de gözetmek için yerine getirdiği bir araç olduğunu söyleyebiliriz (Akalın, 2016).

Dünyada, gelişmiş ülkelerin sosyal konut uygulamalarına baktığımız zaman, bazı ortak yönlerin bulunmasının 
yanı sıra, standart bir sosyal konut uygulamalarının ve politikalarının da olmaması mümkündür. Dolayısı ile 
sosyal konut kullanıcılarının hedef kitleleri ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. Bu çerçevede ülkelerdeki 
bu farklılık sosyal konut kullanımında, düşük gelirli kesimler, orta gelirli kesimler kullanıcı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. (Scanlon ve Whitehead, 2014).

Dünyada gelişim gösteren ve önemli bir değişim dönemi olan sanayi devrimi ile birlikte dünya kentlerindeki 
işgücü artışı ve ihtiyacı kırsal yerleşimlerden kentlere doğru göçler yaşanmıştır. Önemli derecede göçlerle 
ortaya çıkan ve hızlı bir biçimde artan nüfus yoğunluğuna karşı, bu kentler savunmasız kalmış ve buna bağlı 
olarak sanayi kentlerinin birçoğunda konutla ilgili pek çok sorun ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Sanayi devriminin başlaması ve bunun ardından yaşanan Dünya savaşları, kentlerde konut oluşan ihtiyacının 
daha da artmasına sebep olmuştur. Dolayı ile yıkılan kentlerde barınma ve konut sorununu hızla artarak daha 
büyük problemler yaratmıştır.

Dünyada uygulana sosyal konutlar, farklı ülkelerin farklı kentlerinde, farklı tasarım çözümleri ile yapılmıştır. 
Dolayısı ile sosyal konutların dünya üzerindeki gelişimini şu şekilde özetlemek mümkün olmaktadır; Küre-
selleşmenin mekânlara yansımasının en fark edilir şekilde yaşanılan kentlerin hızlıca büyümesi, kentteki yok-
sulların barınma sorunlarını ortaya çıkarmış ve sosyal konut ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Kentlerdeki 
yoksulluğun hızla büyümesi, kentte yaşayacak olan insanların bir kısmı için önemli hale gelmiştir ve yoksulla-
rın da konut ihtiyacından dolayı toplumsal sorunlar otaya çıkmıştır. Bundan dolayı bu alanlara kamusal müda-
halenin zorunlu bir hale gelmesine neden olmuştur. Avrupa’da; 19. yüzyıl sonunda ve 20. yüzyılın yarısından 
sonra diğer dünya ülkelerinde de sosyal konut uygulanmalarının başlaması ile çıkan sorunlar, sosyal konut 
politikalarıyla giderilmeye çalışılmıştır (Kunduracı, 2013). 

Dünyadaki sosyal konut gelişimine yönelik ilk önemli uygulama ise Londra’nın “Bethnal Green” bölgesinde 
gerçekleşmiş ve kötü şartlarda yaşayan 5700 kişi için eski barınakların yerine yeni konutlar yapılmıştır. Bir 
kentsel dönüşüm aracı olarak temizleme (clearance) yöntemi uygulanan bu proje ile sadece yoksulların yaşam 
alanları iyileştirilmemiş, kentin kötü durumda olan bir parçası da sağlıklı hale dönüştürülmüştür (Greenhalgh 
ve Moss, 2009).
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Resim 1. Slum street, Bethnal Green, 1900 (Londra)

Bu gelişmelerin ardından ise Belçika’da 1889 yılında sosyal konut alanlarını içeren ilk yasal düzenleme ger-
çekleştirilmiştir. Yapılan bu uygulamaların sonrasında ise sanayi devriminin önemli ülkelerden olan İngiltere 
(1890) ve Fransa’da (1894) yapılan yasal düzenlemeler takip etmiştir. Günümüzde sosyal konut uygulama-
larının en fazla olduğu Hollanda ise 1901’de ilk kez sosyal konut uygulamaları başlamıştır. Dolayısı ile bu 
gelişmelerden yola çıkarak sosyal konut uygulamaları, ilk olarak sanayileşen ülkelerde ortaya çıkmış ve geliş-
me göstermiştir. Bu durum dünyadaki farklı ülkelerin farklı kentlerinde olmuş olsa da, genel anlamda sosyal 
konutların kullanıcıları yoksul sanayi işçileri ve ailelerin olduğu dikkat çekmektedir (Akalın, 2016) .

20. yüzyıla bakıldığında, ilk on yıllı kapsayan dönemimde ise, kent planlama geleneği ve kent planlamasına 
önemli katkılar sağlayan Schumacher, Berlage ve Viyana’nın avlulu konutlarını tasarlayan mimarlar grubu ta-
rafından yapılmıştır. Örneğin Berlagein’nin, Amsderdam’ın güney kısmı için 1915 yılında yaptığı planlamada, 
iç avlulu olan ve ada sınırı boyunca yer alan yapılaşma şeklini, simetrik bir uygulama ile düzenleyerek bir yol 
ağını kullandığı görülmektedir (Quriesh, 2006). 

Kuzey Kıbrıs’ta Sosyal Konut ve Tarihsel Süreci

Konut, insanın özel hayatını sürdürdüğü ve insanın yaşam şartlarını, hayat standartlarını direk etkileyen bir 
faktördür. Ülkemizde yılların birikimi sonucu ortaya çıkan konut sorununa 1970’li yılların başından itibaren 
daha ciddi bakılarak birtakım yasal düzenlemeler getirilmiş ve gerekli yardımlar bulunarak sosyal konut ko-
nusunda başarıya ulaşılmıştır. Sosyal konut kavramı Kıbrıslı Türkler için yeni bir gelişme değildir. I. Dünya 
Savaşı öncesinde Lefkoşa bölgesinde sosyal konut yerleşimlerinin olduğu görülmektedir (Ilgar, 1998).

Gelir düzeyi düşük kişilerin kullanımı için yapılan sosyal konutlar ilk olarak Gemikonağı (CMC) bölgesinde 
yapılmaya başlanmıştır. Amerika menşeli bir maden şirketi olan CMC (Kıbrıs Maden Şirketi/Cyprus Mine 
Corporation)’nin Lefke Bölgesi’nde bakır madenlerini tespit ederek bu bölgede bir işletme kurmuştur. Maden 
şirketinin kurulması ile alanda çalışacak işçilerin barınma sorunlarını çözmek amacıyla 1922 yılında konutlar 
inşa edilmeye başlanmıştır.1926 yılında, Xero’daki (Ksero) işçi evlerinin yapımından sonra 1928 yılında ise 
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bu kez Lefke (Karadağ)ikinci bir işçi köyü daha kurulmuştur. Xero, Skuriotissa ve Karadağ’daki işçi evleri 
1942 yılında Kuzey Afrika’da savaşmış İngiliz askerleri için dinlenme kampı olarak kullanılmıştır. Ayrıca, II. 
Dünya savaşı sırasında Alman işgalinden kaçan çok fazla sayıda Yunanlının da CMC tesislerinde konakladığı 
bilinmektedir. CMC evleri yapılırken çalışanların statüleri ile medeni durumları dikkate alınmıştır. Bundan 
dolayı bekâr işçi evleri, evli işçi evleri, ustabaşı (formen) evleri ve mühendis evleri olmak üzere dört ayrı 
konut tipi belirlenmiştir. Ayrıca bu konutlar adada ilk kez, dış mekanı olarak tasarlanmış bir toplu konut olma 
özelliğini de taşımaktadır (Beyaz ve diğ., 2017).

Resim 2. CMC Evli İşçi Evlerinin Tipik Ön Cephe Görünüşü (Anıl, 2015)

Samanbahçe evleri ise İngiliz döneminde Şaban Paşa Vakfı’na ait bir alan üzerinde Lefkoşa’da yapılmış ilk 
sosyal konut uygulamasıdır ve 72 konuttan oluşmaktadır. Samanbahçe Evleri projesi, Lefkoşa Master Plan 
kapsamındaki en önemeli sosyal konut projelerinden biridir. Bu proje kapsamında hedef kitle toplumun dar ge-
lirli kesimidir.  Oldukça sade olarak ve minimal elemanlarla yapılmış bu evlerde hemen hemen tüm işlevlerin 
ihtiyaçları da karşılanmıştır (Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 2018).

Resim 3. Samanbahçe evleri (Bolkaner, 2018)



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

944

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

I. Dünya Savaşı sonrası İngiliz Hükümeti Küçük Kaymaklı Bölgesinde gelir düzeyi düşük ailelere ve işçiye 
yönelik bitişik nizam olarak 134 adet konut inşasına başlamıştır. Helen kullanılmakta olan bu konutlar Lefkoşa 
Belediyesi kontrolünde çok düşük kira miktarlarına kiralanmaktadır (Ilgar, 1998). 

  

Resim 4. Belediye Evleri (Lefkoşa)

1965’den itibaren ise 1963 olaylarında Güneyden kuzey tarafa göç edenlerin barınma ihtiyacını gidermeleri 
için Kıbrıs Türk Yönetimi bir kısım göçmenin yaşam standartlarını yükseltmek için Göçmen Evleri Projesini 
başlattı ve 6 yıl içinde 65 değişik yerleşim yerinde 1513 konut inşa edildi. Göçmen evleri müstakil veya ikiz 
ev olarak tasarlandı ve yaklaşık 40-70 m2 arasında değişen bu yapıların bazıları prefabrik, bazıları tuğladan 
inşa edildi (Sarıyer, 2001).

Resim 5. Göçmen Evleri Göçmenköy (Lefkoşa) 

Devlet Sosyal Konutları 1980 yılında tasarlanmaya başlandı.1986 yılında teslim edilmeye başlanmıştı. Dar, 
sabit gelirli insanlar için yapıldı. Ödeme kolaylığı bulunan bu evler, ilk önce bahçeli dörtlü ve altılı sıra tipinde 
iki katlı olarak inşa edilmeye başlandı. Bunlar Kıbrıs halkının yaşam tipine daha uygun evlerdi. Daha sonra 
apartman tipi konutlar da yapılmaya başlandı. Bunlar Kıbrıs halkının yaşam stiline pek uygun değildi. Arsa 
yetersizliğinden ve daha ekonomik evler yapmak için apartman tipinde de evler yapılmaya başlandı. O dö-
nemlerde Kıbrıs’ta çok fazla apartman bulunmamakta idi. İlk etapta 1986 yılında, Lefkoşa’da 96 adet iki katlı, 
40 adet apartman tipi konut, Magosa’da, 80 adet iki katlı, Girne’de, 40 adet iki katlı, Güzelyurt’ta, 32 adet iki 
katlı konut inşa edilmiştir.
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Resim 6. Göçmenköy Sosyal Konutları (Lefkoşa)

1987 yılında, ikinci etap birinci bölümde Lefkoşa’da 60 adet iki katlı, Magosa’da, 80 adet iki katlı, Girne’de, 
40 adet iki katlı, Güzelyurt’ta, 32 adet iki katlı, Lefkoşa’da 1988 yılında 48 adet apartman tipi konut yapılmıştır.

İkinci etap ikinci bölümde Lefkoşa’da 1988 yılında 128 adet iki katlı, Magosa’da, 56 adet iki katlı, Girne’de, 
60 adet iki katlı, Lefkoşa’da 1989 yılında 56 adet apartman tipi konut yapılmıştır.

      

Resim 7. Apartman tipi sosyal konutlar (Lefkoşa)

İkinci etap üçüncü bölümde Lefkoşa’da 1989 yılında 292 adet iki katlı, 56 adet apartman, Magosa’da, 124 adet 
iki katlı ve apartman tipi konut yapılmıştır.

Üçüncü etap da Gönyeli ’de 1990 yılında 16 adet apartman, Lefke’ de 1991 yılında 16 adet, Güzelyurt’ta 1992 
yılında 16 adet, Magosa’da, 88 adet, Lefkoşa’da, 104 adet apartman tipi konut yapılmıştır. Şu anda artık devlet 
tarafından sosyal konut yapılmamaktadır (İçişleri Bakanlığı, 2018)

Kuzey Kıbrıs’ta Sosyal Konut Alanların Gelişimi ve İncelenmesi

Bu çalışma Kuzey Kıbrıs’ta devlet eliyle yapılan sosyal konut uygulamalarının bahçeli dubleks sıra ev tipinde 
ve apartman tipinde olarak inceleye biliriz. Dubleks sıra evler iki farklı plan tipinde tasarlanan sıra ev şeklinde 
sosyal konutlardan biri dörtlü gruplar halinde düz sıra şeklinde, diğeri ise dörtlü ve altılı gruplar halinde zig-
zag sıralar şeklinde planlanmıştır. Apartman tipindeler iki türde tasarlanmıştır. Her katta iki daire bulunan ve 
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dört katlı bloklardan oluşmaktaydı.  Zemin katta dükkânları olan apartmanların arkası kolonlar üzerinde olup 
otopark alanı olarak düşünülmüştür (Sarıyel, 2001).

Şekil 1. Kuzey Kıbrıs’ ta sosyal konut alanları (Yazar, 2018)

Tablo 1’ de vaziyet planları, bölgeleri, plan tipleri, görünüşler ve perspektifler şeklinde açıklanmıştır. 
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Tablo 1. Sosyal konut yapıları bölge ve proje detayları

YERLEŞİM VAZİYET PLANI KAT PLANLARI

GİRNE SOSYAL 
KONUT 

VAZİYET PLANI

ZEMİN KAT PLANI

KAT PLANI

ÖN GÖRÜNÜŞ 

ARKA GÖRÜNÜŞ
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GÜZELYURT 
SOSYAL KONUT 

VAZİYET PLANI

ZEMİN KAT PLANI

KAT PLAN 

PERSPEKTİF
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LEFKOŞA 
SOSYAL KONUT 
APARTMANLARI 

TİP 1

VAZİYET PLANI

GÖRÜNÜŞ

TİP 1 KAT PLAN

TİP 1 ÖN GÖRÜNÜŞ 

TİP 1 ARKA GÖRÜNÜŞ 
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LEFKOŞA 
SOSYAL KONUT 
APARTMANLARI 

TİP 2

UYDU GÖRÜNTÜSÜ

GÖRÜNÜŞ

TİP 2 KAT PLANI

TİP 2 ÖN GÖRÜNÜŞ

TİP 2 ARKA GÖRÜNÜŞ
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LEFKOŞA 
SOSYAL KONUT

VAZİYET PLANI

GÖRÜNÜŞ

ZEMİN KAT PLANI

KAT PLAN

PERSPEKTİF 
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M
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N
U

T

VAZİYET PLANI

GÖRÜNÜŞ

ZEMİN KAT PLANI

1. KAT PLANI

 
ÖN GÖRÜNÜŞ

ARKA GÖRÜNÜŞ

SONUÇ

Dünyada çoğunlukla konutlar planlanırken kullanıcı gereksinimleri düşünülerek yapılmaktadır. Tarihsel süreç 
içinde yapılan bu planlamalar birçok değişikliğe uğrayarak dönüşüm göstermektedir. Zaman içinde kullanıcı 
ihtiyaçlarına değişmesi, ekonomik koşul ve sosyokültürel farklılıklardan dolayı konutların da değişime uğra-
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masına neden olmuştur. Kuzey Kıbrıs’taki sosyal, sosyokültürel ve sosyoekonomik faktörler toplum ve toplum 
yaşantısını buna bağlı olarak konut oluşumunu etkileyen ögeler oluştur. 

Kıbrıs adası tarih boyunca aşırı nüfus yoğunluğu yaşamamış, yakın geçmişe kadar bahçeli müstakil konutların 
çoğunlukta olduğu bir konut birikimine ve kent dokusuna sahiptir. Adadaki her kent, Kıbrıs halkının toplumsal 
ve kültürel değerlerini yansıtan, gelenek ve alışkanlıklarına ayak uyduran, etkin iklim özelliklerini dikkate 
alan, bahçeli konutlarla kimlik kazanmıştır. 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurulmasından 
sonra ilk uygulanan toplu konutlar, ine toplum yaşantısına uyum sağlayan, bahçeli dubleks tipinde inşa edilir-
ken, ardından apartman tipinde inşa edilmeye başlanmıştır.

Yapılan çalışmada Kuzey Kıbrıs farklı bölgelerindeki sosyal konut alanları ve projeleri incelenmiş, aşağıdaki 
sonuçlara saptanmıştır;

•	 Kıbrıs kültürü, yaşam tarzı ve iklimsel koşullar açısından çok önemli olan, konutlarda iç mekân-dış mekân 
ilişkisinin de bazı örneklerde ortadan kalktığı ve alışılmış yaşam şekline uymayan biçimde geliştiği söy-
lenebilir.

•	 Standart sosyal konut yapılarının gelişen yaşam koşullarına cevap verecek esneklikte olmadığı bir gerçek-
tir. Kullanıcılar, bilinçli veya bilinçsiz olarak yaşamlarını daha da kolaylaştırmak amacıyla konutlarında 
gerek genel konut kurgusunda, özellikle de salon ve mutfaklarda büyütme, genişletme yapmayı tercih 
etmektedirler. Bu sosyal konut bölgesindeki genel görünümü de olumsuz yönde etkilemektedir.

•	 Hiçbir sosyal konut uygulamasında, dış mekân kullanımına yönelik bir düzenleme yoktur. 
•	 Apartman tipi sosyal konutlarda yeşil alan olarak düşünülen ve boş bırakılan bölgelerin hiçbir zaman 

yeşillendirilmediği ve değerlendirilmediği gözlemlenmiştir. Buna karşılık bahçeli tip sosyal konutların 
yerleşme olarak daha yeşil görünüşler olduğu gözlemlenmiştir.

•	 İncelemeler sonucunda Kuzey Kıbrıs’ın farklı bölgelerinde yapılan sosyal konut uygulamalarında mimari 
açıdan bir fark gözlemlenmediği, her bölgede ayni tip sosyal konut planının uygulandığı gözlemlenmiştir.

Araştırma alanı olarak seçilen Kuzey Kıbrıs sosyal konut alanlarında yapılan inceleme, yerinde gözlem ve tes-
pit çalışmaları sonucunda, genellikle konut sahibinin isteği ve ihtiyaçları doğrultusunda, mekânlarında yapılan 
değişiklik ve büyütmeler göz önüne alındığında, bir çok örnekte, eklenen alanların işlev açısından mekâna 
artı değer katmadığı, aksine yaşam fonksiyonlarını zorlaştıracak yönde etki yapabildiği görülmüştür. Rastgele 
ve isteğe bağlı yapılan eklemeler dolayısıyla beklenen faydaların yerine mimari açıdan kullanışsız alanların 
yaratıldığı da bir gerçektir. 
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LASER HARDENING PROCESS PARAMETERS EFFECT ON 420 MARTENSITIC STAINLESS 
STEEL

Ekrem ALTUNCU1-2, İlknur KAVLAK1, Melih TARIM1

1Sakarya Applied Sciences University, Dept. Metallurgy and Materials  Eng., Sakarya / Turkey
2Sakarya University, Thermal Sprey Tech. R&D Lab.,Sakarya / Turkey

Abstract: Martensitic stainless steels are widely used in many industrial engineering applications such as 
steam and water valves, pumps, screw machining parts, turbines which require high strength and high resis-
tance to wear and corrosion. Failure of such stainless steel components due to corrosion, fatigue and abrasion, 
erosion is most likely to initiate from the surface. The engineering solution for minimizing or eradicating such 
surface-initiated failures lies in tailoring the surface composition and/or microstructure of the near surface 
region of a component without affecting the bulk. In recent years, application of laser surface modification to 
prolong the service life of the engineering components is one of the most promising techniques for improv-
ing the surface properties of the majority of metals. Surfaces can be treated with a laser beam to modify their 
surface properties. The laser beam subjects the near-surface to a thermal transformation with an amplitude and 
shape which depends on the process variables: the beam size, energy, scan rate and on whether the laser is 
pulse or continuous, and the chemistry and metallurgy of the steel. In this study, different laser hardening pro-
cess parameters (laser power density, travelling speed) effect on hardening depth and hardness of 420  stainless 
steel are investigated.  As a result of the contact of the laser with the surface martensitic transformation takes 
place. The hardenability is superior to the induction and flame hardening methods.

Key Words: Surface Modification, Laser Hardening, Martensitic Transformation

INTRODUCTION

Conventionally, surface treatment processes like flame hardening, induction hardening, carburizing, nitriding, 
carbonitriding are usually employed in enhancing the wear resistance of steel alloys. These processes suffer 
from numerous restrictions: time and energy consumption, complex heat treatment schedule, non-controllable 
heat affected zones, lack of solid solubility limit, and the necessity of a quenchant. On the other hand, when a 
high powered laser beam is used as a source of heat for surface treatment, it will obviate most of the restrictions 
observed in the conventional surface hardening treatments. Martensitic stainless steel grades are basically Fe-
Cr based alloys with a higher carbon content than ferritics stainless steel group which enables them to harden 
on cooling in air, oil or water. Typical applications for martensitic steels: cutting utensils, surgical and dental 
Instruments, fasteners, springs and ball bearings, press plates ,steam and gas turbines. Failure of such stainless 
steel components due to corrosion, fatigue and wear is most likely to initiate from the surface. The engineering 
solution for minimizing or eradicating such surface-initiated failures lies in tailoring the surface composition 
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and/or microstructure of the near surface region of a component without affecting the bulk. In recent years, 
application of laser surface modification to prolong the service life of the engineering components is one of the 
most promising techniques for improving the surface resistance of the majority of steel alloys. In fact, these 
processes have been employed for improving the erosion and corrosion resistance of a number of ferrous al-
loys. Only martensitic grades of stainless steel contain sufficient carbon to be laser hardened. The degree of 
hardening is strongly dependent on the initial condition of the steel, as well as its chromium content [1-5]. The 
aim of this study is to improve the surface hardness of 420 quality stainless steel with different laser hardening 
process parameters. however, it is tried to understand process-property relationships.

1. Experimental Methods

The martensitic stainless steel 1.4021 (x20Cr13) samples (Ø30mm, 150mm) are used in this experimental 
studies.  The material surfaces were cleaned and dried appropriately prior to the laser surface treatment. The 
quality standards and chemical compositions of the steel used in Table 1 are given. Laserline GMBH; LDF 
4000-100, NdYaG 4.4kW laser (15x15mm spot width) were used for laser surface modification. The laser 
wavelength range is 980-1020mm. . Operations were performed by robotic control and performed at a suitable 
distance in the specific scan speed range. The distance between the laser head and the surface is 285mm. Laser 
hardening processes were carried out in accordance with the experimental parameters determined in Table 2. 
Surface hardening was completed in a single pass and self-cooled.

Table 1. Chemical composition and Standards of the X20Cr13 steel

International Standards

AISI No W-Nr-Standard DIN UK USA-UNS 1AMS

420 1,4021 X20Cr13 SS2303 542000

Chemical Composition (%wt)

C Mn P S Si Cr Ni
Mo
-

0.16 - 0.25 max   1.5 max   
0.04

max   0.015 max   1 12 - 14

In this study, laser hardening was carried out at different temperatures and scanning speeds and then micro 
hardness (HV0,3) measurements were made. Standard metallographic sample preparation steps (sectioning, 
mounting,  grinding and polishing) were followed for microstructural investigation of hardened surfaces and 
then examined under microscope (Electron microscope SEM-EDX).
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Table 2.  Laser Hardening Unit and Process Parameters

Trials Temp. ( oC) Scan  Speed 
mm/sec.

A1 970 5

A2 1020 5

A3 1080 5

A4 970 7

A5 970 9

A6 1020 4

A7 1020 6

2. Results And Discussions

Laser surface hardened parts are exhibited below. There are three zones on the surfaces where laser hardening 
is performed: untreated surface, heat affected zone and hardening zone. The hardness results from the hardened 
surface are presented in the Table 3.  The hardness variation at different temperatures (970-1080 oC) at constant 
scanning speed (5mm/sec.) is shown below. With the austenitizing temperature increase, the surface hardness 
increases. The highest hardness values   were reached especially at high austenitizing temperatures. As a result 
of increasing the temperature from 970 oC to 1080 oC at A1 test, the microhardness increased from 570 to 683 
HV0,3 (Fig.1).

Table 3. Micro Hardness Measurement Results

Trials HV0,3 HVaverage

A1 498 641 575 570

A2 654 641 662 652

A3 669 691 689 683

A4 614 568 571 584

A5 602 594 596 597

A6 619 612 606 612

A7 655 692 687 678

Altlık 352 371 363 362
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Fig. 1.  The effects of laser hardening on microhardness at different temperatures at constant scanning 
speed
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Figure 2 shows the effect of laser hardening on the hardness at different scanning speeds at constant austen-
itizing temperature. In the case of laser hardening operations carried out by scanning at a speed range of 5-9 
mm /sec. at constant 970 oC, increasing the scanning speed results in less time contact of the laser beam on the 
surface, resulting in a faster cooling and an increase in surface microhardness.  As a result of increasing the 
scan speed from 5 mm/sec. to 9 mm/sec., the surface hardness was increased from 570 (A1) to 590 HV0,3 (A5).

Fig. 2.  The effects of laser hardening on microhardness at different scanning speeds at constant tem-
peratures (970 oC)

In the laser hardening processes carried out at 1020 oC (Fig. 3), the increase in the scanning speed from 4 mm 
/sec to 6 mm /sec was increased from 610 (A6) to 678 HV0,3 (A7).
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Fig. 3.  The effects of laser hardening on microhardness at different scanning speeds at constant tem-
peratures (1020 oC) 

Figure 4. shows the profile of micro hardness distribution from the surface of the sample to depth in laser sur-
face hardening of AISI 420 stainless steel. As can be seen from the microhardness decreases from the surface. 
The highest hardness is obtained with a case depth of 0.2mm-0.3mm. In samples with higher  laser power, the 
austenitic temperature is higher for the phase transformation and the austenitic grains become smaller, hence, 
the percentage of ferrite phase decreases [5,6].
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Fig. 4.  Case hardening depth profile for A1 to A3 parameters

Fig. 5 depicts the cross-sectional view of Vickers indenters in surface and depth of hardened surface layer. The 
micro hardness in the AISI 420 laser hardened samples are between 570 to 680 HV.  Thus, the the hardness of 
AISI 420 stainless steel increased by % 95. 

Figure 5. Laser hardened surface (cross section)
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CONCLUSIONS 

It is well visible  that the surface hardness increases due to laser surface treatment. By moving away from 
the surface to the subsurface, the hardness gradually decreases until it reaches the hardness of the base metal. 
Austenitization temperature and scanning speed are the most important parameters in laser hardening pro-
cesses. In the framework of the experimental study plan, the highest hardness was achieved in A3 trial (1080 
oC, 5mm/sec.). As the scanning speed increases, the hardness increase controls the cooling rate. In addition, 
the austenitizing temperature increased with the increase in hardness was observed.  The higher the scanning 
speed and the higher the laser power (higher temperature), the narrower the hardness depth form the surface 
can be achieved. This minimizes the risk of distorsion. The fact that no additional cooling is used provides a 
significant advantage over conventional hardening methods.
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SOKET ÜRETİMİNDE METAL KAPLI ELMAS VE SiC KULLANIMI KARAKTERİZASYONU 
VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Halit SÜBÜTAY1, Mehmet ŞİMŞİR2

1Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Konya / Türkiye
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Sivas / Türkiye

Öz: Soket içinde gömülmüş kaplamasız elmaslar homojen bir şekilde dağılmamakta, elmaslar birbirleri ile 
temas edebilmekte veya kümelenmekte bunun sonucu soketin kesme performansı düşmektedir. Bu çalışmanın 
amacı; soket tasarımında polimerik bağlayıcı kullanılarak metal kaplı elmas kullanımının ve SiC ilavesinin so-
ketin mekanik ve iç yapı özelliklerine etkisi incelemektir. Bu amaçla üç farklı bileşimde elmas soket üretilmiş 
(A: Ticari soket, B: Metal Kaplı elmaslı soket, C: Metal Kaplı elmaslı ve SiC takviyeli soket) ve her bir soket 
üç farklı sıcaklıkta (800-900-1000°C) 15 dakika sinterlenmiştir. Her bir soket için sertlik, yoğunluk ölçümü 
ve aşınma testleri gerçekleştirilmiş olunup, en yüksek sertlik ve aşınma dayanımı 900°C de sinterlenen SiC 
takviyeli kaplı elmaslı sokette (C2 numunesi) elde edilmiştir. SiC ilavesi ile soketlerin sertlik ve aşınma özel-
liklerinde artış olduğu tespit edilmiştir. İç yapı, kırık yüzey ve aşınma yüzeyleri taramalı elektron mikroskobu 
ile incelenerek, kırılma ve aşınma mekanizmaları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Toz metalürjisi, Elmas soket, Kaplı elmas, Aşınma

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

1940’lı yıllarından beri toz metalurjisi (TM) tekniği kullanılarak üretilmiş elmas soketler doğal taş kesim-
inde kullanılmakta olup, günümüzde kullanılan kesisci takımların %62’si TM tekniği ile üretilmektedir (Çe-
lik ve ark. 2010:281-289; Çelik ve ark, 2011:512-514; Lundblad,1990:17-23; Tillmann,2000;301-306). TM 
yöntemiyle elmas soket üretiminde, matrisin iki temel işlevi vardır. Birincisi esas kesme işlemini yapan el-
mas parçacıklarını sıkıca tutmak; ikincisi ise elmas kaybı ile uyumlu olarak aşınmadır. Matriks erken aşınır 
ise elmas taneleri yapıyı terk ederken eğer matriks geç aşınır ise elmaslar bir süre sonra kesme yüzeylerini 
yitirerek ve alttan da yeni kesici yüzeylerin çıkmaması neticesinde kesme işlemi kesintiye uğrar (Konstan-
ty,2005:1-163; Karagöz,1997:517-525). Soket performansını belirleyen bir diğer faktör ise; matriks ile el-
mas taneleri arasında metalurjik bağ reaksiyon olmasıdır (Karagöz,1998:208-212). Bu bağ reaksiyonu met-
al tozlarının bileşimine, tane boyutu ve dağılımına, sinterleme işlemi sırasındaki sıcaklığa, süre ve basınca 
bağlıdır (Zeren,1999:399-405). Elmas soketlerde matriks malzemesi olarak genelde Co, Fe, Ni, Cu ve Sn gibi 
elementler kullanılmaktadır. Bu elementlerden Co, Fe ve Ni ıslatma kabiliyetini artırmak için kullanılmaktadır. 
Bu metaller ile oluşturulan metalürjik ıslatma sayesinde matrikse daha güçlü bir şekilde bağlanan elmas-
lar matriks içindeki yerinden sökülmelere karşı daha dayanıklıdır. Cu ve Sn gibi gözenekleri kapatmaya ve 
kesme sırasında talaş akma kanalları oluşturmaya yarayan dolgu malzemeleri matriksi oluşturmaktadır. Ön 
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alaşımlandırılmış Fe-Cu tozları elmas soket içinde daha homojen bir dağılım sağlar, ön alaşımlama boyunca 
Cu, kısmen demir-bakır alaşımı oluşturmak için Fe yüzeyini kaplar. Ön alaşımlandırılmış tozların kullanıldığı 
soketlerde daha yüksek elmas tutma kabiliyeti sağlar (Dai ve ark., 2015:83-86). Co matrik içerisine TiC ta-
neleri ilave edilmiş, sinterleme kabiliyeti ile kompozitin kırılma davranışları önemli ölçüde geliştirilmiştir 
(Liu,2006:3705-3712). Elmasın optimal olarak 760°C de Ti ile kaplanabileceğini, kaplama ile elmas- metal 
matriks arasındaki bağlanma kuvvetinin arttığı belirtilmiştir (Jinghui,2016:909-916). Fe esaslı elmas sokete 
SiC ilavesinin sertliği, akma dayanımını, aşınma direncini artırdığını, TiC ile kaplanmış olan elmas soketler-
in kaplamasız olanlardan daha iyi sonuçlar verdiği, grafitleşmenin meydana gelmediği raporlanmıştır (Oli-
veria ve Filgueria,2007:328-335; Oliveria ve Cabral,2015:441-447). Cu metalin Ti ile kaplanmış elması iyi 
ıslattığı (Dong ve Zhangd,2012:1524-1530), Ti kaplama ile elmasın oksidasyon sıcaklığının 1024°C’ye kadar 
çıkabildiğini, elmas kopma oranının daha az olduğunu belirtilmiştir (Wang,2002:369-372).

AMAÇ

Yapılan deneysel çalışma ile, sanayide ticari soket olarak kullanılan elmas sokete; polimerik bağlayıcı 
kullanılarak metal kaplı elmas kullanımı, SiC’ün kullanılmasının,  mekanik özellik ve mikro yapıya etkisi 
araştırmak ve piyasadaki ticari soketin özellikleri ile kıyaslamaktır.

KAPSAM

Matriks içine polimerik bağlayıcı kullanılarak metal kaplı elmasların kullanımı çok yeni bir konu olup  el-
mas kümelenmesine çözüm olabileceği, SiC sert parçacıkların ilavesi ile matrik aşınmasında kontrolör olarak 
davranmasının sertlik ve aşınma açısından  soket peformansının artırılabileceği ve piyasada ticari olarak 
kullanılan soketlerin mekanik  ve iç yapı özellikleri yönüyle kıyaslaması  bu deneysel çalışmanın kapsamını 
oluşturmaktadır. 

YÖNTEM

Bu çalışmada, ticari soket (A numunesi) referans numune olarak kullanılmıştır, referans numunenin kimyasal 
bileşimdeki miktarlar ticari sır olduğundan verilmemiştir.Tablo 1’ de soket üretiminde kullanılmış malzemeler 
gösterilmiştir.
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Tablo 1. Soket üretiminde kullanılan malzemeler ve sinterleme sıcaklıkları

Numune 
Kodu

Matris     Elmas
Kaplamasız          Kaplamalı

 
  SiC (ağ. %)

Sint.
Sıc. (°C)

A MX 1480 Bronz
(85/15 Cu-Sn)

20 Kon.     ---------
--------

800
900
1000

B MX 1480 Bronz
(85/15 Cu-Sn)

20 Kon. 20 Kon. 
Metal kaplı 
elmas

--------
800
900
1000

C MX 1480 Bronz
(85/15 Cu-Sn)

20 Kon. 20 Kon. 
Metal kaplı 
elmas

%10
800
900

1000

Soketlerin üretiminde başlangıç matriks tozu olarak Eurotungstane (Fransa) firmasından alınan toz boyutu 
<100µm olan  ön alaşımlandırılmış karışım (Premix tozu bileşimi; NEXT100+ ağ. %20 Fe; NEXT100 pow-
der; %ağ. 29 Fe+46 Cu+25 Co) tozları kullanıldı. Bronz tozu dolgu metali olarak kullanılmıştır. Soketlerin 
bileşiminde, Önalaşımlı karıştırılmış toz / Bronz; 4:1 oranında kullanılmış olup bronz toz boyutu<50 μm’dir. 
Dolaysıyla matriks önalaşımlı karıştırılmış toz ve bronz tozundan oluşmaktadır. Şekil 1’de çalışmada kullanılan 
ön alaşımlı toza ait SEM görüntüsü ve EDS analizi verilmiştir. 

                         

Şekil 1. Numunelerde kullanılan ön alaşımlandırılmış karışım tozlarının EDS analiz sonucu

EDS analizi sonucunda alaşım tozunun Fe, Co ve Cu metallerinden oluştuğu açık bir şekilde görülmektedir. 
Soketlerde kullanılan elmasın tane boyutu 40/50 mesh ve 20 konsantrasyon (elmas tanesinin %100 konsantra-
syonu 4,4 karat/cm3, 1 karat=0,2 gr.) kullanılmıştır. 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

966

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

B numunesinin üretiminde (Tablo 1), dışı Ti kaplı polimerik bağlayıcı ile metal kaplanarak pelet haline 
getirilmiş 20 konsantrasyon metal kaplı elmas kullanılmıştır. Şekil 2’de metal kaplı elmas peletin elementel 
haritalaması, Şekil 3’ te ise kaplama kalınlığı verilmiştir.

                       

Şekil 2. Çalışmada kullanılan Hardzone Encapsulated elmasın elementel haritası

                           

Şekil 3. Metal Kaplı Elmas ve kaplama kalınlığı a) ikincil elektron görüntüsü   
b) geri saçınım görüntüsü

SiC takviyeli metal kaplı elmaslı soketlerde (C numunesi), ağırlıkça %10 SiC takviyesi yapılmıştır. 

Homojen bir karışım elde etmek için metal tozları ve elmas taneleri 30 dk boyunca turbula mikserde karıştırıldı 
ve 35MPa basınç uygulanarak soğuk presleme işlemi ile “Yeşil Ürün” (Green Product) elde edildi. Ticari 
soket boyutlarına 8 x 24 x 10 (mm) sahip soketler üretilmiştir. Sonrada vakum altında 800, 900, 1000 oC 
sıcaklıklarda  sinterleme işlemi uygulanmıştır. Toplam sinterleme sıcaklığı yaklaşık olarak 15 dak. sürmüştür. 

BULGULAR

Yoğunluk Sonuçları

Soketlerin yoğunlukları Arşimet yoğunluk ölçümü ile ASTM B311-92 standartlarına uygun olarak ölçüldü. 
Şekil 4’ deki grafikten görüldüğü üzere metal kaplı (hard zone) elmas kullanıldığında daha yoğun malze-
meler elde edilmektedir. Sinterleme esnasında Co’ ın iyi akma dayanımı ve yüksek tokluk neticesinde Co-
elmas taneleri arasında yüksek bağlanma söz konusudur, bu da elmas tanelerinin porozite oluşturmadan Co 
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tarafından tutulmasını sağlar ve yoğunluk artar. Ticari ve Hardzone kaplı elmas soketlerde elmaslar 900°C 
üstü sıcaklıklarda yapıda daha fazla porozite oluşturmaktadır. SiC takviyeli kaplı elmas kullanılan soketler 
de ise sıcaklık arttıkça yoğunluk değerleri de artmaktadır. Yapıda bulunan bronz sıvılaştıkça SiC parçacıkları 
sıvı içerisinde ortaya çıkacaktır. SiC’ün keskin köşeleri oluşan sıvı faz sayesinde çözünerek küreselleşmeye 
başlayacak ve yapıda oluşan sıvı faz miktarına bağlı olarak sinterlenme gerçekleşerek numunenin yoğunluğunda 
artış meydana gelecektir.

                                         

Şekil 4. Sinterleme sıcaklığı ve numunelerin yoğunlukları arasındaki ilişki

Sertlik Sonuçları

Numunelerin yüzey sertliğini belirlemek için her bir numuneden 5 sertlik ölçümü alınarak ortalaması verilmiştir. 
Sertlik değerleri, sertlik ölçme cihazında 3 kgf ön yükte 100 kgf yük ile Brinell cinsinden ölçüldü. Şekil 5’ de 
numunelerin yüzey sertlik sonuçları verilmiştir.

                                         

Şekil 5. Sinterleme sıcaklığı ve numunelerin yüzey sertlikleri arasındaki ilişki

Hardzone kaplamalı (metal kaplamalı) sokette elmas yüzeyinin hem Ti ile kaplı olması hem de Co+Bronz ile 
kaplı olması sertlikte artışa neden olmuştur. SiC takviyeli kaplı elmas sokette matriksteki SiC’ün yapı içerisinde 
dispersiyon etkisi göstermesi ve faz diyagramlarına göre intermetalik alaşımlar oluşturması sertliği artırmıştır. 
Çözünen SiC’ün matriks fazı içerisinde fiziksel olarak dağılıp oluşan dislokasyonları engelleyerek dislokasyon 
yoğunluğunu artırdığı düşünülmektedir. 1000°C de soketler deki sertlik düşüşü elmasın grafitleşmesinden, 
tane büyümesinden ve elmas-matriks ara yüzeyindeki bağın zayıflamasından kaynaklı olabilir.
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Aşınma Testi Sonuçları

Aşınma testi pin-on-disk sisteminde, oda sıcaklığında, dakikada 350 devir, 500 m kayma mesafesinde ve üç 
farklı yük (72-87-102 N) altında yapıldı. Şekil 6 a ve b’ de aşınma sonuçları verilmiştir. Şekil 6 a’da artan 
yük ile aşınma miktarının arttığı görülmektedir. SiC yapıyı her ne kadar aşınmaya karşı dirençli hale getirse 
de 102 N’ luk yük altında bölünme yetmezliği ile kırılması sonucu aşınma miktarı artmaktadır. Şekil 6 b’de 
soket içerisine kaplanmış elmas ilavesinin aşınma direncini arttırdığı görülmektedir. Elmasın dış kısmındaki 
Co+Bronz kaplama hem elmas tanelerinin sıralı bir şekilde dizilimini sağlamakta hem de matriks ile elmas 
tanesinin daha kolay bağ kurarak yapıya sıkı bir şekilde tutunmasını sağlamaktadır. Her üç soket türünde de 
900°C de aşınma direnci artmıştır. Bu sıcaklıkta yapıda bulunan elementlerin (Fe,Co,Cu) bronz sayesinde  
oluşan sıvı faz tarafından çevrelenmesi ve Co ile Fe’ in hem SiC hem de Bronz ile faz diyagramlarında be-
lirtilen intermetalikleri oluşturması sonucu yapının artan sertliği ile aşınma direnci artmıştır. 1000°C de ise Fe’ 
in tavlama sıcaklığına yakın bir sıcaklığa gelinmesi Fe-Co ferritik bölgesi yüzünden yapının yumuşamasını 
sağlar, hem de A3 numunesinde elmasların tamamının grafitleştiği ve aşırı derece de deformasyona maruz 
kaldığı görülmektedir. Bu yapısal bozunmadan dolayı mekanik özellikler düşük çıkmaktadır

                           

(a)                                                                        (b)   

Şekil 6. Numunelerin farklı aşınma sonuçları, a)900°C de sinterlenmiş farklı yük altında,                                     
b) 87 N yük altında farklı sinterleme sıcaklıklarında

Aşınma Yüzeylerinin SEM Görüntüleri ve Haritalama Çalışmaları

Soketlerde meydana gelen aşınma mekanizmalarını irdelemek ve yapıda meydana gelen değişimleri incelemek 
için SEM görüntüleme işlemi yapılmıştır.  Görüntüleme işlemleri için Mira3XMU-Tescan marka taramalı elek-
tron mikroskop kullanıldı. Şekil 7’ de A numunesinin aşınma yüzey görüntüleri verilmiştir. Elmasın bulunduğu 
yerde aşınma mekanizması abrasif aşınmadır. Elmasın olmadığı kısımlarda adhesif aşınma görülmektedir. 
Elmas tanesi sürüklenmeye başlayınca matriksi deforme ederek ilerler. 
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Şekil 7. Ticari soketin 87 N yük altındaki aşınma yüzeyleri a)A1, b)A2, c)A3.

. Şekil 8 a’ dan elmasın gevşeyip daha sonra yapıyı terk ettiği anlaşılmaktadır. 

 

Şekil 8. B numunelerinin 87 N yük altındaki aşınma yüzeyleri a)B1, b)B2, c)B3

B2 numunesinde (Şekil 8 b) elmas, aşındırıcıya direnç gösterdiği için abrasif aşınmayla birlikte adhesif 
aşınmada görülmektedir. B3 numunesinde ise, yapıda alaşım sertliği sağlanmış abrasif aşınma mekanizması 
ve sıcaklıkla birlikte adhesif aşınmalar görülmüştür. Adhesif aşınmanın meydana geldiği kısımlarda genellikle 
karşıttan gelen malzeme aşınma esnasında meydana gelen sıcaklık ile de oksitlenip yapıda çatlaklara neden ol-
makta ve ufak bir yükte yapı oksitli kısımdan itibaren koparak daha fazla malzeme kaybına neden olmaktadır.

Şekil 9 a’da görüldüğü gibi SiC taneleri aşınmayı durdurucu etki yapmaktadır ve aşınma mekanizmasını abrasif 
aşınmaya çevirmektedir. İlk başta yapıya iki elemanlı abrasif aşınma mekanizması hakimken, SiC tanelerinin 
kırılarak ufalması ve sisteme girmesi ile aşınma mekanizması üç elemanlı abrasif aşınmaya dönmektedir. 

Şekil 9. C numunelerinin 87 N yük altındaki aşınma yüzeyleri a)C1, b)C2, c) C3.
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Şekil 10’ da verilen 1000 °C de sinterlenen A numunesine ait haritalamada, oluşan çatlaklarda ve yapının ok-
sitlenmesinde ana etken Fe’dir. Aşınma esnasında oluşan demir oksit seramik fazı aşırı kırılgan bir faz olup 
parçalanarak dağılma eğilimindedir.

                        

Şekil 10. A3 numunesinin 102 N yük altındaki elementel haritalaması

Şekil 11’ de verilen 1000 °C de sinterlenen B numunesine ait haritalamada, oluşan alaşımların sertliklerinin 
artmasından dolayı matriks aşınmaya dayanıklı hale gelmiş. 

Şekil 11. B3 numunesinin 102 N yük altındaki elementel haritalaması

Şekil 12’ te verilen 1000 °C de sinterlenen C numunesine ait haritalamada, SiC sert partiküllerin kırılması 
sonucu kopan taneler tekrar sisteme girerek yapıda doğal oksikarbürler oluşturmuş ve aşınma üç elemanlı 
aşınmaya dönüşmüştür.

Şekil 12. C3 numunesinin 102 N yük altındaki elementel haritalaması
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Kırık Yüzey SEM Görüntüleri

Matriste Fe gevrek kırılmaya neden olurken bronz sünek kırılmaya neden olmaktadır. Şekil 13’ de çalışma 
kapsamında üretilen üç farklı soketin kırık yüzey görüntüleri verilmiştir. A2 numunesinde yapıdaki çukurların 
miktarı azalıp, boyutları küçülmekte ve gevrek kırılma artmaktadır. B2 numunesinde ise çukur büyüklükleri 
belli bir alandan sonra azalmakta ve küçülmekte, tane sınırlarında bronz daha az bulunmaktadır. C2 numune-
sinde yapıda sünek ve gevrek kırılma birlikte bulunmaktadır. Ayrıca kaplamalı elmaslar sıralı bir şekilde dizil-
im sağlamaktadır.

                            

Şekil 13. 900°C’ de sinterlenen numunelerin kırık yüzey görüntüleri a) A2, b) B2, c) C2     

d) C2 geri saçınım görüntüsü

SONUÇ

Bu çalışmada, polimerik bağlayıcı kullanılarak metal kaplı elmas kullanımı ve ağ. %10 SiC ilavesinin farklı 
sinterleme sıcaklıklarında mekanik ve mikro yapısal özelliklere olan etkisi araştırılmıştır. Çalışma sonucunda; 
en yüksek yoğunluk  ve mekanik özellikler (sertlik, aşınma dayanımı) 900 °C’ de sinterlenmiş metal kaplı elmas 
içeren ve  SiC takviyeli sokette elde edilmiştir. Sinterleme işleminin vakum altında gerçekleştirilmesi ile elmas 
yüzeyinde oksitlenme meydana gelmediği fakat ticari soket içerisinde çıplak elmasın bulunması Fe’in elmasın 
grafitleşmesinde katalizör görevi üstlendiği görülmüştür. Metal kaplı elmasların kullanımı  ile grafitleşmenin 
engellendiği tespit edilmiştir. Soketlerde aşınma mekanizmasının elmas tanelerinin bulunduğu yerlerde abra-
sif, diğer kısımlarda ise adhesif olduğu görülmüştür. Yapıya ilave edilen SiC ile aşınma mekanizmasının iki 
elemanlı aşınmadan üç elemanlı aşınmaya dönüştüğü tespit edilmiştir.Metal kaplı elmas sayesinde elmaslar 
sıralı bir şekilde dizilerek elmas kümelenmesinin oluşumu engellenmiştir. Ayrıca, elmas-matriks ara yüzeyinde 
kimyasal bağlanma gerçekleşerek, elmasın matrikse sıkı bir şekilde tutulduğu ve kopmaların önüne geçildiği 
saptanmıştır. Yapılan testler sonucunda, metal kaplı elmas ve ağ.%10 SiC ilaveli soketlerin mekanik özel-
liklerinin ticari soketin özelliklerine göre bir hayli yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
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DÖNER MİL KEÇELERİNDE KONTAK YÜKÜNÜN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE 
ELDE EDİLMESİ1

Mustafa Kubilay ERDOĞAN1, Cihan DEMİR2

1-2Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Döner mil keçeleri makine elemanları sınıfına ait komponentlerdir ve endüstri, otomotiv, savunma, beyaz 
eşya gibi akışkan sızdırmazlığı istenen temel birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır.Döner mil ke-
çeleri tarafından sızdırmazlığın sağlanabilmesi için sistemdeki pek çok parametrenin uygun değer aralıkların-
da olması gerekir. Bu parametrelerin en kritik olanlarından bir tanesi kontak yükü ve basıncıdır. Bu çalışmada 
kontak parametreleri sonlu elemanlar yöntemi, deneysel çalışmalarla ve ampirik formüllerle elde edilmiştir. 
Kontak yükü (çapsal yük) keçe dudağının mil çevresine uyguladığı yük olarak tanımlanmaktadır. Çapsal yük 
Garter yayı ve kauçuk eleman tarafından uygulanan kuvvetler olmak üzere iki bileşenden oluşur. Kauçuk ele-
manın kuvvete etkisi de ikiye ayrılır; keçe iç çapı ile mil çapı farkından (sıkılık) ve mile geçince uzamasından 
dolayı oluşan yük. Bu yükü sonlu elemanlar yöntemiyle elde edebilmek için Ansys APDL programı kullanıl-
mış ve bir matematiksel model oluşturulmuştur. Bu modelde kauçuk malzemenin nonlineer özellikleri, keçe 
dudağı ile mil arasındaki sıkılık ile kontak genişliği ve Garter yayının kauçuk eleman üzerindeki etkisi dikkate 
alınmıştır. Kauçuk malzeme için hiperelastik malzeme modellerinden olan iki terimli Mooney-Rivlin modeli 
kullanılmış ve tek eksenli çekme testinden elde edilen veriler ile  eğri uydurarak katsayılar elde edilmiştir. 
Keçe dudağı ile mil arasındaki sıkılığı ifade etmek için kontak elemanlar (TARGE169,CONTA172) kullanıl-
mıştır. Çapsal yük ayrıca deneysel olarak ve ampirik formüllerle de elde edilmiştir. Deneysel olarak elde edilen 
kontak yükü ile sonlu elemanlar analizi ve ampirik matematiksel denklemler ile elde edilen yükler arasında 
uyum gözlemlenmiştir. Elde edilen sonlu elemanlar modeli sıcaklık değişimi altında aşınma problemi için en 
uygun kesit elde edilmesinde kullanılacaktır.

 Anahtar Kelimeler: Döner Mil Keçesi, Kontak Yükü, Çapsal Yük, Nonlineer SEA, Mooney-Rivlin

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Sızdırmazlık elemanların tarihi Archimedes’in su deplasmanı mekanizmalarında deri sızdırmazlık elemanları 
kullanımından, 15. Yüzyılda Leonardo Da Vinci’nin su pompasına benzer uygulamalarda sızdırmazlık ele-
manları kullanımına kadar dayanmaktadır. İlk sanayi uygulamalarından olan Danimarkalı makine mühendisi 
Niels A.Christensen tarafından üretilen elastomer elemanlarla gerçekleştirilmiştir. Geçmişten günümüze kadar 

1  Yazar Notu: Bu çalışma Doç.Dr.Cihan DEMİR tarafından danışmanlığı yapılan Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Ma-
kine Mühendisliği “Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yapılmakta olan Mustafa Kubilay ERDOĞAN’ın “DÖNER MİL KEÇELERİNİN 
DİNAMİK DAVRANIŞININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasın-
dan türetilmiştir.
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endüstri, otomotiv,savunma, beyaz eşya gibi akışkan sızdırmazlığı istenen temel birçok uygulamada yaygın 
olarak kullanılmıştır (AREVYAN, 2010).

Sızdırmazlık elemanları temelde statik ve dinamik olarak iki gruba ayrılabilir. Döner mil keçeleri dinamik 
sınıfta yer almaktadır. Dönen bir mil ile sabit bir yuva arasında sızdırmazlığı sağlamak için kullanılırlar. Döner 
mil keçeleri makinelerin ömürlerinde ve güç tüketimlerinde önemli bir rol oynarlar. Farklı uygulama alanla-
rında,  farklı boyutlarda ve çeşitlerde geniş bir sızdırmazlık elemanlarının kullanımı mevcuttur. Buna örnek 
olarak otomotiv endüstrisinde kullanıldığı yere göre isimlendirilir. Tekerlek keçesi, pinyon keçesi, şanzıman 
keçesi, krank keçesi gibi (AKGÜL, 1986).

Bu çalışmada toz dudaklı, 40x62x10 sırasıyla mil çapı, yuva çapı ve yükseklik ölçülerinde döner mil keçesi-
nin kontak yükü(Çapsal yük) farklı metotlarla elde edilmiştir. Kontak yükünün parametrelerinde bir tanesi de 
malzeme cinsidir ve bu çalışmada Akrilonitril bütadien kauçuk (NBR) malzemeli bir döner mil keçesi kulla-
nılmıştır. Bu kauçuk endüstride sıkça kullanılır. Yağ ve yakıtlara karşı dayanıklı, sentetik bir kauçuktur. Nitril 
içeriği arttıkça petrol esaslı yağlara direnci artar. Sanayide kullanılan yağlara ve greslere karşı dayanıklıdır. 
Yağ keçesi, hidrolik ve pnömatik keçe ve o-ring gibi pek çok dinamik ve statik sızdırmazlık elemanının imala-
tında kullanılan başlıca elastomerdir. Uygun çalışma sıcaklığı -30°C ile +100°C arasıdır.2

Keçe ömrü kontak yükü ile doğrudan ilişkilidir. Bu yükün az olması titreşim, aşınma ve eksen kaçıklığı gibi 
negatif etkilerin olduğu durumlarda keçede kaçağa sebep olurken, yüksek olması yüksek sürtünme ve buna 
bağlı olarak yüksek aşınma ve ısınmaya sebep olacak ve bu etkenlere bağlı olarak yine keçede kaçağa sebep 
olacaktır. Bu yüzden kontak yükü optimize edilmesi gereken bir parametredir (JOSHİ, ROBERTS, & GHO-
NEIM, 2017). Bu optimizasyonda keçe malzemesi (kauçuk türü), geometri, keçe dudağı ile mil arasında olan 
sıkılık ve garter yayının etkisi dikkate alınması gereken parametrelerdir.

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, döner mil keçelerinin sızdırmazlığını sağlayabilmesi için kritik bir parametre olan kon-
tak yükünün, sonlu elemanlar yöntemi, deneysel yöntem ve ampirik formüllerle elde edilmesidir. Sonlu ele-
manlar  yöntemi analizinin en doğru sonucu vermesi için modelleme yaklaşımı, eleman ve temas tipleri, koşul-
ları gerçeğe en yakın sonucu verecek şekilde oluşturulmuştur. Elde edilen bu model sayesinde aşınmaya maruz 
kalan bir keçenin kontak yükünün nasıl değiştiği ve sızdırmazlığı  uzun süre sağlayabilmesi için en uygun keçe 
kesitinin nasıl olması gerektiği belirlenecektir.

KAPSAM

Bu çalışma Şekil 1’de 3 boyutlu olarak metal bilezik ve garter yayıyla beraber görülebileceği gibi, toz dudaklı 
40x62x10 ölçülerinde bir döner mil keçesinin kontak yükünün sonlu elemanlar yöntemi, deneysel olarak ve 
ampirik formüllerle elde edilmesini kapsamaktadır.

2  https://www.suptex.com/index.php?page=elastomerler&lang=
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Şekil 1. Üç boyutlu döner mil keçesi ve bileşenleri

YÖNTEM

Çalışmada üç farklı yöntemle kontak yükü elde edilmiştir. Birinci yöntem olarak NBR malzemeden üretilmiş 
10 numune Şekil 2’de görülen “Çapsal yük ölçüm cihazı” ile ölçülmüştür. Bu ölçümde keçeler önce garter 
yaysız olarak ve sonrasında yayı takılarak ölçülmüştür.

Şekil 2. Çapsal Yük Ölçüm Cihazı



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

977

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

İkinci yöntem olarak ampirik formüller yardımıyla kontak yükü bulunmuştur.Keçe kesitinin CAD modeli üze-
rinden ölçüler alınmış ve formüllerde yerine konulmuştur. 

2 1-
RrF Fs L

π
 
 
  

=    (Ib)                                          (1)

( )
3

18B W S L
tF E D D D C
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π  = −  
 

    (Ib)              (2)
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2 S L C
R A

C

D D LF E A C
D L

π
 −  =   

  
  (Ib)              (3)

T S B RF F F F= + +    (Ib)                (4)

Burada; A keçe dudağının kesit alanı; C elastomerin baskı faktörü (yaklaşık 0.85); D1,D2 sırasıyla eksek 
noktanın çapı ve keçe taban çapı; Dc kesitin ağırlık merkezinin çapı; DL dudak iç çapı; DS mil çapı; EA,EW 
%5 birim şekil değiştirmede elastomer modül değeri; F,FS,FB,FR,FT sırasıyla yay gerilimi, yayın sağladığı 
kuvvet, sıkılıktan oluşan kuvvet, dudak ötelenmesinden oluşan kuvvet, toplam kuvvet; H kontak noktası ile ta-
ban arasındaki mesafe;LC,L ağırlık merkezi ile esnek nokta arasındaki mesafe, dudak kontak noktası ile esnek 
nokta arasındaki mesafe; Rr dudak offset değeri; t esnek noktanın kalınlığıdır. (HORVE, 1996)  

Üçüncü yöntem olarak Ansys APDL programı yardımıyla sonlu elemanlar analizi yapılmıştır. Bu analizde 
keçe malzemesini (kauçuk) modele aktarabilmek için Şekil 3’de görülen tek eksenli çekme cihazından fayda-
lanılmıştır ve  gerilme-birim şekil değiştirme grafiği elde edilmiştir. Değerler Ansys programına girilip, eğri 
uyumlatılarak iki parametreli Mooney-Rivlin katsayıları elde edilmiştir. Keçenin sacı ve mil için çelik malze-
me özellikleri girilmiştir.

Model keçenin geometrik özelliklerinin uygun olmasından dolayı aksisimetrik eleman (PLANE183) kullanıla-
rak oluşturulmuştur. Keçe dudağı ile mil arasındaki sıkılık(penetrasyon)  Şekil 4’de görülebileceği gibi dikkate 
alınmıştır. 
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Şekil 3. Tek eksenli çekme cihazı

Şekil 4. Keçe dudağı ile mil arasındaki sıkılık(Penetrasyon)

Herhangi bir kuvvet uygulamadan sadece yer çekimi aktif edilerek kontak basınçları bulunmuş ve keçe du-
dağının çevresel olarak mile basma mesafesi ölçülüp, basınç ile çarpılarak kontak kuvveti bulunmuştur. Keçe 
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dudağı mil arasına yüzey-yüzey kontak elemanlar (TARGE169,CONTA172) oluşturulmuştur. Modelde yük-
sek deformasyonlar, nonlineer malzeme ve kontak şartları mevcut olduğu için nonlineer yüksek deformasyon 
seçeneği aktif edilmiştir. Keçe yuvaya çakılıp sonrasında içinden mil geçirildiği için modelde keçenin dış yü-
zeyi ve milin iç yüzeyi sabitlenmiştir. Kontak ayarları olarak, ilk penetrasyona karşı nasıl davranacağı seçeneği 
rampa olarak seçilmiştir. Bu sayede yüksek deformasyonlara sebep olmadan analiz sonuçlanmıştır.

BULGULAR

Analiz statik olarak 1 saniye zaman diliminde gerçekleştirilmiştir. Şekil 5’de keçenin mile geçtikten sonraki 
hali gözükmektedir. Dudak mile geçince gerçekte olduğu gibi dışa doğru açılmış ve dudağın mil yüzeyi ile 
arasındaki açı artmıştır. Şekil 6’de ise kontak basınçları (Mpa) gözükmektedir. Kontak bölgesinin mesafesi 
ile basınç ortalaması dikkate alınarak kontak kuvveti elde edilmiştir. Çizelge 1’de üç yönteminde değerleri 
verilmiştir.

 
Parametreler 

Sonlu Elemanlar Yöntemi(N) Deneysel(N) Ampirik Formül(N)

Yaysız Kontak Yükü 19,3 20,5 21,2

Yaylı Kontak Yükü 28,5 31,6 33,8

Çizelge 1. Yöntemlerin karşılaştırılması

 

Şekil 5. Keçe dudağının mile geçtikten sonraki hali
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Şekil 6. Kontak basıncı (Mpa)

Şekil 7.  XY düzlemi kayma gerilmesi 

SONUÇ

Sonlu elemanlar  yöntemi analizinin en doğru sonucu vermesi için modelleme yaklaşımı, eleman ve temas 
tipleri, koşulları gerçeğe en yakın sonucu verecek şekilde oluşturulmuştur. Çizelge 1 de ki sonuçlardan görü-
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leceği üzere iki boyutlu model tatmin edici sonuçlar vermiştir. Modelleme yaklaşımında üç boyutlu yaklaşım 
yerine axisimetrik yaklaşımın kullanılması doğrusal olmayan malzeme ve doğrusal olmayan temas durumları 
göz önüne alındığında çözüm süresinde önemli bir avantaj sağlayacağı görülmüştür.  Elde edilen bu model 
sayesinde aşınmaya maruz kalan bir keçenin kontak yükünün nasıl değiştiği ve sızdırmazlığı  uzun süre sağla-
yabilmesi için en uygun keçe kesitinin nasıl olması gerektiği belirlenecektir.
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BİR TASARIM PROBLEMİ OLARAK YARIŞMALAR ORTAMI VE BİLEŞENLERİ

Nuşin RASHEDI KARA

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Yarışmalar yoluyla elde edilen projeler, mimari proje elde etme yöntemlerinden biri olup, çok sayıda proje 
üretilmesi ve sonrasında bu çoklu projeler arasında en iyi projenin seçilmesine dayanmaktadır. Yarışmalar 
doğası gereği farklı tasarımların ortak bir temada interaktif bir ilişki kurduğu mimari bir platform oluşturur. 
Böylelikle, bir yandan farklı tasarım gücüne sahip tasarımcıların buluştuğu bir tartışma ortamı oluştururken 
diğer yandan bu tartışmalar ışığında tasarım sınırlarını genişleten ve aynı zamanda yeni yetenekleri ortaya 
koyan bir mekanizma gibi çalışmaktadır. Mimarlık dünyasında önemli görülüp dünya çapında kabul gören ya-
rışmaların başarısı üretilen projelerle birlikte sürecin baştan sona kadar iyi kurgulanmış olması ve yarışmadaki 
tüm mekanizma ve bileşenlerin iyi işlemesine bağlıdır.  Yarışma bileşenlerini; yarışma şekilleri, yarışma ekibi, 
yarışma süreci, seçim süreci, Ödüller ve atama Kararları, belgeleme ve raporlama başlıkları altında incelenip, 
yarışmalar ortamına katkıda bulunacak önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimer: Mimari Yarışma, Yarışma Bileşenleri, Mimari Yarışma Ortamı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Mimari yarışmaların yeni bir yapı üretmek için çoklu öneriler arasında seçim yapmanın yanı sıra, kültürel 
değer üretmek için öncü rol üstlenmek ve güzel sanatları teşvik etmek gibi farklı işlevleri vardır. Ülkemizdeki 
yarışma olgusunun planlama, programlama ve tasarım işlevlerinin ardışık karakterine bağlı olarak, süreç için-
de her bir etabın bir sonraki etaba sağladığı girdiler oldukça önemlidir (Akansel, 2002). Dolayısıyla yarışma 
olgusunun aşamaları ve kurguları, yarışma sonucu kadar önem taşımaktadır. Bu aşamaların da dikkatlice ta-
sarlanması ve uygulanması yarışma kalitesinde etkili olacaktır. Türkiye’de yarışmalar “Mimarlık, Peyzaj Mi-
marlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları 
Yönetmeliği’nde bulunan kurallara göre yapılmaktadır. İngiliz araştırmacı Strong yaptığı çalışmada Britanya 
yarışmalar ortamıyla ilgili bilimsel ve sistematik bir çalışma yapmıştır. Sunulan çalışmada bu bilimsel çalışma 
dikkate alınarak ve saptanan noktalardan yararlanarak, ülkemizdeki yarışma yönetmeliklerindeki bileşenler 
kıyaslamalı olarak incelenmiştir. Böylelikle farklılıklar ve ortak noktalar ortaya konulmuş, eksikliği his edilen 
noktalar için çözüm önerileri sunulmuştur.

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı Türkiye mimarlık yarışmaları ortamındaki bileşenlerin başka ülkelerdeki yarışma ortamı 
bileşenleri ile karşılıklı irdelenmesi ve bulgular ışığında yeni stratejiler üretilerek yarışma ortamının daha sağ-
lıklı hale getirilmesini hedeflemektedir.
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KAPSAM

Çalışmada, Türkiye’deki Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge 
Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğinde bulunan kriterler ile İngiliz araştırmacı “Strong” 
tarafından incelenmiş Britanya özelindeki yarışma ortamı ve yarışmaların kriterleri üzerinde karşılaştırmalı bir 
okuma yapılmıştır.

YÖNTEM

Yarışmalar ortamını Türkiye ve Britanya özelinde karşılaştırma yöntemiyle incelenmekte ve eksikliği hissedi-
len durumlar için önerilerde bulunulmaktadır.

YARIŞMA ORTAMININ BİLEŞENLERİ:

Mimari proje yarışması süreç bileşenleri ana başlıklar halinde strüktüre edilmiş her biri hakkında bilgiler 
aktarılmıştır. Fakat öncelikle uluslararası platformda ve ülkemizdeki yarışma tanımı yapılmıştır. Uluslararası 
proje yarışmalarında geçerli olan UIA Proje yarışmalarını; birçok tasarım arasından en iyi çözümü bulmak ve 
projenin uygulama aşamasında tasarımcının süreçte bulunmasını ön gören bir uygulama olarak tanımlanmak-
tadır (UIA, 2008). Ülkemizde ise bu tanım “Mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım proje-
leri, şehir ve bölge planlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir konunun gerçekleştirilmesi için gerekli fikrin, 
tasarının, projenin, planın veya eserin bu Yönetmelik kurallarına göre çoklu katılıma açık ve oluşturulacak 
bir jüri tarafından seçilmesi amacıyla yapılacak organizasyonu, yarışma şekillerine ilişkin hükümlerin uygu-
lanmasında kullanılmak üzere ve yarışmayla ilgili sonuçların tartışıldığı bilimsel toplantıyı (kolokyum) ifade 
eder.” (Mimarlık, …Yönetmeliği, 2004).  Bu tanımdan yola çıkarak yarışma ortamının bileşenleri şu şekilde 
incelenmiştir:

Yarışma Şekilleri 

 RIBA’ya göre yarışmalar; a. Açık b. Sınırlı olarak yapılmaktadır3. Yarışmalar projenin büyüklüğüne göre tek 
ve ya iki aşamalı olabilir. Açık mimarı yarışmaları genelde iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Tek aşamalı ya-
rışmalar ise genelde davetli ve ya ön elemeli yarışmalardan ibarettir. Aşamalı sistemde ilk aşamada çok sayıda 
gelen projelerin ana hatları üzerinde değerlendirme yapılıp ikinci aşamada ise kalan projeler daha detaylı bir 
şekilde incelenir (Strong, 1996). Türkiye’de ise yarışmalar: a. Uluslararası yarışmalar b. Ulusal yarışmalar ve 
c. Bölgesel yarışmalar olmak üzere üç şekilde yapılır.  Uluslararası yarışmalara şartnamede belirtilen özel-
likleri taşımak koşulu ile her ülkeden katılımcıların tasarım önerilerini sunabildikleri yarışma türüdür. Ulusal 
yarışmalar, serbest, ön seçimli, tek kademeli veya iki kademeli olarak yapılmaktadırlar. Bölgesel yarışmalar 
ise serbest ve tek kademeli olarak açılmaktadır (Mimarlık,…yönetmeliği, 2004). Türkiye ve Britanya mimarlık 
yarışmalarının şekillerinde yapısal olarak farklılık görünmektedir. Britanya mimari yarışmalarında uzmanlık 
ve nitelik ön plana çıkarken, ülkemizde daha çok yarışmacıların katılım konumuna göre sınıflandırma yapıl-
mıştır. 

3  https://www.architecture.com/-/media/files/competitions/riba-competitions-entrant-guide.pdf?la=en
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Yarışma Ekibi 

Yarışma sürecinde yarışmacılar kadar önem taşıyan ve yarışmanın başından sonuna kadar sürece dâhil olan 
çeşitli ekipler mevcuttur. Bu ekipler yarışmalar ortamının en iyi ve sağlıklı şekilde yürütülme görevini üstelen-
mekteler. Bu ekipler şu şekilde tanılayabiliriz: 

Yarışma Yöneticisi 

Bir yarışmanın bütün ayrıntılarıyla ele alınması için, yarışma başlamadan önce işveren tarafından bir yö-
neticinin atanmaktadır. Yönetici tek bir kişi veya bir ekip olabilir. Yarışma yöneticisi, çalışma çerçevesi ve 
kurallarını belirlemek,  jüri ve teknik ekibi belirleyip, gereken imkânları sağlamak, rapor yazmayı organize 
etmek ( raporları yazıp veya tecrübeli bir ekibi bu işe görevlendirmek) ,yarışma için gereken belgeleri hazır-
layıp dağıtmak, gelen projelerin değerlendirmeye alınmaya uygun olup olmadığını denetlemek, yarışmacıla-
rın ulaşabilecekleri adresleri belirlemek, bütün görüşmeler, seminerler, tartışmalar ve mülakatları ayarlamak, 
değerlendirme sürecini yönetmek, basın ve medya ile ilgilenmek, sergi yapmak ve sonuçları açıklamak gibi 
görevler üstlenmektedir (strong, 1996).  Türkiye’de yarışma yönetmeliğini incelediğimizde yukarıda bahse-
dilen görevleri, jüri başkanı ve ona yardımcı olan raportörler üstlenmektedir. Fakat jüri başkanının görevleri 
şartnamede açık bir şekilde belirtilmemiştir. Yarışma sürecinde koordinasyonu sağlayan ve bütün aşamalarda 
yer alan yöneticisi, Britanya yarışma ortamında bağımsız bir kategori olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizdeki 
yarışma ortamında sadece bu görevi üstelenen bir yöneticinin olmaması, jüri üyeleri ve röportörlere gereğin-
den fazla yük bindirmektedir.

Jüri 

Yarışma sistemi bağımsız jüri tarafından değerlendirme üzerine kurulmuştur. Bir tasarım problemi üzerine 
farklı mimarlar çalışılır. Bu çalışmalardan sonra birçok sonuç ortaya çıkabilir. Bu sonuçlar arasından en doğ-
ru seçimi yapabilmek için tecrübeli ve uzman değerlendirme ekibine ihtiyaç vardır. Asli jüri üyelerinin yanı 
sıra işveren değerlendirme sürecine dâhil olup ve son kararı verebilir (Strong, 1996).  Türkiye’deki yarışma 
yönetmeliğine göre jüri heyeti, asli, yedek ve danışman jüri üyelerinden oluşmaktadır. Danışman jüri üyeleri, 
yarışma konusuyla ilgili konularda ihtisas sahibi, mesleklerinde seçkin uzmanlardan oluşur. (Mimarlık,…yö-
netmeliği, 2004).  Britanya’da işveren ihtiyaçları doğrultusunda proje seçimlerinde etkili olabiliyorlar, fakat 
Türkiye’de danışman jüri üyeleri (idare temsilcileri) sadece fikir beyan edebilirler ama oy verme hakkına sahip 
değil ve son kararı asli jüri üyeleri vermektedir.

Mali Danışman  

Jüri üyeleri projeleri incelemeye başlamadan önce mali danışman atanır. Mali danışman, proje raporlarındaki 
maliyeti değerlendirip yarışmanın önerdiği maliyet sınırı ile karşılaştırır. Çıkan sonuçları jüri üyelerine yazılı 
bir rapor olarak verir (Strong, 1996).  Türkiye’de jüri projeleri değerlendirmeye başlamadan önce maliyet 
değerlendirmesini raportörler üstlenmektedir ve ayrıca bir mali danışman bu sürece dahil edilmemektedir (Mi-
marlık,…Yönetmeliği, 2004).  
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Teknik Ekip 

Teknik ekip teslim edilen projeler hakkında rapor hazırlama, soru-cevap ve seçim mülakatları gibi aşamalarda 
bulunur. Ayrıca jüri çalışmalarına başlamadan önce, projeleri inceleyip önemli özelliklerini tespit ettikten sonra 
yazılı şekilde jüriye bilgi aktarır. (Strong, 1996). Türkiye’de ise bu görevi raportörler üstlenmektedir. Raportör-
ler, ihtiyaç programı, şartname ve eklerinin hazırlanmasında idare elemanı olarak görev alır ve jüri ön toplantısı 
için şartname, ihtiyaç programı taslakları ve konu ile ilgili gerekli bilgileri hazırlar ve dosya halinde sunar. (Mi-
marlık,…Yönetmeliği, 2004). Britanya’da mimari yarışmalarında teknik ekibin olması yarışma sürecinde işlerin 
uzmanlık alanlarına göre birçok ekip arasında paylaşımını göstermektedir. Ancak Türkiye’de yarışma sürecinde 
raportörlerin hem mali danışman hem de teknik işleri görevlerini yerine getirdiğini görmekteyiz.  

 Kullanıcı Ve İlgili Gruplar 

Tasarım kalitesinin yükselmesi için işveren, bina kullanıcıları veya konuyla ilgilenen diğer meslek gruplarını 
( yazar, sanatçı, yerel temsilci grupları, …) değerlendirme sürecine dâhil etmektedir (Strong, 1996). Mimari 
yarışmalarında ortaya çıkan kullanıcıların ve tasarım gücüne sahip kişilerin bulunması Britanya yarışmalar 
ortamının kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmaktadırlar. Ancak ülkemizdeki yarışmalarda kullanıcı veya 
konuyla ilgili seçilen kişilerin fikirleri değerlendirme sürecine dâhil edilmemektedirler.  Onun yerine yatırım-
cının temsilcileri sürece dâhil edilmektedir. Kullanıcıdan ziyade, yatırımcının istek ve düşünceleri önemsen-
mektedir.

Yarışma Süreci

Yarışma duyurusu yapıldığı andan itibaren, yarışmacılar tarafından projelerin teslim edilmesine kadar sürecin 
doğru işlenmesi oldukça önemlidir. Bunun için büyük bir özenle farklı aşamalar uygulanmaktadır. 

Yarışma duyurusu 

Bir yarışmanın muhatap kitleye ulaşabilmesi için duyuru yapılır. RIBA kendi yayınladığı haber bülteninde 
açılan yarışmaları duyurur (Strong, 1996). Türkiye’de ise ulusal ve bölgesel yarışmalar resmi gazetede ve var-
sa ilgili meslek oda ve kuruluşların yayın organlarında duyurulur. Bunun yanında gerekli görüldüğü takdirde; 
ulusal yarışmalar, tüm ülkede dağıtımı yapılan günlük gazetelerde, bölgesel yarışmalar ise bölgede yayınlanan 
gazetelerde ilan edilebilir. Zorunlu ilanların dışında yarışmaları internet ortamında da duyurabilir (Mimar-
lık,…Yönetmeliği, 2004).  Britanya’da yarışma duyuruları tek elden ve ilgili muhataplar seçilerek yapılırken, 
Türkiye’de resmi gazete ve ilgili oda ve kuruluşların yayın organlarının yanı sıra, hem ulusal hem bölgesel ve 
internet ortamında yarışma duyurularının yapılması daha geniş bir kitleye hitap etmeyi sağlamaya çalışsa da 
takip etmek açısından zorlu olmaktadır.

Yarışmaya katılma esasları 

Britanya kurallarına göre Yarışma açık veya sınırlı olabilir. Açık mimari yarışmalara sadece mimarlar değil, 
herkes katılabilir. Sınırlı yarışmalar ise, projenin gerçekleştiği bölgede, şehirde veya ülke, Yaş sınırı, Tecrübe 
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ve uzmanlık alanı sınırı gibi durumlar söz konusu olabilir (Strong, 1996). Türkiye’de ise yarışmaya katılma 
sınırlar şu şekildedir: a. Yarışmanın türüyle ilgili oda üyesi olmak b. Meslekten men cezalısı durumunda ol-
mamak  c. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak d. Jüri üyeleri (danışman, 
asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında 
olmamak e. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak f. Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel 
koşullara uymak g. Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek  h. Yarışmayı açan 
idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli 
olmamak i. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak 
(Mimarlık,…Yönetmeliği, 2004). Yarışmaya katılma esasları Britanya ve Türkiye’de ciddi farklılıklar taşı-
maktadır. Britanya’da katılma esasları daha esnek fakat Türkiye’deki esaslar daha ayrıntılı bir şekilde belirtil-
miştir. Britanya’daki yaş sınırı olan yarışmalarda,  aynı yaş ve tecrübe grubunda olan katılımcılara eşit ortamda 
yarışabilme olanağı sağlanması olumlu olarak değerlendirilmiştir. Ülkemizdeki meslek odalarına üyelik koşu-
lu, bu odaların önemini ve işleyişi hakkında çokça tartışmaya neden olmuştur. 

Başvuru  

Britanya’da Yarışma belgelerini almak ve kayıt olmak için belirli bir harcın ödenmesi gerekir. Bu harcın değeri 
belgelerin masraflarını karşılayacak miktardadır.  (Strong, 1996).  Türkiye’de ise şartnameyi belli bir ücret 
karşılığı alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek başvuru için yeterlidir (Mimarlık,…
Yönetmeliği, 2004).  

Soru- cevap  

Britanya’da yarışma süreci başladıktan bir ay sonra, yarışmacıların bu süre içinde şartnameyi inceleyip, proje-
nin ana hatlarını çalıştıktan sonra karşılaştıkları soruları yarışma yöneticisine yazılı şekilde iletebilirler. Yöne-
tici tasarımcılardan gelen bütün soruları toplayıp listeledikten sonra, işveren, jüri ve teknik ekibe danışıp, soru-
ları toplu bir şekilde cevaplar. Daha sonra bu cevapları yazılı olarak tüm yarışmacılara dağıtır (Strong, 1996).  
Türkiye’de yarışmacılar, yarışma süresinin 1/3 içinde gerekli soruları sorma hakkına sahiptirler. Sorulacak 
sorular yarışma şartnamesi ve ekleriyle sınırlıdır. Yanıtlar, soru soranın kimliği belirtilmeksizin yarışma şart-
namesi alarak kaydını yaptıran tüm yarışmacılara yazılı olarak gönderilir. (Mimarlık,…Yönetmeliği, 2004). 
Britanya’da yarışmacılar tarafından sorulan sorular, yönetici tarafından yanıtlanırken Türkiye’de bu görevi jüri 
üyeleri üstlenmektedir. Burada yine Türkiye’deki yarışma yöneticisinin olmaması eksik olarak nitelendirmek-
tedir. Yönetici bütün yarışma sürecinden ve işveren isteklerinden haberdar olduğu için soruları daha detaylı bir 
şekilde ve amaca yönelik cevaplandırabilir. Oysa jüri üyeleri sadece proje ve tasarımla ilgili konulara hâkim 
oldukları için bunlar dışında sorulan sorular hakkında daha az bilgiye sahip olma riski taşımaktadırlar.   

Teslim   

Britanya’da bütün projelerin eşit şartlarda değerlendirilebilmesi için yarışma şartnamesinde teslim edilecek 
materyaller dikkatli bir şekilde belirlenir. Şartnamede çizimlerin ölçekleri, pafta ölçüsü ve sayısı ve istenilen 
diğer istenilenler belirlenir. Çoğu yarışmada model teslim etmeye izin verilmez, istenildiği takdirde küçük bo-
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yutta olmalı ve bu model binanın genel halini veya bina ve çevresini bir arada görmek içindir (Strong, 1996). 
Türkiye’de yarışmanın konusu ve niteliğine göre, yarışmacılardan belge, rapor ve projelerden hangilerinin ne 
şekilde istendiği yarışma şartnamesinde belirtilir (Mimarlık,…Yönetmeliği, 2004).   

Seçim Süreci 

Ön Seçimli yarışmalar: Britanya’da ön seçim iki şekilde yapılır. Mimarlar ve tasarımcılar, uzmanlık alanları 
ve daha önceki çalışmaları hakkında işverene bilgi gönderirler. İşveren bu bilgileri inceleyip onlara en uygun 
olan mimarı seçerler. Başka bir yöntem olarak işveren mimarları araştırıp uzun bir mimar ve tasarımcı listesi 
hazırlarlar. Bu lisedeki kişilerle görüşmeler yapıp uygun olan mimarı seçiyorlar (Strong, 1996). Türkiye’de ön 
seçimli yarışmalarda, adaylara başvuru için ön seçim ilanı yapılır. Son başvuru tarihine kadar yapılan başvu-
rular jürice değerlendirilerek; ön seçim şartnamesinde ve ön seçim ilanında belirtilen kriterlere göre yarışmacı 
seçilir. (Mimarlık,…Yönetmeliği, 2004). 

Birinci ve İkinci Aşamalı Seçimler: Britanya’da seçim sürecinin ilk aşamasında numaralanmış projelerin hepsi 
bir arada değerlendirilir. Bu projeler içinden şartname kriterlerine uygun olanlar seçilip bir liste hazırlanır. Jüri 
teknik ekipten bu projeleri inceleyip onlarla ilgili rapor hazırlamayı istemektedir.  İkinci aşamada seçilmiş olan 
projeleri jüri üyeleri incelemeye alır. İlk aşamada elenmiş projeler bir daha gözden geçirilir ve ilginç önerilere 
sahip projeler listeye eklenir ve böylelikle son liste hazırlanır. Son Eleme: genelde seçim süreci jüri tarafından 
yapılmaktadır veya birinci projeyi seçmek için işveren jürinin son listesi içinden bir projeyi seçebilmek için 
proje sahipleriyle mülakat yapıyor. Bu mülakatlarda işverene öneride bulunmak için genelde jüri üyeleri ve 
teknik danışmanlar hazır bulunuyorlar (Strong, 1996).  Türkiye’de seçme usulü ise bu şekilde: Birinci eleme: 
Projeler üzerinde oylama yapılır. Birinci elemenin oybirliği ile yapılması şarttır. İkinci eleme: Projeler üze-
rinde toplu görüşme açılır. Üyelerin yarısından fazlasının olumsuz oyunu alan eserler elenir. Üçüncü eleme: 
Üçüncü elemeye kalan projeler üzerinde jüri üyelerinin her biri olumlu ve olumsuz görüşlerini söyledikten 
sonra, derece ve mansiyon grubuna kalacak projeler seçilir. Üçüncü elemeden sonra kalan projeler derece ve 
mansiyon sayısından fazla ise, üçüncü eleme gibi bir eleme daha yapılır ve kalan proje sayısı ödül ve mansiyon 
sayısına indirilir. Bunlar arasında sıralama yapılır. Jüri şartnamede öngörülen ödül ve mansiyonları vermek 
zorundadır. Ödül ve mansiyon kazanan ve satın alınan tüm projeler hakkında asli jüri üyeleri ayrı ayrı rapor 
düzenler ve tutanağa eklenir (Mimarlık,…Yönetmeliği, 2004). 

Ödüller Ve Atama Kararları  

Kazanan mimarın atanması 

RIBA modeline göre birinci olan yarışmacı jüri tarafından seçilir ve ya jüri tarafından seçilmiş iki ve ya üç pro-
je arasından işveren birinciyi seçip ve o mimar ve ya ekibi uygulama için atar. Eğer işveren kazanan tasarımla 
devam etmek istemezse tasarım ücretini ödeyip ve böylece yarışma süreci kapanır (Strong, 1996). Türkiye’de 
ödül alacak eserlerle, jürice belirlenir. İdare, yarışma sonucu elde edilen tasarımın uygulama projelerinin ya-
pılmasını, birinciliği kazanan veya seçilen tasarım sahibine teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılmak 
suretiyle doğrudan temin yolu ile yaptırabilir. Yapılan görüşme sonucunda, anlaşma sağlanamaması halinde, 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

988

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

ikinciliği kazanan tasarım sahibi ile görüşme yapmak suretiyle ikinci seçilen tasarımın uygulama projelerini 
yaptırabilir (Mimarlık,…Yönetmeliği, 2004).  

Tasarım ekibi ataması 

 Büyük yarışmalarda genelde işverenler bir tasarım ekibini, tek bir mimara tercih ederler. İkinci aşama seçim-
lerinde danışman grubu da değerlendirme sürecine dâhil edilir ve uygulama aşamasında danışmanlar mimarla 
beraber çalışırlar. (Strong, 1996). Türkiye’de birinciliği kazanan veya seçilen tasarım sahibine  Jürice “İş dene-
yim belgeleri” istenmiş ve proje sahibinin belgeleri yetersiz bulunmuşsa, müellif, kendi tarafından teklif edilen 
ve jürice onaylanan danışman ya da danışmanlarla çalışır(Mimarlık,…Yönetmeliği, 2004).  

Ödül ve diğer ödeme türleri 

Britanya’da tek aşamalı yarışmalarda, 1., 2. ve 3. lük kazanan yarışmacılara verilmek üzere, ödül üç farklı veya 
eşit parçaya bölünür. Davetli yarışmalarda ödül kazanan yarışmacılar dışında masraflarını karşılamak üzere 
herkese eşit şekilde para dağıtılır. Ödül miktarı proje büyüklüğü ve istenilen ayrıntılara göre değişir. (Strong, 
1996).  Türkiye’de ödül miktarı yapılacak olan yapının toplam alanı üzerinden orantılanır. Ödülün proje alanı-
na bağlı olarak tespitinin uygun olmadığı yarışmalarda ödül tutarları, konunun önemi ve özelliği ile kapsadığı 
i ş ve yarışmacıların masrafları ile orantılı olarak idarenin onayıyla jüri tarafından tespit edilir (Mimarlık,…
Yönetmeliği, 2004). Genelde Türkiye’de ödül miktarları Britanya’daki gibi eşit değildir. Eşit olması, yarışma-
ların katılımının fazla olmasına destek niteliğinde olabilir.  

Telif hakkı 

 Britanya sisteminde telif hakkı tasarımcıya aittir. Bu ülkede işveren ve danışmanlar yarışmaya katılan hiçbir 
projeden herhangi bir şey almaya hak sahibi değiller, sadece kazanan tasarımın mimarının atandığı takdirde bu 
hakka sahip olabilirler (Strong, 1996). Türkiye’de derece, mansiyon ve satın alma kazanan tasarım ve projelere 
ait her türlü fikri haklar, aksi idare tarafından yarışma şartnamesinde belirtilmedikçe idareye ait olur. Şartname 
alan yarışmacılar bu hükmü kabul etmiş sayılır (Mimarlık,…Yönetmeliği, 2004). Türkiye’deki bu durum proje 
müelliflerin hakkını korumak adına doğru işlenmemiş olduğu düşünülmektedir.

Sergi ve kolokyum 

 Yarışma sergilerinde yüksek kaliteyi ortaya çıkarmak ve değişik tasarım yaklaşımlarını bir arada görebilmek 
ve projeleri karşılaştırabilmek mümkündür. Sergiler genelde kamuya açık olarak düzenlenir. Kamuya açık bir 
sergi, seçim sürecinin doğru işlendiğini ve en iyi seçime ulaşmak için verilen emeği göstermektedir (Strong, 
1996). Ülkemizde de uygulama bu şekildedir ve projelerin sergilenmesi tasarımların açık ortamda tartışılma-
sına olanak sağlamaktadır.
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 Belgeleme ve raporlama   

Yarışma belgeleri 

Yarışma belgeleri, Şartname (yarışmanın kuralları), özet, destekleyici bilgiler (vaziyet planı, danışmanların ra-
porları, yarışmanın yapıldığı bölgenin özellikleri), yarışıma süreci ile ilgili belgeler ( kayıt formu, resmi zarflar, 
harç belgeleri)  den oluşmaktadır. Bu belgeler yarışmaya kayıtlı olan bütün yarışmacılara yarışma yöneticisi 
tarafından gönderilir (Strong, 1996).Türkiye’de bu belgeleri raportörler kayıtlı olan mimarlara gönderir. 

Yarışma raporunun hazırlanması 

Rapor hazırlama, yarışma sürecinin başlangıcından başlayıp, kazanan mimar atanıncaya kadar devam eden bir 
süreçtir. Rapor, işveren isteklerini açıkça ortaya koyup, yarışmacılara gelişmelerle ilgili bilgileri aktarmalıdır. 
Bu raporlar tasarımcıları ilgilendiren konular içermelidir. İki aşamalı yarışmalarda, birinci aşamanın başından 
yarışma gelişmelerini detaylı bir şekilde içeren bir rapor hazırlanır. İkinci aşama başında ise ikinci rapor ve-
rilir. İkinci raporda jüri genelde birinci raporun önemli yönlerine dikkat çekmek ve ya yeni bilgiler eklemek 
ister (Strong, 1996). Türkiye’de yarışma yönetmeliği ve yarışma sürecini incelediğimizde bütün aşamada olan 
raporların hazırlanması ve onları gerekli kişilere ( yarışmacılar, idare, jüri üyeleri) sunulmasında raportörler 
sorumlu ve bütün bu raporları jüri inceleyip doğru olduklarından emin olduktan sonra imzalar ve gereken 
mercilere gönderilir.

SONUÇ

İnceleme sonucunda göze çarpan en büyük hususlar, ülkemizdeki yarışma ortamındaki görev dağılımının şef-
faf ve detaylı olmamasıdır. Britanya örneğinde yarışma yöneticisi, mali müşavir, teknik ekip gibi görevlerin 
bulunması yarışmaların uzmanlık alanlarına göre paylaşımı yapıldığı görülmektedir. Bu ekipler yarışmanın 
her aşamasında fikir alışverişinde bulunmaktalar. Yani yarışma süreci içinde bilgi toplama, tasarlama, ger-
çekleştirme, değerlendirme alt süreçlerinden meydana gelen geri – ileri besleme eylemlerinin yer aldıkları 
bir modeli benimsenmektedir ( Leng, 1974). Oysa ülkemizde bir ekibin işi bittiğinde diğer ekip devreye girip 
ilgili aşamanın sürecini yürütmektedir. Ayrıca ülkemizde bu görevlerin birçoğunu raportörler ve jüri üyeleri 
üstlenmektedir. Görev dağılımı, uzmanlık alanına paralel daha titiz çalışmayı dolayısıyla hataların minimuma 
düştüğü anlamına gelir. Ayrıca jüri üyelerinin ve özellikle röportörlerin yükünü hafifletmek, katkılarının daha 
kaliteli ve özenli olmasını sağlayacağı düşünülmektedir.

Britanya örneğinde kullanıcılar ve sanatçıların seçim sürecine dâhil edilme modelini benimsediğimiz takdirde, 
kullanıcıların istek ve ihtiyaçlarını daha çok karşılama şansı doğmuş olacaktır.

Türkiye’de proje seçiminden sadece jüri üyeleri sorumludur. Hatta işveren tarafından atanan danışman jüri 
üyelerin seçimde oy kullanma hakkına sahip olmaması aslında seçimleri kısıtlı bir ekip tarafından ve onların 
beğenisi doğrultusunda sonuçlanacağı anlamına gelmektedir. Oysa Britanya örneğindeki, kullanıcılar, işveren, 
teknik ekip raporları devreye girildiği takdirde çok yönlü ve ihtiyaçları daha doğru karşılayacak sonuçların 
elde edilmesi muhtemeldir.
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Türkiye’deki yarışmalara katıma koşullarındaki “Mimar” (Mimarlar Odasına üye mimarlık bölümü mezunu 
kişiler) kavramının yeniden ele alınması gerekmektedir. 
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KÜLTÜREL SÜREKLİLİK BAĞLAMINDA İSTANBUL/BEYKOZ;  
MERKEZ MAHALLESİNİN İNCELENMESİ

Ebru SOLAK BİLECEN1, Nazlı Ferah AKINCI2

1-2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: İstanbul kenti, yüzyıllar boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, çok katmanlı bir yapılaşmadır. Antik 
çağlardan beri, sahip olduğu sınırların ötesine kademeli olarak gelişerek, bugün Çatalca’dan Kocaeli’ye uza-
nan bir yerleşime ulaşmıştır. İstanbul kentinin büyümesi; kentin coğrafi konumu, barındırdığı medeniyetlere 
ait zengin kültürel mirasının oluşturduğu özgün kent kimliği, yapılan yatırımlarla sanayi ve pazar alanında 
gelişmiş kentlerden biri olması ve sürekli aldığı göçler en önemli sebeplerindendir. Kentin büyüme hızı ve 
yönü, tarihi haritalar ve yakın dönem haritalar karşılaştırılarak izlenebilmektedir. Tarihi haritalara bakıldığında 
edinilen ilk izlenim İstanbul Tarihi Yarımada’daki yoğun yapılaşma dışında Boğaziçi kıyılarındaki koylarda 
kurulmuş yerleşimlerdir. Kadıköy bölgesinde Kalkedon yerleşimi ve sonrasında Megaralılar ile başlayan İs-
tanbul kenti, stratejik konumundan dolayı devamlı yerleşimlerin odak noktası olmuştur. Orta Çağ kentleri, 
savunma sistemi anlayışından dolayı sur içinde yerleşmişlerdir. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de aynı an-
layış süren kentte yer yer köşkler, balıkçı köyleri gibi İstanbul Tarihi Yarımada dışında da yerleşimlerini oluş-
turmuştur. İstanbul kentinin Bizans döneminden bugüne önemli bir yerleşimi olan Beykoz semti bildiride konu 
alanı olarak seçilmiştir. Beykoz’un geçmişten bugüne değişen sosyal ve fiziksel yapısı irdelenmiştir. Beykoz 
yerleşiminin merkezi olan Merkez Mahallesi bildiri kapsamından daha detaylı irdelenmiştir. Alanda tespit ve 
belgeleme çalışmaları yapılmıştır. Merkez Mahallesi, tarihine sahip çıkan anıt eserleri ve somut olmayan kül-
türel mirasıyla ele alındığında henüz bozulmamış yapısı ve sahip olduğu dokunun okunabilir olmasıyla geçmiş 
ve günümüz arasındaki aktarıma uygun zemin sağlayabilmektedir. Günümüzde 3. Köprünün de yapılmasıyla 
Boğazın en uzak yeri Beykoz bir adım daha kente yaklaştırılmıştır. FSM köprüsü ve bağlantı yollarının yapımı 
sonucunda gerçekleşen kapalı site olgusunun 3. köprü ve ona bağlı olacak bağlantı yolları ile tekrarlanabilecek 
olması fikri kamuoyuna da yansımıştır. Orman arazilerinde yerleşime izin veren yasal ve yasa dışı yerleşimle-
rin Beykoz’un ilçe bazında kimliğine büyük darbe vuracağı öngörülmektedir. Bu noktada Merkez Mahallesi-
nin toplum yapısı, alışkanlıkları ve sahip olduğu değerler yıpranarak değişime uğrama olasılığı vardır.  Bu ça-
lışma Beykoz Merkez Mahallesinin fiziksel dokusunun, toplum ve aile yaklaşımına bağlı demografik yapısının 
ve kültürel aktarımlarının incelenmesini içermektedir. 2019 yılı itibariyle incelenip döküm haline getirilerek, 
gelecek çalışmalar için bir kaynak olması ve altlık oluşturmasını amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Beykoz, Mahalle, Kültür, Kimlik, Yerel, Özgünlük
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Mahalle, bir kentin, bir kasabanın, büyükçe bir köyün yönetim bakımından bölündüğü, resmi işleri muhtarca 
görülen parçalardan her biridir. Mahalle, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre: Belediye sınırları içinde, ih-
tiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî birimdir.4 
Bu şekilde yapılan bir mahalle tanımı, daha çok yönetimsel biçimleniş olarak, belediye teşkilatlanmasında bir 
birimi ifade etmektedir. Mahalle, edebi eserlerde ya da sinema, tiyatro gibi görsel sanatlarda karşımıza çık-
tığında, gelenekleri, yaşayış biçimi, komşuluk ilişkileri, mahalle sakinleri, tipleri ve inanışları doğrultusunda 
kendi karakterinin bir anlatımını oluşturmaktadır. Osman Ergin, mahalleye özellikle sosyal hayata atılmakta 
ilk adım olması sebebiyle büyük anlam yüklemiş ve “ferdiyetten cemiyete geçişin ilk ve asıl basamağı” olarak 
tanımlamıştır (Ergin, 1936). Antik çağda mahalle, (amphodon) üst düzey kişiler tarafından Akropol yamacına 
kurulmuş teraslı ve manzaralı evler ve bunları birbirine bağlayan yollar ve meydanlarla bir bütünlük içinde 
olmuştur (Mermutlu B., 2011). Bu dönemde mahalleleri güzellik ve temizlikleri üzerinden değerlendirilip bun-
lar kayıt altına alınmıştır. Amasra Müzesindeki 69 tarihli yazıtta “Hieronikon to amphodon” “kutsal mahalle” 
yarışmasının kazananının büyük iki mahalleden biri olan mahalle olduğu anlatılmaktadır (Sakaoğlu, 1987).

İstanbul’un Mahallelerle Gelişimi  

Osmanlı Dönemi’nde İstanbul’da İlk mahallelerin oluşumu (181 mahalle) savaş esirlerine yaptırılan imar iş-
lerinin bitiminde, Rumeli ve Anadolu’dan gelen halkın kente yerleşmeleriyle başlamıştır. Bayezid devrinde 
İstanbul’da sur içi ve sur dışında toplam 262 mahalle vardır. (Kunter, 1958). İran kentlerinde mahalleler, kan 
bağını esas alarak kabileler üzerinden biçimlenip yapılanıyorken, Osmanlı devleti, kan bağını siyasi gözle 
değerlendirerek, kan bağı unsurunun inanç unsuru ile yer değiştirmesini sağlamış ve mahalleleri bu ortak 
fikir üzerine kurmayı tercih etmiştir (Mermutlu, 2011). Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden kısa bir 
zaman sonra (1459) vezir ve paşalarına İstanbul’da seçecekleri bir semtte külliye yaptırmalarını emretmiştir. 
İstanbul’un mahallelerinin kuruluşu bu külliyeler etrafında olmuştur (Kuran, 1993). Hatta çoğunlukla mahalle 
isimlerinin bu yapılan mescit ve külliyelerin ismini taşıyan kişilerin adıyla anıldığı görülmektedir.

Osmanlı’nın kentsel planlama kaygıları 1830 yılında Moltke Planı önerileriyle kendini göstermiştir. Moltke’nin 
çalışmaları gerçekleştirilmemiş olsa da İstanbul için bir mevcut durum planı çıkarılmasını sağlamıştır. 
Osmanlı’da kentsel yapılaşmaya yönelik bir diğer yaklaşım, 19.yy sonlarında 1898 Hocapaşa Yangınıyla izle-
nebilir. Yangın sonrasında Eminönü’nden başlayarak Kumkapı Sahiline kadar batılı bir planlama yapılmıştır 
(Tanyeli, 1993) Batılı planlama, gridal bir sokak örüntüsü oluşmasına ve bütün sokakların birbirini kesmesine 
olasılık tanıyarak sonradan oluşacak yangınlara daha hızlı müdahale etme imkanı da tanımaktadır. Neredeyse 
her gün yangın çıkan şehirde, yangından yok olan semtlerin yeniden planlanmasına dair bu yaklaşım fırsatçı 
planlama olarak isimlendirilmektedir. Bu sistemden yola çıkılarak planlanan yerleşim yerleri birbirinden ko-
puk, ilişkisiz ve çok parçalı olarak meydana gelmektedir.

4  www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.doc
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Boğaziçi ve Beykoz Bölgesi

Bizans devrinde Boğaziçi’nde kayda değer nitelikte bir yerleşim olmamıştır. Dönemin en gelişmiş köyü 
Beşiktaş’tır. Şehre olan uzaklıkları diğer köylerin gelişmesini engellemektedir. Devamlı hücum tehlikesi al-
tında olan halk şehir surlarının içinde kalmayı tercih etmiştir. Yunan Döneminde gemicilerin adaklarda bu-
lunduğu bölgelere kurulan kiliseler, donanmaların koruyabileceği koylara inşa edilmiş yazlık imparatorluk 
sarayları, bazı koylarda bulunan, balıkçılık ve bahçecilikle geçinen köylü milleti dışında Boğaziçi’ne herhangi 
bir yerleşim olmamıştır (Mantran, 1990).

Osmanlı Döneminde ise Boğaziçi kıyılarına olan ilgi artmış, yalılar ve yazlık köşklerin yanı sıra koyların ve 
akarsuların bulunduğu alanlar mesire yerleri olarak tercih edilmiş, halk ve devlet adamları tarafından yoğun 
ilgi görmüştür. Boğaziçi’nin kimliğini zaman içerisinde inşa edilen zarif yalıları, köy ve kasabalarındaki mü-
tevazı yaşamı ve ziyaret edilen mesire yerleri oluşturmuştur. 17.yy’da İstanbul Yarımadası’na Anadolu kent-
lerinden yapılan göçlerin de etkisiyle Boğaziçi’nde yerleşmeler artış göstermiştir. Ulaşımın büyük bir mesele 
olduğu dönemde, Şirket-i Hayriye’nin deniz seferlerine başlaması merkez alanları, ticaret bölgeleri ve konut 
alanlarını birbirine bağlamıştır (Şensoy, 2018). Boğaziçi yerleşimi tercih edilmeye başlamıştır. 

Cumhuriyet Döneminde İstanbul’a davet edilen Henri Prost, 1937 tarihinde yaptığı “Boğaziçi ve Sanayi” baş-
lıklı önerisinde; Boğaziçi bölgesi ile ilgili Boğaz’ın özgünlüğünün ve doğasının korunması ve herhangi bir ye-
rinde sanayi yerleşimine yer verilmemesi, kötü durumda olan yapıların iyileştirilmesine değinmiştir (Akpınar, 
2010). 1938-1949 Boğaziçi’ne yönelik yol ve meydan çalışmaları yapılmış olup, özellikle açılan sahil yolunun 
da etkisiyle Beykoz’da yapılaşma daha da hızlanmıştır. 

Beykoz, kent merkezine olan uzaklığı ve deniz taşımacılığına izin veren konumu dolayısıyla diğer Boğaziçi 
semtlerinde de olduğu gibi sanayi yerleşimleri kurulmuştur. Fakat Boğaziçi sahil şeridindeki fabrikaların ya-
salar gereği kapatılması ve taşınması ile Tekel Fabrikası yıkılmış, Şişe Cam Fabrikası terk edilmiş, Deri Kun-
dura Fabrikası özel bir şirket tarafından kiralanarak dizi-film platosu olarak yeniden işlevlendirilmiştir. İlçede 
yaşanan bu endüstriyel durgunluk işçi sınıfının bir kısmının Beykoz’u terk etmesine sebep olsa da Beykoz’da 
günümüzde ikamet eden kişilerin aile üyelerine bakıldığında her evde mutlaka eskiden fabrikalarda çalışmış 
bireyler bulunmaktadır. Beykoz’a yerleşen ailelerin çoğu bölgede ikamet etmeyi sürdürmeyi tercih etmişlerdir.  

Beykoz, yakın geçmişte sanayi dolayısıyla aldığı göçün dışında yüzyıllar boyunca insanın doğayla temasını 
kolaylaştıran dokusu sayesinde insanları çekmiştir. Semt geçmişte olduğu gibi hala kentlilerin en önemli rek-
reasyon alanı olarak bilinmektedir. Fakat semtin bu çok çekici özellikleri orta ve işçi sınıfıyla birlikte yaşadığı 
kentsel saçaklanmadan daha fazlasına sebebiyet vermektedir. 1990’lı yıllarda başlayan kapalı site olgusuna 
rağbet kendisini Beykoz’da göstermiştir. Geliştirilen üst ölçekli ulaşım projeleri, Fatih Sultan Mehmet Köp-
rüsü ve bağlantı yollarının yapımı sayesinde hızlı erişim sağlanan bölgeler yapılaştırılarak, güvenlikli sitelere 
dönüştürülmüştür. Bu olgunun getirdiği demografik yapı, fiziksel çevreyle ve bulunduğu dokuyla hiçbir bağ-
lantı kurmayan site anlayışına benzer olarak halkla iç içe geçmeyen bir nevi üst tabakaya işaret etmektedir.  
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AMAÇ

Günümüzde 3. Köprünün de yapılmasıyla Boğaz’ın en uzak yeri Beykoz bir adım daha kente yaklaştırılmıştır. 
FSM köprüsü ve bağlantı yollarının yapımı sonucunda gerçekleşen kapalı site olgusunun 3. köprü ve ona bağlı 
olacak bağlantı yolları ile tekrarlanabilecek olması fikri kamuoyuna da yansımıştır. Orman arazilerinde 
yerleşime izin veren bazı yasal ve yasa dışı bu tip yerleşimlerin Beykoz’un ilçe bazında kimliğine büyük dar-
be vuracağı öngörülmektedir. Bu noktada Merkez Mahallesinin toplum yapısı, alışkanlıkları ve sahip olduğu 
değerlerin yıpranarak değişime uğrama olasılığı vardır. 

Bu çalışma Beykoz Merkez Mahallesinin fiziksel dokusunun, toplum ve aile yaklaşımına bağlı demografik 
yapısının ve kültürel aktarımlarının incelenmesini ve 2019 yılı itibariyle döküm haline getirilerek, gelecek 
çalışmalar için bir kaynak olması ve altlık oluşturmasını amaçlamaktadır.

KAPSAM

Beykoz Merkez Mahallesi

Çalışmanın gerçekleştirildiği bölge Beykoz İlçesine adını veren ve bölgenin bilinen en eski yerleşim yeri olan 
(Beykoz Kasabası) günümüz Beykoz Merkez Mahallesi’dir.

Merkez Mahallesi, kıyı boyunca yaklaşıldığında kendisi ile birlikte tarihi önem taşıyan Yalıköy ve Gümüşsuyu 
Mahalleleri arasında kalmaktadır. Beykoz İlçesinin 45 mahallesinden biri olan tarihi Beykoz Merkez Mahal-
lesi, tarihine sahip çıkan anıt eserleri ve somut olmayan kültürel mirasıyla ele alındığında henüz bozulmamış 
yapısı ve sahip olduğu dokunun okunabilir olmasıyla geçmiş ve günümüz arasındaki aktarıma uygun zemin 
sağlayabilmektedir.

Çalışma, Beykoz Merkez Mahallesi’nin günümüz idari sınırları içerinde gerçekleşmektedir.

YÖNTEM

Beykoz Merkez Mahallesinin Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet Dönemine ait harita verileriyle günümüz 2019 
yılı verilerinin karşılaştırılarak mahalle dokusundaki değişiklikler ve korunmuş anıtsal yapılarının kendi çev-
resi ile ilişkileri incelenmiştir. Mahallenin geçmişten günümüze değişen ve değişmeyen fiziksel yapısı, sahip 
olduğu sosyokültürel yapı ile arasındaki bağ ve dalgalanmalarla birlikte incelenmiş bu unsurların birbirleriyle 
etkileşimleri üzerine araştırmalar yapılmıştır. Ayrıca 2019 yılına mahalle dokusuna ait analizler yapılmıştır.

BULGULAR 

Üretim Kimliği

 Merkez Mahallesine doğrudan etkisi olan, Beykoz ilçesi genelinde kurulan sanayi kuruluşlarının, yer ve işlev 
seçimlerinde geçmişe ait izler taşıdıkları görülmektedir. 19. yy. başından beri Osmanlı’nın ordu ihtiyacını 
gidermek için Servi Burnu yakınlarında kurulan deri fabrikası -debbağane- ve 19. yy. sonunda kurulup kısa sü-
rede faaliyetine son verilen Hamidiye Kağıt Fabrikasının bulunduğu alana, Cumhuriyet Dönemine ait Sümer-
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bank Deri ve Kundura Fabrikası kurulmuştur. 18. yy.’da, III. Selim’in Venedik’e göndererek eğitim aldırdığı, 
Çeşmibülbül Sanatının öncüsü Mevlevi Dede’nin cam sanatını üretip geliştirdiği Beykoz’da, yine aynı şekilde, 
1899 yılında Saul Modiano adındaki Yahudi Levanten’in kurmuş olduğu cam fabrikasının bulunduğu yere 
Paşabahçe Cam Fabrikası kurulmuştur. Bu durum, bilinçli ya da bilinçsiz olarak, Beykoz’un ve kimliğinde 
geçmişten günümüze korunmuş unsurlar olarak kabul edilebilir.

Göç ve Komşuluk

Beykoz Merkez Mahallesi 2018 yılı verilerine göre nüfusu 5920’dir.5 Cumhuriyet Dönemi sanayi tesislerinin 
kuruluşuyla yaşanan iç göç ile çoğunlukla işçi ve memur ailelerini barındıran mahallenin en çok göç aldığı 
bölge Karadeniz Bölgesi’dir. Bu bölgelerden Beykoz İlçesine birbirleri dolayısıyla göç eden aileler çoğunlukla 
birbirleriyle akrabalık ve yakın komşuluk ilişkilerine devam etmektedirler. Bu durumun etkileri daha küçük 
ölçekte Merkez Mahallesinde de görülmektedir.

Temettuat Defterlerinin İncelenmesi

1840 ve 1844 yıllarında tutulan Temettuat defterleri incelenerek dönemin sosyoekonomik ve demografik ya-
pısı hakkında bilgiler elde edilmiştir. Günümüzde Beykoz Merkez Mahallesi sınırlarına sahip olan Osmanlı 
Dönemi yerleşimi Beykoz kasabası üç mahalle ve üç milletten oluşmaktadır ve Ermeni, Rum ve Türk nüfusuna 
sahiptir. 

1840 senesinde Beykoz Kasabası kayıtlarında Müslüman erkek nüfusu 200, Ermeni erkek nüfusu 181, Rum er-
kek nüfusu 48’dir (Yavuztürk, 2006). Sadece erkek nüfusun sayımının yapıldığı kayıtlarda kasabadaki dükkan-
ların da sayıları ve işletmelerin sahiplerinin etnisitesi hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre Kahve-
haneler Müslümanlar, Meyhaneler Ermeniler, Berberler Ermeniler, Bakkallar Rum, Müslüman ve Ermeniler, 
Aktarlar Ermeniler, Paçacılar Rumlar, İksirciler Müslümanlar ve Ermeniler, Terziler Müslümanlar, Manavlar 
Ermeni ve Müslümanlar, Kasaplar Müslüman ve Rumların çoğunlukta olduğu şekilde gözlemlenmektedir.

Dalyan Balıkçılığı Kültürü

Dalyanlar denizin kıyıdan birkaç yüz kulaç uzağında, ağ kargı ve materyaller kullanılarak, göç eden balıkları 
avlamak üzere kurulurlar. Kurulduğu yerlerin büyük dalgalardan korunan ve balıkların geçit yaptığı bölgeler-
de kurulması gerekmektedir (Bök, 1991). Beykoz Dalyanında yakalanan kılıçbalıklarından 17. yy’da Eremya 
Çelebi kitabında bahsetmiştir. Günümüzde yakalanan balıkların türlerinin sayısı ve farklılığı kullanılan yanlış 
metotlardan ötürü Boğaz’ın ekolojik düzenin de bozulmasıyla iyice azalmış durumdadır.

Balık Kültürü Osmanlı’ya Bizanslılardan kalmıştır. Bunun beklenen sonucu olarak Dalyan Balıkçılığı Rum-
ların elindedir. Rumların Beykoz’u terk etmesiyle dönemin reislerinden bu işi öğrenmiş olan Türk balıkçılar 
geleneği devam ettirmektedirler.

5  https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr
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Ermeni Mahallesi Bölgesi 

Beykoz’da günümüzde hiç Ermeni yaşamıyor olmasına rağmen eski adı Kavakdere Caddesi olan günümüz 
Mehmet Yavuz Caddesi üzerindeki evlerin ve bir kilisenin bulunduğu bölge hala Ermeni Mahallesi olarak 
anılmaktadır. Başka mahalle ve ilçelerden ziyarete gelen eski mahalle sakinleri ve çocuklarının ziyaretleriyle 
kilise işlevine devam etmektedir.

Çayır Şenlikleri

Sadece Beykoz Halkının değil bütün İstanbulluların ilgisini çeken ve özellikle Tanzimat Döneminde ağırlık 
gösteren spor etkinliklerinin de antrenmanlarının yapıldığı Beykoz Çayırında, günümüzde hala şenlikler yapıl-
maktadır. Bu şenlikler günümüzde halk konserleri şeklinde gerçekleştirilmektedir. Beykoz Çayırı ise Osmanlı 
Dönemi ihtişamını kaybeden bir takım olumsuz revizyonlardan geçerek büyük bir alanı pazar ve park yeri 
olmak üzere betonlaştırılılarak kaybedilmiştir. 

Anıt Eserler

Beykoz Merkez Mahallesindeki en dikkat çekici anıt eser İshakağa Çeşmesi nam-ı diğer Onçeşmeler olup, 
zaman içinde çok işlevli olarak kullanılmıştır. Osmanlı Döneminde yapılan çeşme ve Bizans Döneminde bu 
alanda bulunan kaynak suyu gemicilerin su ihtiyacını gidermek, yangınlara müdahale etmek ve satıcıların 
mallarını serin tutmak için suyunda bekletmek gibi ihtiyaçlar için kullanılmıştır (Yeşilbaş, 2005). Cumhuriyet 
Döneminde, önceden çevresinde var olan yapılaşma yıkılarak meydan çeşmesi özelliği kazandırılmıştır. 

SONUÇ

Beykoz Merkez Mahallesinin bugüne kadar süregelmiş olan kültürel mirasının devamlılığı bilinçli bir yak-
laşımın ürünü değildir. Beykoz’a ait birçok değer kimse farkına varmadan silinip gitmiştir. Muhtemelen bu 
kayıpların devamları gelecektir ve bunun önlenmesi için, mekanın geçmişle gelecek arasında bağ kurabilmesi 
sağlanmalı ve çeşitli koruma yaklaşımları geliştirilmelidir. 

Mekanla ve toplumla kurulacak bağa imkan verebilmek için mahalle ve geçmişten bu yana getirdiklerine 
duyulan saygı, restorasyon çalışmaları ve çevreye duyarlı yeni tasarımlar ve mahallelinin aidiyet duygusunu 
güçlendirecek toplumsal çalışmalarla gerçekleştirilebilir. 

Mahalle dokusunun kaybı, kent hafızasında ciddi boşluklar açılmasına ve Merkez Mahallesinin karakterinin 
bozulmasına sebebiyet verecektir. Geçmişten günümüze izlediğimizde hala okunabilir olan doku ve kültür 
unsurlarının zarar görmemesi için çalışmalar yapılmalıdır. 

Ulaşılabilirlik, günümüzde kentlilerin en büyük ihtiyacı, kentin ise bazen düşmanı olabilmektedir. FSM Köp-
rüsü ve 3. Köprü bağlantı yollarına ev sahipliği yapan Beykoz İlçesinin, deniz kenarındaki sakin yerleşimi 
Beykoz Merkez Mahallesi’nin, ilerleyen yıllarda çevre etmenlerden mekansal veya sosyokültürel olarak etki-
lenip etkilenmeyeceğini zamanın göstermesine bırakmadan, buna karşı önlemler alınmalıdır.
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GİRNE KORDONBOYU CADDESİ: KENT MOBİLYASI BAĞLAMINDA BİR ÇALIŞMA

İpek YARALIOĞLU¹, Gaye ANIL¹, Buket ASİLSOY2

¹-2Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Lefkoşa / Kıbrıs

Öz: Kent sakinlerinin kent içerisinde günlük yaşamlarına devam edebilmeleri ve yaşam kalitelerinin artması 
amacı ile doğal peyzaj alanlarının yanısıra, planlanmış ve tasarlanmış kentsel açık alanlara ihtiyaç vardır. 
Kent mekanlarının en önemli unsurlarından bir tanesi de kent mobilyası türlerinden bir tanesi olan donatı 
elemanlarıdır. Sözkonusu ihtiyaçlar doğrultusunda donatı elemanları tasarlanmakta ve kentsel açık alanlarda 
kullanıma sunulmaktadır. Bu donatı elemanları ile kullanıcılar arasında, yaşamsal, kültürel ve toplumsal bir 
ilişki oluşmaktadır. Kentlerin kaliteli yaşamasına ve de sürekliliğinin sağlanmasında önemli derecede etki eden 
kentsel mekanlar ve açık alanlardır. Kentlerdeki mekânsal kalitenin düzeyi, kent sakinlerinin yaşam tarzına 
yansımakta ve yaşamsal estetiği ortaya çıkarmaktadır. Kıbrıs’ın kuzey kesiminde kentsel açık alanların gerek 
nicel gerekse nitel boyutlarıyla geliştirilmesine gereksinim vardır. Bu çerçeve kapsamında çalışmada, Kıbrıs 
adasının tarihi açısından oldukça zengin mirasa sahip olan liman kenti, Girne Antik Liman çalışma alanı olarak 
seçilmiş ve alan içerisinde bulunan Kordonboyu Caddesinde ki kentsel düzenlemeler ve kent mobilyaları ele 
alınmıştır. Mevcut donatı elemanları analiz edilerek, tasarım ilkeleri kapsamında değerlendirme yapılmıştır. 
Elde edilen bulgular, hem Kordonboyu Caddesi’nin, hem de içeriside kullanılan donatı elemanları dahil tüm 
kent mobilyalarının, yeniden planlanıp tasarlanması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Sonuç kısmında, kent 
mekanlarının ve donatılarının kentler içerisindeki önemi belirtilerek, Girne Kordonboyu Caddesinin donatı 
elemanlarına eleştirel bir yaklaşım ile öneriler  getirilerek çalışma tamamlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kent, Kent mobilyası, Donatı elemanları, Kordonboyu Caddesi, Girne

GİRİŞ

Kent kavram olarak, siyasi ve idari açıdan belli bir idari sınır içerisinde ve de belirli bir yönetime sahip olan, 
fiziksel açıdan çok sayıda ve farklı amaçlarda kullanılan binalar ve ulaşımı sağlayan yollardan oluşan, kul-
lanım açısından organize olmuş sosyal ve ekonomik faaliyetlerin yapıldığı alanlar şeklinde açıklanmaktadır. 

Kentler sürekli toplumsal gelişim içindedir ve toplumların yerleşme, çalışma, dinlenme, eğlenme, gidiş-ge-
liş ihtiyaçlarının karşılandığı, köylere nispeten nüfus açısından daha yoğun olan yerleşme alanlarıdır (Çiftçi, 
2010).

Günümüzde, özellikle 1950’li yıllardan itibaren, kent kavramı için, sürdürülebilir planlama ve tasarım önemli 
bir başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü özellikle Sanayi Devrimi’nden sonra kentsel çevreler çoğun-
lukla gürültü, araç trafiği, kirlilik, çevresel kriz ve/veya sosyal, kültürel bozulma gibi konularla öne çıkmakta-
dır (Watson, 2009). Dolayısıyla her geçen gün artan küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunlar, 
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göçler ve hızlı, plansız kentleşme gibi olgular sürdürülebilirlik kavramının kentler için önemini ortaya koy-
muştur (Oktay, 2001).

Kentler, eğitim, barınma, sağlık, ticaret, kültür gibi ihtiyaçları karşılayan yapıların yanısıra, rekreasyon gerek-
sinimleri karşılamak amacı ile düzenlenlenen açık alanlar ve yeşil alanlar ile kimlik ve de kalite kazanmakta-
dırlar (Bakan ve Konuk, 1987). Diğer bir ifadeyle kentsel açık ve yeşil alanlar sürdürülebilir kentsel çevrelerin 
önemli bir bileşenidir (Mirkasimova vd., 2017).

Yaşam mekanlarının kalitesini yükseltmek, kentlerin ihtiyaç duyduğu bağlantıları sağlamak kentsel planlama 
ve kentsel tasarım çözümlemeleri ile mümkün olabilmektedir (Demircan, 2010). Yani kentlerde düzenlenen 
dış mekan kullanım alanları, insanların günlük yaşamlarında, yaşam kalitesini artırmaya yönelik olanaklar 
sunmaktadır (Beyhan vd., 2013). Başka bir deyişle, çekici, erişilebilir kamusal alanlar, kent sakinleri için ya-
şanabilir bir kentsel çevrenin önemli bir özelliğidir (Paşaoğulları & Doratlı, 2004; Salama vd., 2013). 

Tarihi kent merkezleri de kamusal alanlar gibi, kentlerin daha sürdürülebilir olmasını destekleyen başlıca fiziki 
unsurlar arasındadır (Özcan, 2009). Kentlinin uygarlık tarihiyle bağ kurmasını sağlamanın yanısıra kentler için 
turistik, sosyal ve kültürel çekim merkezleri olabilmektedirler.

Açık mekanlarda bulunan kentsel aksesuarların, kent mobilyalarının, günlük yaşam kalitesi içerisinde önemli 
işlevleri vardır. Bu donatı elemanları, kent mekanlarının canlandırılmasında önemli derecede rol üstlenmekte-
dir (Aykut, 1997). Kentlerde bulunan ortak kullanım alanlarında bireyler arasındaki iletişimi sağlayan nitelikli 
ve tamamlayıcı peyzaj elemanları kentsel donatılar olarak tanımlanırlar. Bu kentsel donatı elemanları sağlıklı, 
güvenilir, kullanıma davet edici, bulunmuş oldukları alanları renk, doku ve şekilleri ile kullanıma uygun şe-
kilde tasarlanmalıdırlar (Bulduk, 2012). Ayrıca kültürler arası, yaş ve cinsiyet arasındaki farklılıkları ortadan 
kaldırmak veya beraberinde getirmiş olduğu problemleri ortak bir çözüme ulaştırmak, tasarımda değinebilecek 
en önemli noktalardır (Banu, 1991)

Donatı elemanları tasarlanırken dikkat edilecek unsurlar şu şekilde maddelenebilir;

•	 Fonksiyonel ve de estetik özellikler çerçevesinde tasarlanmalıdır,
•	 Fazla bakım ihtiyacı hissettirmeyen bakım ve temizliği kolay olabilecek şekilde tasarlanmalıdır,
•	 Fiziksel ve ergonomi standartlarına uygun tasarlanmalıdır,
•	 Monte edilebilecek, yedek parçalarının kolaylıkla bulunabileceği, taşınabilecek tasarım çözümleri düşü-

nülerek tasarlanmalı,
•	 Sağlamlık fazlası ile dikkate alınmalı,
•	 Vandalizme karşı dayanıklı olabilecek şekilde tasarlanmalıdır (Başal vd., 1993 ve 1997; Güney vd., 1996; 

Şişman ve Yetim, 2004).

Basedilen bu özellikler çerçevesinde donatı elemanları alt yapıya bağlı ve alt yapıya bağlı olmayan elemanlar 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Donatı elemanarı Tablo 1’de bu iki başlık kapsamında sınıflandırılmıştır. 
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Tablo 1. Donatı elemanları sınıflandırılması (Küçükerman, 1986)

Alt yapıya bağlı olan donatım elemanları Alt yapıya bağlı olmayan donatım elemanları 

Yol aydınlatıcılar Döşeme elemanları

Alan aydınlatıcılar Yaya bariyerleri

Telefon kabinleri Geçici trafik işaretleri, lambaları

Trafik lambaları ve aydınlatma elemanları Posterler, reklamlar

Trafik kolonları Ticari tabelalar, sokak levhaları, numaralar

Çeşmeler Gölgelikler

Meydan saatleri Flama ve bayrak direkleri

Parkmetreler Çiçeklikler

Otobüs durakları Sınırlayıcılar

Satış birimleri Yer ve yön belirleyiciler

Bilet otomatları Çöp kutuları

Satış birimleri Oturma elemanları, banklar

Alt yapı tesisleri, bakım kapakları Oyun elemanları

Izgaralar Posta kutuları

Aydınlatma kolonları 

Kentsel donatı elemanlarını, farklı bir şekilde sınıflandıracak olursak, kullanımlarındaki işlev özelliklerine 
göre; temizlik, eğlendirme, dinlendirme, yönlendirme, iletişim, satış, alışveriş, bilgi verme, koruma, süsleme 
şeklindede sınıflandırılabilmektedir. 

İnsanların güvenliği, konforu, standartlara ve kentsel dokuya uygun kent donatı elemanları tasarlandığı zaman 
kentlerdeki yaşam kalitesi sağlanmış olacaktır. Bu durumun aksine, yanlış tasarım ve uygulamalar sonucunda, 
hatalı donatı seçimleri ise, görsel kirliliğe yol açarak kullanılmayan objeler olarak karşımıza çıkacaktır. Bu 
gibi durumları önlemek adına, kent mobilyalarının seçimi, tasarımı, yapımı esnasında dikkat edilmesi gereken 
unsurlar henüz planlama aşamasında belirlenmeli ve gerekirse iyileştirici çözümler bulunmalıdır.

Kıbrıs’ın kuzey kesiminde kentsel açık alanların gerek nicel gerekse nitel boyutlarıyla geliştirilmesine gerek-
sinim vardır. Çünkü Kuzey Kıbrıs bütünündeki tüm kentlerde, özellikle son on yıllarda, hızlı ve çoğunlukla 
plansız bir kentleşme sözkonusu olmuştur. Ülkenin önemli kentlerinden bir tanesi olan Girne’de de oldukça 
yoğun fakat çoğunlukla sürdürülebilir olmayan, hızlı ve plansız bir kentleşme süreci devam etmektedir. Bu 
çerçevede kentte, kamusal alanlar ya hiç planlanmamış ya da mevcut olanların yapılaşma baskılarıyla azalması 
sözkonusu olmuştur.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1001

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

 Kentin tarihi merkezi olan Antik Liman bölgesindeki Girne Kordonboyu Caddesi de bu olumsuz gelişmeler-
den etkilenmiştir. Dolayısıyla kentin kalbi konumundaki bu tarihi çevrede yer alan açık ve yeşil alanların ve 
içerisinde kullanılan donatı elemanları ile kent mobilyalarının kalite ve nicelik olark durumu oldukça önem 
arz etmektedir.

Bu kapsamda, çalışmanın içeriğinde bahsedilen bilgiler doğrultusunda, Girne Kordonboyu Caddesi’nin donatı 
elemanlarının kent kimliğine kazandırdığı olumlu ve olumsuz etkiler estetik ve işlevsel açıdan irdelenmiş ve 
bilimsel bir çözüme kavuşmasına yönelik öneriler sunulmuştur. 

2. Araştırma Evreni

2.1.1. Kıbrıs Adasının Konumu 

Kıbrıs bir Akdeniz adası olan, kuzeyindeki küçük Asya’dan (Anadolu) yaklaşık 40 mil ve doğusundaki 
Suriye’den yaklaşık 60 mil uzaklıkta, Akdeniz’in en büyük üçüncü adası olup, Sicilya ve Sardunya’dan daha 
küçük Korsika ve Girit’ten ise büyüktür. Yüzölçümü 3,584 mil karedir (9,282 km2). 

Ada, Akdeniz’in doğu havzasının kuzeydoğu kesiminde kalır. Kuzeyinde küçük Asya, doğusunda Suriye yer 
alır, 34° 33´ ve 35° 41´ kuzey enlemi ve 32° 17´ ve 34° 35´ doğu boylamında bulunmaktadır (Yaralıoğlu, 2018).

 

Şekil 1. Kıbrıs Adasının konumu (Yazar, 2018)

2.1.2. Girne Kentinin Konumu

Kıbrıs adasının kuzeyinde yer alan Girne kenti, Akdeniz ve Beşparmak Dağları arasında konumlanan kıyıya 
paralel uzanmış ve sahille sınırlanmış bir kenttir. Başkent Lefkoşa’ya uzaklığı yaklaşık olarak 20 kilometredir. 
Doğu cephesinde Esentepe, güney doğusunda Bellapais, güney cephesinde Lefkoşa, batı cephesinde Karaoğ-
lanoğlu ve Alsancak arasında sınırlanmıştır. Başkent Lefkoşa’ya uzaklığı yaklaşık olarak 20 kilometredir.
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Şekil 2. Girne kentinin konumu (Google Earth, 2017)

K.K.T.C.’nin önemli kentlerinden biri ve üçüncü büyük kenti olan Girne kenti, önemli tarihsel kimliğe sahip 
bir turizm şehridir. Yapılan incelemeler, Girne’nin Akdeniz kıyısındaki coğrafi konumunun kentin kimliğinin 
oluşmasında güçlü bir unsur olduğunu ortaya koymaktadır (Oktay & Bala, 2015). Şehrin kıyı şeridi boyunca 
uzanan otel tesisleri ve tarihi Antik Liman’da tarihi yapıları mevcuttur. Antik Liman’daki tarihi yapılar, resto-
ran, konaklama, kafe ve eğlence mekanlarına fonksiyonlar verilerek geliştirilmiş ve bu tesisler sayesinde ülke 
ekonomisinde önemli katkı sağlanmıştır.  Geçmişte liman olarak kullanılan ve şehrin ilk yerleşim yeri olan 
Girne Antik Liman kıyı şeridindeki yapıların eski fonksiyonları; ticarete yönelik keçiboynuzu depoları olarak 
inşa edilmişlerdi. Günümüzde ise kıyı şeridi boyunca uzanan binaların birçoğu turizme yönelik çalıştırılmak-
tadır. Kültürel miraslarımızdan olan şehrin sembolü olan Girne Kalesi’nin de ziyaretçileri yoğun olduğundan 
turizme katkısı oldukça fazladır (Yaralıoğlu, 2018).

2.1.3. Tarihçe

Girne Antik Liman; bünyesinde barındırdığı tarihi eserleri ve tarihi dokusu açısından ülkemizin araştırmaya 
değer önemli liman kentlerinden biridir. Yıllar içerisinde özgün siluetini koruyarak günümüze gelebilen Girne 
antik limanın tarihi doku oluşumunu ve gelişim sürecini sırası ile belirtecek olursak;  M.S. 395-1191 Roma - 
Bizans Dönemi, 1191- 1489  Lüzinyan Dönemi, 1489 – 1570 Venedik Dönemi, 1571 – 1878 Osmanlı Dönemi,  
1878 – 1960 İngiliz Dönemi ve 1960 sonrası Kıbrıs Cumhuriyeti şeklindedir (Yaralıoğlu, 2018).
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3. Materyal ve Yöntem 

Şekil 3. Çalışma alanı sınırları (Google Earth, 2018)

Girne Kordonboyu Caddesi’nde yer alan mevcut kentsel donatı elemanlarının irdelenmesi, çalışmanın mater-
yalini oluşturmaktadır. Alan, Antik Liman boyunca ve Girne Dome Otel arasında kalan Kordonboyu Cadde-
si ile sınırlıdır. Alan sınırları Şekil 1’de gösterilmiştir. Yardımcı materyal olarak; araştırma alanında yapılan 
gözlemler, fotoğraflar ve konu ile alakalı olan literatür taramasından faydalanılmıştır. Çalışmada veri toplama, 
analiz ve sentez odaklı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın ilk safhasında değerlendirmeye alınmış 
olan materyaller saptanmış ve fotoğrafları çekilmiştir. Daha sonraki aşamada yapılan sınıflandırmaya yönelik 
kentsel donatı elemanlarının kendi aralarında sınıflandırması yapılmış ve yerinde yapılan gözlemler sonucu 
estetik ve işlevsel açıdan saptamalar yapılmıştır. Son aşamada mevcut durum ile ilgili değerlendirme yapılarak 
öneriler geliştirmiştir. 

4. Bulgular 

4.1. Girne Kordonboyu Caddesi’nin Donatı Elemanlarının Kullanımı 

Tarihi değeri oldukça fazla olan Girne Antik Liman bölgesi, bünyesinde bulundurduğu tarihi yapılar nedeni ile 
Kıbrıs adasının en fazla ziyaret edilen, yoğun bir şekilde ziyaretçi ağırlayan tarihi bir kent merkezidir. Bölgede 
kullanılan donatı elemanları aşağıdaki şekilde sınıflandırılmış ve farklı boyutlarıyla irdelenmiştir. 

4.1.1. Altyapıya Bağlı Olan Donatı Elemanları 

Aydınlatma elemanları; aydınlatma elemanları kentlerde dış mekanların gece kullanılması amacı ile uygulan-
maktadırlar. Koruma ve estetik amaçlı olan donatım elemanları, aydınlatma aygıtları, lambalar ve bu sistemleri 
devreye bağlayan malzemelerden oluşmaktadır. 
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Çalışma alanı içerisindeki aydınlatmalar incelendiğinde (Resim 1), mevcut aydınlatmaların yeterli aralıklarda 
kullanılmış oldukları ve yeterli derecede aydınlatma sağladıkları analiz edilmiştir. Her bir aydınlatma elema-
nında 5 adet lamba bulunmaktadır ve tercih edilen renk siyahtır. Bu tercihler kent dokusunun bütününde uygun 
olmakta ve estetik açıdan kentte aykırı durmamaktadır. 

       

Resim 1. Araştırma alanındaki aydınlatma elemanları, (Yazar, 2018)

Analiz edilen aydınlatmalar sadece Gümrük Binası ve Dome Otel arasında kalan mesafede uygulanmıştır. 

     

Resim 2. Antik Liman’daki aydınlatma elemanları, (Yazar, 2018)

Liman kısmında maalesef hiçbir aydınlatma elemanı bulunmamakta ve kafelerin düzenlemiş oldukları oturma 
alanlarında kendi aydınlatma çözümleri ile mekanlara aydınlık sağlanmaktadır. Ayrıca binalar üzerinde hiçbir 
düzenleme kriteri olmadan sokak aydınlatma elemanları kullanılmıştır. Bunların dışında ne yazık ki herhangi 
bir aydınlatma elemanı kullanılmamıştır. Bu uygulamalar maalesef ki tarihi değeri çok fazla olan Girne Antik 
Liman’a uygun olmamakta ve estetik açıdan kötü bir görüntü sağlamaktadır. Tarihi değeri olan yapılar üzerine 
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bu gibi çözümler kentsel yaşam kalitesini destekleyici unsurlar olmaktan uzaktır. Çalışma alanı içerinde yapı-
lan analizler sonucu alt yapıya bağlı donatım elemanı olarak sadece aydınlatmalar bulunmaktadır. Tablo 1’de 
belirtilen diğer donatım elemanları tespit edilmemiştir. 

4.1.2. Altyapıya Bağlı Olmayan Donatı Elemanları 

Oyun elemanları: Çocukların sosyalleşmesine imkan sağlayan, zaman geçirebilecekleri, gelişimlerinde olumlu 
yönde etkisi olan çocuk parkları kent içerisindeki önemli açık alan donatı elemanlarıdır. Bu oyun alanları için 
yer ve kullanılacak oyun ekipmanları seçimi, yaş gruplarına, engelli çocuklar gibi özel bireylerin kullanımına 
uygun yapılmalıdır. Ayrıca sağlam, güvenli, sağlığa aykırı olmayan malzeme seçimleri gibi önemli hususlara 
da dikkat edilmelidir. Bu donatı elemanlarının tasarımı, çocukların hayal gücünü geliştirebilecek ekipmanlar 
içermeli ve ilgi çeken özelliklerde, renklerde fakat sade kurgulanmalarına dikkat edilmelidir. Çalışma alanı 
içerisinde analiz edilen oyun alanları Resim 3’te ifade gösterilmiştir. Bu oyun alanlarının bölgeye göre yetersiz 
olduğu söylenebilmektedir. Çalışma alanı içerisinde bulunan oyun parkının konumu  ise Şekil 1’de açıklanmış-
tır. Girne Gümrük Binası ve Dome Hotel arasında yer almaktadır. 

Şekil 4. Çocuk oyun alanının konumu (Yazar, 2018)
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Resim 3. Oyun alanı donatı elemanları (Yazar, 2018)

Çalışma alanındaki çocuk oyun alanlarının yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Mevcut çocuk oyun alanlarının 
donatıları miktar olarak az, bakımsız ve güvenlik açısından yetersiz oldukları gözlemlenmiştir. Konumu ve 
tasarımının da doğru olmadığı ve bölgeye uygun çözümlenmediği de ilave edilebilir. Gelişi güzel tasarımlar ve 
donatı seçimleri bu bölgede sadece görsel kirliliğe sebep olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, tek tek konumlandı-
rılmış oyun elemanları plansız bir gelişmenin sonucu olmaktadır. Herhangi bir güvenlik bariyerinin olmaması 
da çocuklar için tehlike oluşturmaktadır. 

Oturma elemanları – banklar: Oturma elemanları kent mekanlarındaki en önemli donatı mobilyaları arasında-
dır. Estetik, ergonomik ve kullanışlı olmaları gerekmektedir. İnsanların dinlenme, izleme, sohbet etme, gözlem 
yapma gibi ihtiyaçları için kısa ve uzun vadeli kullanılabilmektedir. Dolayısı ile oturma elemanları tasarlanır-
ken bu unsurlar göz ardı edilmemelidir. Çalışma alanı içerisinde tespit edilen donatım elemanları Resim 4’te 
ifade edilmiştir. Bu elamanlar yoğun olarak yine Gümrük Binası ve Dome Otel arasında kullanılmıştır. 
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Resim 4. Çalışma alanındaki oturma elemanları – bankları, (Yazar, 2018)

Çalışma alanında analiz edilen oturma elemanlarının ergonomik birimler olduğu tespit edilmiştir. Ancak sayı 
olarak yetersiz ve bakımsız oldukları gözlemlenmiştir. Birbirinden farklı ve estetik açıdan zayıf olan bu ele-
manların fazla yıpranmış olduğu ve tarihi değeri yüksek böylesine bir kentsel çevre için uygun olmadığı da 
ifade edilebilir. Dolayısıyla, buradaki insan yoğunluğu da dikkate alındığı zaman, oturma elemanlarının tasa-
rım ve uygulamasının yeniden ele alınması gerekliliği tespit edilmiştir. 

Çiçeklikler: Günümüzde kent merkezleri çoğunlukla yoğun yapılaşma ile kısıtlanmış bulunmaktadır. Kentler-
de kullanılan çiçeklikler, insanları mekanik etkilerden koruyan, temizliği ve bakımı kolay olan, ayrıca  işlevsel 
ve estetik değeri bulunan kent mobilyalarıdır. Bunun yanı sıra lokantaların, kafelerin, dükkanların sınırlayıcı 
elemanları olarak da kullanılabilmektedir. Çiçeklikler, kullanılacak olan bitkinin fizyolojik yapısına uygun 
tercih edilmelidir ve canlılığının devamını sağlayacak özelliklerde olmalıdır. 

Çalışma alanında yapılan analizler sonucu tespit edilen çiçeklikler Resim 5’te gösterilmiştir. Kullanılmakta 
olan çiçekliklerin estetik açıdan zayıf olduğu, yapısal malzemelerinin dayanıksız olduğu ve bölgenin tarihi 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1008

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

dokusuna uygun olmadıkları gözlemlenmiştir. Bazı lokanta önlerinde boş tenekelerin veya araba lastiklerin 
çiçeklik olarak kullanılmakta olduğu gözlemlenmiştir. Bu elemanlar hiçbir nitelik taşımamakta, sadece görsel 
kirliliğe sebep olmaktadır. 

  

Resim 5. Çalışma alanındaki çiçeklikler, (Yazar, 2018)

Estetik ve görsel açıdan görece iyi olan çiçeklikler Resim 6‘da gösterilmiştir. Tüm Antik Liman bölgesinin, 
çiçeklik ve bitki bakımından yetersiz ve zayıf olduğu söylenebilir. 

Resim 6. Çalışma alanındaki çiçeklikler, (Yazar, 2018)

Çöp kutuları: Kentlerde farklı teknik özelliklere sahip, farklı büyüklüklerde ve şekillerde, kentsel çevrenin 
kullanım yoğunluğuna uygun şekilde yerleştirilmiş, çevrenin temiz tutulması amacı ile kullanılan donatı ele-
manlarıdır. Çöp kutuları yayaların yoğun olduğu alanlarda, parklarda, oturma alanları yakınlarında, dinlenme 
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alanlarında, büfeler ve satış noktalarında, yeme içme alanları yakınlarında yoğun olarak kullanılır. Çöp kutu-
ları, kent kimliğine ve dokusuna uygun ve sağlam özelliklerde tercih edilmelidir.

Çalışma alanında çöp kutularının birbiriyle uyumlu olmayan şekillerde olduğu gözlemlenmiştir. Bu donatı 
elemanlarının yetersizliği etrafta atıl çöplerin olmasına sebep olmaktadır. Analiz edilen çöp kutuları Resim 
7’de ifade edilmiştir. 

  

Resim 7. Çalışma alanındaki çöp kutuları, (Yazar, 2018)

Çalışma alanında yer alan çöp kutularının üzerlerinin açık olması, özellikle sigara izmaritlerinin bu şekilde 
atılabilmesi sebebiyle yangın tehlikesi oluşturmaktadır. Bu alan içerisindeki çöplerin küçük olması temizlik 
açısından da sorun oluşturmaktadır. Bu çöpler çabuk dolmakta ve temizliğinin ihmal edilebilmesinden dolayı 
dışarıya taşmaktadır. Özetle çalışma alanı içerisinde gözlemlenen çöp kutuları ölçü ve miktar olarak yetersiz 
kalmakta ve estetik açıdan kent bütünü ile uygun olmamaktadır. 

Zemin döşeme elemanları: Kent mekanlarının önemli donatı elemanlarından biri de zemin döşemeleridir. Bu 
elemanlar özellikle ulaşım için önemli unsurlardır. Bulundukları yere göre, farklı doku ve renklerde ve farklı 
malzemeler ile kullanılabilirler. Zemin döşemeleri, görme engellilere, yayalara, bisiklet veya araç trafiğine uy-
gun şekilde tasarlanmalıdır. Ayrıca estetik açıdan görsel anlamda seçenek sunabilmelidirler. Malzeme seçimi 
yapılırken ise kullanım, iklim, trafik, yerel koşullar da dikkate alınmalıdır. Çalışma alanındaki zemin döşeme-
leri Resim 8’de ifade edilmiştir. 
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Resim 8. Çalışma alanı zemin döşemesi, (Yazar, 2018)

Çalışma alanı içerisinde analiz edilen zemin döşemeleri taş kaplama ve asfalt yer döşemesidir. Yayaların kul-
landığı yürüme alanlarında kullanılan asfalt malzeme bölgenin özelliğine uygun olmamaktadır. Ayrıca farklı 
doku ve malzeme geçişleri kullanılmamış. Engelli yürüyüş alanları düzenlenmemiştir. 

Reklam panoları, ticaret tabelaları, isimler, sokak isimleri: İnsanları belirli bir yöne yönlendirme, yer aldıkları 
çevreyi algılama ve bilgi verme anlamında ve amacında kullanılan donatı elemanlarıdır. Bu bağlamda bulun-
dukları çevreye uygun malzeme, boyut ve görsellikte tercihler yapılmalıdır. Çalışma alanında tespit edilen bu 
donatım elemanları Resim 9’ da ifade edilmiştir. 
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Resim 9. Çalışma alanı içerisindeki tabelalar, (Yazar, 2018)

Çalışma alanında binalar üzerinde, yol kenarlarında, sokak ortasında gelişi güzel asılmış tabelalar bulunmak-
tadır. Hiçbir norm dikkate alınmadan kullanılan bu elemanlar, kent dokusuna uygun olmamakta ve görsel 
kirliliğe sebep olmaktadır. 

SONUÇ

Dünya genelinde artan nüfus ve hızlı kentleşme kamusal alanların önemini artırmıştır. Azalan ortak kullanım 
alanları kentlerdeki önemli sorunların başında gelmektedir. Donatı elemanları, park, meydan, cadde gibi kamu-
sal açık ve yeşil alanların en önemli unsurlarından bir tanesidir. Diğer bir ifadeyle, peyzaj planlama ve kentsel 
tasarımın bir öğesi olarak, kentlerde yapılar arasında sıkışan insanoğlunun yaşam kalitesini artırmak için ka-
musal alanlara ve bu alanlarda kullanılan donatı elemanlarına ihtiyaç vardır.  Donatı elemanları kullanıcıların 
ve kullanılacağı fiziki çevrenin ihtiyaçlarına bağlı tasarlanmalıdır. Ayrıca kentsel açık ve yeşil alanlardaki kent 
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mobilyaları bağlamında, bakım, kullanım, onarım, estetik açıdan uygun seçimler yapılmalı ve sürdürülebilir 
olmaları amaçlanmalıdır. Kent mobilyalarında en fazla karşılaşan sorunlar, tasarım hataları, yanlış malzeme 
seçimleri ve plansız yerleşimlerdir. Ayrıca kent sakinleri tarafından bilinçsiz kullanımlar büyük sorunlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Kuzey Kıbrıs’taki kentlerde de hem kamusal alanlara hem de bu alanlarda kullanılacak kaliteli kent mobilya-
larına oldukça gereksinim duyulmaktadır. Bu kapsamda Girne kentinin tarihi merkezinde yer alarak oldukça 
önem arz eden Girne Kordonboyu Caddesi çalışma alanı olarak seçilmiş ve donatı elemanları bütününde analiz 
edilmiştir. 

Genel anlamda tüm donatı elemanları yetersiz ve tarihi çevreye aykırı durmaktadır. Bölgenin tarihi dokusuna 
uygun olmayan donatı elemanları gelişigüzel yerleştirilmiş olup, çoğunlukla atıl durumdadır ve görsel kirliliğe 
sebep olmaktadır.. 

Oysa ki Girne kentinin merkezi olarak tanımlanabilen, önemli bir kentsel çevre olan tarihi Antik Liman’da bir 
peyzaj planlama ve kentsel tasarım stratejisine bağlı hareket edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılacak 
tasarım ve uygulamayla daha planlı, çevreye ve yerel özelliklere uygun, kullanışlı ve ergonomik donatı ele-
manları planlama ve uygulama süreçlerine dahil edilmelidir. Her anlamda zayıf olan kentsel donatılar yenile-
nerek kullanıma sunulmalıdır. 

Genel olarak ifade edilebilir ki, kentsel açık ve yeşil alanların planlama, tasarım ve uygulama süreçleri, merke-
zi ve yerel yönetim yetkililerinin mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı, kentsel tasarımcı ve inşaat mühendisi 
gibi disiplinleri içeren teknik kadrolarla koordineli bir şekilde çalışması ile çözülebilecektir. Bu durum tarihi 
kentsel çevrelere daha da önem arz etmektedir. Çünkü  günümüz kentlerinde, kamusal alanların yanısıra, hem 
tarihi kent merkezleri hem de bu bölgelerdeki kentsel açık ve yeşil alanlar,  sürdürülebilirliğin bütün boyut-
larına katkı sağlayarak kentlerin kalitesini, kentlinin ise yaşam kalitesini artıracak önemli kapasiteye sahiptir.
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ÇÖP ARITMA TESİSİNDE GAZ MOTORLU KOJENERASYON SİSTEMİNDEN ENERJİ ELDESİ

Mustafa DOĞAN1, Fikret YÜKSEL2

1Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,  Yalova / Türkiye

2Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Yalova / Türkiye

Öz:  Dünyada, enerji tüketiminin artması ile birlikte tasarruf tedbirleri alınmaya başlanmış, çalışan sistem 
üzerinde yapılan bazı iyileştirilmeler ile enerjinin daha verimli halde kullanılması sağlanmıştır. Hali hazırda 
çalışan elektrik santralleri üzerinde yapılan teknolojik çalışmalar buna en güzel örnektir. Birçok yatırımcı, 
kurulum aşamasında kapasiteleri yüksek olan birleşik ısı-güç sistemlerini tercih etmektedir. Bu şekilde, tek bir 
ısı kaynağı ile enerjinin birden fazla fonksiyonunun elde edildiği sistem üzerinde hem birincil enerji açısından 
hem de ekonomik açıdan tasarruf sağlanmaktadır. Çöp arıtma kojenerasyon tesisinde, çöp gazı motorları ile 
biyogaz yakılarak elektrik üretimi yapılmaktadır. Bu aşamada her bir çöp motoru için ısıl enerji bacadan dışarı 
atılmaktadır. Bacadan dışarı atılan ısıl enerji, su borulu ve finli borulu olarak tasarımı yapılan atık ısı kazanı 
sayesinde elektrik üretimindeki verimin arttırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada, İstanbul Kemerburgaz çöp 
depolama sahasında üretilen çöp gazı ile çalışan gaz motoru tesisi değerlendirilmiştir. Göz önüne alınan sis-
tem, 33,807MWe kurulu güce sahip ve toplamda 20 adet gaz motoru bulundurmaktadır. Elektrik üretiminde 
kullanılan gaz motorlarından atılan ortalama 32580kW (20x1629kW) değerindeki ısıl enerjinin geri kazanımı 
üzerinde durulmuştur. Motor egzoz gazı giriş sıcaklıkları 449-500˚C, çıkış sıcaklığı 110-140˚C’dir. Yatırım 
maliyetleri ve verimleri açısından karşılaştırmaları sonucu su borulu eşanjörün ısı geri kazanımının %10 daha 
etkin olduğu görülmüştür. Çöp gazının ısı enerjisinden elde edilen elektrik veriminin %39,4 den %48,6 ya 
çıkarılabileceği değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Gaz Motoru, Atık Isı, Kojenerasyon

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Dünyadaki sanayi ve teknolojinin gelişmesi, ülkelerdeki gelir ve nüfus artışları enerji tüketimini arttırmaktadır. 
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Şekil 1.1 2007 - 2035 Dünya pazarında enerji tüketimi.

Bunun üzerine birçok kurum enerji talebinin projeksiyonları hakkında çalışma yapmaktadır. Günümüze oranla 
2030 yılında enerji tüketiminin dünyada %60 ve Türkiye’de ise %100‟den daha yüksek oranda artması dile 
getirilmektedir. Dünyada ve Türkiye’de nüfusun benzer olarak %1 oranında artması beklenmektedir (GEZER, 
2014: 2).

Türkiye’nin 2018 yılındaki enerji tüketimi; bir önceki yıla göre %2,2 artarak 303,3 milyar kWh, üretimi ise bir 
önceki yıla göre %2,2 oranında artarak 303,9 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir. Yakıt tipine göre üretimde 
ise kömürün payı ciddi oranda yükselmektedir. 2018 yılı itibariyle %37,3 ile elektrik üretiminde en büyük pay 
kömüre aittir. Bunu %29,8 ile doğalgaz ve %19,8 ile hidroelektrik izlemektedir. Yenilenebilir enerji yatırımları 
dünyayla paralel olarak Türkiye’de de artış göstermiştir. Bunun sonucu 2018 yılı elektrik üretiminin %11,4 ü 
yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmıştır. %0,30 u atık ısılardan, %1,4 ü de diğer kaynaklardan elde 
edilmiştir (URL-1<https://www.enerji.gov.tr/tr-tr/sayfalar/elektrik>, Erişim tarihi: 2019).

Türkiye’nin yıllara göre enerji ihtiyacı dünya ortalamasının üzerindedir. Büyük oranda nüfus artışı yaşayan ve 
sanayi alanında güçlenen Türkiye, bazı önlemler alarak enerjiyi verimli halde tüketmesi gerekmektedir. Bunun 
yanı sıra enerjinin elde edilmesi sırasında oluşan kayıpları en aza indirmek için çalışmalar yapılmalıdır. Koje-
nerasyon (ısı ve güç santralleri) tesisleri, hem elektrik hem de ısıya gereksinim duyulduğunda kullanılabilecek 
karma yapıya sahiptir. (DERİNPINAR, 2018: 1-3).

Belediye çöp toplama noktalarında toplanan atıklardan elde edilen biyogazın kojenerasyon tesislerinde gaz 
motoru kullanılarak yakılması sonucu elektrik üretimi sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra egzoza ait atık ısının 
bacadan bertaraf edilmeden önce atık ısı kazanında buharlaştırılması ve ardından buhar türbini ile enerjiye 
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dönüştürülmesi de mümkündür. Ne yazık ki bu ev benzeri tesislerde, özellikle ülkemizde atık ısıdan yararla-
nılması ve geri dönüşümü üzerine yapılan çalışmalar yaygın değildir.

Gaz motorlu bileşik üretim sistemine giren enerjinin %65’i ısı yoluyla kaybolur. Isı geri kazanım eşanjörleri ile 
bu atığın %80’i geri kazanılır ve böylece örneğin %35 verimle çalışan jeneratörün toplam verimi %87’ye ula-
şır. Ancak bir bileşik santralde değerlendirilmesi gereken ana konu toplam verimin yüksekliğinden çok ısıya 
göre 5-7 katı daha pahalı bir enerji olan elektrik veriminin yüksekliğidir. İçten yanmalı gaz motoru aracılığıyla 
çöplükte elektrik enerjisi üretilebilmektedir. Elektrik hem ısıdan daha değerli bir enerjidir, hem de kolayca 
uzun mesafelere taşınabilmektedir. Elektrik üretiminin yanında motorun atık ısılarının değerlendirilmesi duru-
munda ise daha da büyük bir yarar sağlanmaktadır (KANKILIÇ, 2016: 2).

Sistemin elektrik verimini arttırmak için gaz motorunun egzoz atık ısısı, atık ısı kazanında buhar üretmek için 
kullanılır. Atık ısı kazanı ısıl hesaplamalarında termodinamik kanunlar ve termodinamik tablolar kullanılır.

Atık ısı kazanında iş akışkanı hız aralıklarının tespitinde literatür değerlendirmesi yapılmış ve bu değerlendir-
meye bağlı olarak hız seçimi belirlenmiştir. Atık ısı kazanı çift basınçlı olarak 22,5 bar yüksek basınç ve 5,5 bar 
alçak basınçta buhar üretecek şekilde tasarlanmıştır. Yüksek sıcaklıktaki atık gazın enerjisinden faydalanılarak 
yapılan enerji geçişi taşınımı sayesinde buhar üretilmesi gerçekleştirilir. Üretilen kızgın buhar türbin jeneratö-
ründe kullanılarak mekanik enerjiye dönüştürülerek elektrik enerjisi üretilir.

AMAÇ

Bu tez çalışmasında İstanbul ilinde kurulu bulunan Kemerburgaz çöp depolama sahasında üretilen Odayeri çöp 
gazı ile çalışan bir gaz motor tesisi ele alınmıştır. Tesiste 17 adet JGS 420 GS-L.L marka çöp gazı motoru ile 
3 adet TCG 2020 V16 marka çöp gazı motoru kullanılmıştır. Çalışmamızda gaz motoru ile çalışan sistem için 
çift basınçlı atık ısı kazanına ait eşanjör, hem su borulu hem de finli borulu şekilde tasarlanmış ve üretilen en 
iyi buhar miktarına göre türbin jeneratör sistemi kullanılarak elektrik üretimindeki verimin arttırılması amaç-
lanmıştır.

KAPSAM

Çalışmamız, İstanbul Kemerburgaz çöp depolama sahasında üretilen çöp gazının gaz motorları tarafından ya-
kılması sonucu elde edilen ortalama 32.580 kW gücündeki atık ısıl enerjinin, yapılacak atık ısı kazanı tasarımı 
sayesinde elektrik enerjisi olarak geri dönüşümünü kapsamaktadır.

YÖNTEM

Çalışmamızda yöntem olarak termodinamik kanunlar ve termodinamik tablolar referans alınmıştır. Gaz mo-
torları tarafından yüksek sıcaklıklarda dışarı atılan gazların enerjisinden faydalanılarak buhar üretimi yapmak 
için atık ısı kazanı tasarımı yapılmıştır. Atık ısı kazanı bölümleri Şekil 1.2’de verilmiştir.
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Şekil 1.2: Atık ısı kazanı bölümleri.

Bu tasarım aşamasında atık ısı kazanı bölümlerine ait iki ortam arasındaki ısı transfer hesapları ön ısıtıcı, 
buharlaştırıcı, kızdırıcı olarak hesaplanmıştır. Isı transferler hesapları için aşağıdaki eşitlik (1) kullanılmıştır. 
Burada Q soğuk akışkana geçen ısı debisi (W), A ısı transfer yüzeyi (m2), K ısı geçiş katsayısı (W/m2C), ΔT0 
ortalama logaritmik sıcaklık farkı (ºC) ‘dır.

Q = AK ΔT0                                                       (1)

Kazan içerisinde buhar verimini arttırmanın en önemli yollarından bir tanesi de Rankine çevrimini kullan-
maktır.  Rankine çevrimi 4 aşamadadır; 4-1 Akışkan düşük basınçtan yüksek basınca pompalanır. 1-2 Yüksek 
basınçlı sıvı ısıtıcıya girerek sabit basınçlı kızdırılmış buhar haline kadar ısıtılır. 2-3 Kızgın buhar genişleyerek 
güç çıkışı oluşturur, basınç ve sıcaklık kaybolur. 3-4 Buhar kondensere girerek doymuş sıvı haline gelene ka-
dar soğutulur. Yöntem olarak Ara Buhar Almalı (Kızdırmalı) Rankine Çevrimini seçmemizin nedeni; ısı ilave-
sinde ortalama sıcaklık arttığından çevrimin verimi artar ve türbindeki genişleme esnasında son kademelerde 
daha az su zerrecikleri olduğundan, türbin kanatları erozyon dolayısıyla tahrip olmaz. Ara buhar almalı rankine 
çevrimi Şekil 1.3’de verilmiştir. 
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Şekil 1.3: Ara buhar almalı (kızdırmalı) rankine çevrimi.

BULGULAR ve DEĞERLENDİRME

Yöntem kısmında belirtilen termodinamik hesaplamalar çerçevesinde Tablo 1’de elde edilen veriler gösteril-
mektedir.

Tablo 1. Tasarım kabulleri ve hesaplanan değerler

Tasarım Kabülleri

Sistemde Çift basınçlı su borulu atık ısı kazanı kullanılmıştır

Atık ısı kazanı 2x2m kare kesitli, uzunluğu 2m, dış çapı 34mm olarak tasarlanmıştır

Soğutma suyu giriş sıcaklığı 20˚C ve Kazan beleme suyu giriş sıcaklığı 33˚C olarak alınmıştır

İş akışkanı hızları kızdırıcıda 15m/s, buharlaştırıcıda 5m/s, ön ısıtıcıda 2m/sn olarak seçilmiştir

Elde Edilen Veriler %100

Kazandan çıkış sıcaklığı (˚C) 110

5,5 bar üretilen buhar (kg-buhar/kg-gaz) 0,1395

22,5 bar üretilen buhar (kg-buhar/kg-gaz) 0,3138

5,5 barda üretilen buhar debisi (kg-buhar/saat) 2130,7

22,5 barda üretilen buhar debisi (kg-buhar/saat) 4792,9

Üretilen buhar miktarı (kg-buhar/saat) 6923,7

Kazan besleme suyu giriş sıcaklığı (˚C) 33

Besleme suyu debisi (ton-su/saat) 6,924

Besleme suyu pompa gücü (kW) 0,96

Türbin girişi buhar sıcaklığı (˚C) 370

Soğutma suyu giriş sıcaklığı (˚C) 20

Atık ısı kazanı gücü (kW) 1628,79

Buhar türbini gücü (kW) 408,7

Santralin yalnız elektrik verimi (%) 48,6

Kazan besleme suyu sıcaklığı belirlenirken yoğuşturucu ve sonrasında herhangi bir basınç dalgalanmasında 
suyun buharlaşarak tehlike oluşturmaması için doymuş su 2 ˚C daha soğutulur.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1019

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Ön ısıtıcı, buharlaştırıcı ve kızdırıcı bölümlerinde ısı transferleri ve sıcaklık oranları hesaplanırken termodina-
mik tablolardan yararlanılmıştır.

Yüksek sıcaklık sınırı TY günümüzde kullanılan çelik malzemenin özelliklerini koruyabildiği maksimum sı-
caklık (600 °C) ile sınırlıdır. Türbin giriş sıcaklığı olası bir ısıl dalgalanmada oluşacak riskleri azaltmak ve 
borudaki ısıl kayıplarını da göz önünde bulundurarak daha küçük seçilir.

Tablo 2. Jenbacher JGS 420 GS-L.L gaz motoruna ait değerler

MEVCUT GAZ MOTORU VERİLERİ 100%

Motor Elektrik Gücü (kW) 2830

Egzoz Isı Gücü (kW) 1332

Egzoz Gazı Sıcaklığı (˚C) 458

Motor Ceket Suyu Isısı (kW) 768

Motor Elektrik Verimi (%) 39,4

Motor Termal Verim (%) 41,1

Motor Egzoz Duman Debisi (kg-gaz/saat) 15274

Tablo 2 de verilen Jenbacher JGS 420 GS-L.L gaz motoruna ait değerler buharlaştırma ısıl hesaplarında kul-
lanılmıştır.

Şekil 1.4: Çift basınçlı atık ısı kazanında sıcaklık dağılımı.
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Ekonomik ve teknik açıdan sıcaklık farkları; 1. Kritik noktada (yüksek basınç buharlaştırıcısında) 30 °C, 2. 
Kritik noktada (alçak basınç buharlaştırıcısında) 25 °C olarak alınmıştır. Şekil 1.4 de çift basınçlı atık ısı kaza-
nında hesaplanan sıcaklık değerleri verilmiştir. 

Yüksek basınç sınırı PY ise; buhar türbininde genişleme sonunda kuruluk derecesi, maksimum %12 olacak 
şekilde seçilir. Aksi takdirde türbinin son kademelerinde yoğuşma oluşur ve türbin kanatlarını kısa sürede 
deforme eder.

SONUÇ

Bu çalışmada, İstanbul Kemerburgaz çöp depolama sahasında üretilen çöp gazı ile çalışan gaz motoru tesisi 
değerlendirilmiştir. Göz önüne alınan sistem, 33,807MWe kurulu güce sahip ve toplamda 20 adet gaz motoru 
bulundurmaktadır. Çalışmamızda bu sistem için çift basınçlı, su borulu atık ısı kazanı tasarlanmış ve üretilen 
buhar miktarına göre türbin jeneratör kullanılmıştır.

Sistemin elektrik verimini arttırmak için gaz motorunun egzoz atık ısısı, atık ısı kazanında buhar üretmek ama-
cıyla kullanılmıştır. Motor egzoz gazı tam yükte 458 °C’de 15274 kg/h debide atık ısı kazanına gönderilmiştir.

Yapılan hesaplamalarda alçak basınçta 2130,7 kg-buhar/saat ve yüksek basınçta 4292,9 kg-buhar/saat buhar 
debileri elde edilebileceği görülmüştür. Üretilen toplam buhar miktarı 0,4533 kg-buhar/kg-gaz olarak hesap-
lanmıştır. Kızgın buharın türbin giriş sıcaklığı 370 °C ve atık ısı kazanı baca çıkış sıcaklığı 110 °C olarak 
hesaplanmıştır. Atık ısı kazanı gücü 1629 kW olarak hesaplanmıştır.

Yatırım maliyetleri ve verimleri açısından karşılaştırmaları sonucu su borulu eşanjörün ısı geri kazanımının 
%10 daha etkin olduğu görülmüştür. Üretilen buhar, türbinde tam kapasitede kullanılarak 408,7 kW elektrik 
enerjisi üretilebileceği hesaplanmıştır. Çöp gazının ısı enerjisinden elde edilen elektrik veriminin %39,4 den 
%48,6 ya çıkarılabileceği değerlendirilmiştir.

Ülkemizde 1 kW elektrik için ödenen ücret 2019 yılı Nisan ayı değerleri için yaklaşık 53 kuruştur. 10 yıl 
boyunca elektriğin alım garanti fiyatı 13,3 $ cent/kWh tir. Tasarladığımız santralin egzoz gazı ısısından yılda 
7000 saat tam yük çalışmada elde edilen elektrik enerjisinin yıllık yaklaşık 380000 $ geri dönüşü olacağı he-
saplanmaktadır. Buna göre santrale yapılan ek imalatlar 29 ayda amorti edilebileceği görülmektedir.

Ülkemizde elektrik enerjisinin diğer enerji kaynaklarına göre pahalı olması, enerji kaynaklarının yetersiz ol-
masından dolayı ve enerji verimliliğini arttırmak için kombine çevrim santrallerinin bu çalışma doğrultusunda 
planlamaların yapılmasına önem verilmelidir.
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FARKLI ÇELİKLERİN TIG KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ, MİKROYAPI VE MEKANİK 
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Burhan DİNÇ1, Ramazan YILMAZ1, Emre KATKAY1, Engin TEMEL2

1  Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği,  
Sakarya / Türkiye

2Çimtaş Boru İmalat ve Tic. Ltd. Şti. Bursa / Türkiye

Öz: Enerji santrallerinde daha yüksek sıcaklık gerektiren kısımlarda boruların yüksek sıcaklık ve sürünme 
dayanımına sahip SA335 P91çeliği, daha düşük sıcaklık istenen kısımlarda ise SA312 TP 316L ostenitik pas-
lanmaz çelik kullanılabilmekte ve daha verimli ve ucuz hale getirilmektedir. Bu çalışmada farklı kimyasal 
kompozisyon özelliklerine sahip iki farklı malzemenin SA 335 P91 çelik boru malzeme ile SA312 TP 316L 
östenitik paslanmaz çelik boru TIG (Tungsten Inert Gas) kaynak yöntemi ve ER NiCr-3 ilave tel kullanılarak 
birleştirilmiştir. Kaynak işlemi sonrasında gerekli ısıl işlem uygulanmıştır.Birleştirilen malzemelerin çekme 
dayanımı, sertlik ve çentik darbe tokluğu gibi mekanik özellikleri belirlendi ve mikroyapı incelemeleri gerçek-
leştirildi. Mikroyapı incelemeleri optik mikroskopi SEM/EDS (Tarama Elektron Mikroskobu/enerji dağılım 
spektrometresi) ve çentik darbe deneyinde elde edilen kırılma yüzeyleri SEM ile incelendi. En yüksek sertlik 
değerleri SA335 P91 ile kaynak metali arasındaki bölgede sertlik değerlerinin daha yüksek olduğu bu bölgede 
sert fazların oluştuğu SEM/EDS analizlerinden anlaşılmaktadır. Bununla beraber çalışmada elde edilen çekme 
dayanımı, % uzama ve darbe tokluk değerlerinin ilgili malzemenin birleştirilmesinde uluslararası standartlarda 
kabul edilen değerler ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: TIG, Mekanik özellikler, SA335 P91, SA312 TP 316L. Mikroyapı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

SA335 P91 / SA312 TP 316L paslanmaz çelik boruların kaynaklı birleştirme işlemi de farklı malzemele-
rin kaynağı grubunda değerlendirilmektedir. SA335 P91 çeliklerindeki %9 Cr nedeniyle sertleşebildiğinden 
birleştirileme sonrasında çatlak oluşumu ve kırılganlık meydana gelmektedir(Çiçek, Liman, Gönüllü 2015).
SA335 P91 / SA312 TP 316L çelik boruların farklı kaynaklı birleştirilmektedirler. Bu çalışmada,SA335 P91 
/ SA312 TP 316L çelik çifti TIG kaynak yöntemiyle birleştirilerek seçilen kaynak parametrelerin uygunluğu 
araştırılmıştır.Farklı malzemelerin TIG kaynak yöntemi ile birleştirilmesinde ER NiCr-3 ilave metali kullanıl-
mıştır. Kaynak öncesi ön tav ve kaynak sonrasında son tav işlemi yapılmıştır. Daha sonra gerilim giderme ısıl 
işlemi için 755oC ‘de ısıl işlem uygulanmıştır. Birleştirilen malzemelere çekme, çentik darbe testleri yapılmış 
ve çeşitli bölgelerden sertlik ölçümleri alınmıştır. 
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AMAÇ

SA335 P91 çeliği ile SA312 TP 316L ostenitik paslanmaz çelik malzeme çifti TIG kaynak yöntemiyle birleş-
tirilmesi ve birleştirilen malzemelerin mikroyapı incelemeleri ve mekanik özelliklerin belirlenmesi ve elde 
edilen değerlerin ilgili malzemelerin kaynaklı birleştirmelerinde olması gereken değerlerin belirtildiği endüstri 
standartlarına uygunluğunun araştırılması amaçlanmıştır. 

KAPSAM

Bu çalışmada 323,9x150x12mm boyutlarına sahip SA335P91 ve SA312 TP 316L östenitik paslanmaz çelik 
çifti TIG kaynak yöntemi ile çok pasolu olarak birleştirilmiştir. Optik mikroskop incelemeleriyle, birleştirilen 
malzemelerin genel görüntüsü oluşan mikroyapı, SEM mikroskobu incelemelerinde kaynak metali ile ana mal-
zemeler ara yüzeyleri özellikle daha problemli olacağı düşünülen kaynak metali ile P91 arasında SEM/EDS 
analizleri yapılmış ve oluşan yapı ve element değişimleri karakterize edilmiştir. Ayrıca, kaynaklı birleştirmenin 
farklı bölgelerinden sertlik ölçümleri alınarak sertlik dağılımları ile farklı bölgelerden çentik darbe testleri 
yapılarak tokluk değerlerini belirlenmiştir. Böylece bu birleştirmenin endüstriyel uygulamalarda güvenli bir 
şekilde kullanılması için ilgili standartlarla karşılaştırılmıştır. 

YÖNTEM

Kaynağın Yapılışı ve Malzeme

Bu çalışmada 12 mm kalınlığında SA335 P91 ile SA312 TP 316L kalite ostenitik paslanmaz çelik boru mal-
zemeler kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan malzemelerin kimyasal bileşimleri Tablo 1’de verilmiştir. SA335 
P91 ile SA312 TP 316L östenitik paslanmaz çeliği kaynağında, kaynak ağzı 75⁰ V kaynak ağzı, kök koruyucu 
gaz saf argon, kullanılmıştır Kaynak öncesinde 220oC’de ön tav işlemi uygulanmıştır. Kaynak esnasında pa-
solararası sıcaklığın 300oC geçmeyecek şekilde ayarlanmıştır. Kaynak esnasında gaz debisi 15lt/dk, kaynak 
akımı 80-170 amper, kaynak gerilmesi 12-13Volt, kaynak hızı, kök kaynağında 3cm/dk, dolgu ve kapak paso-
larında ise 8-11 cm/dak kaynak parametreleri uygulanarak,12 pasolu ve ER NiCr-3 ilave metali kullanılarak 
TIG kaynak yöntemiyle birleştirilmiştir. Kaynak sonrası 300oC’de 2saat son tav işlemine alındıktan sonra, 1 
saat daha 755oC ısıl işlem uygulanmıştır. Kaynak sonrası sıvı penetrant ve radyografik test tahribatsız muayene 
kontrolleri gerçekleştirilmiştir.
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Tablo 1. Deneylerde kullanılan malzemelerin ve ilave metalin kimyasal bileşimleri (Nippon 2018,Rivit 
2018, Hayness 2018).

Kimyasal bileşim (% kütlesel)

Malzeme %C %Mn %Fe %Si %P %Ni %Ti %Cr    %NbTa        Nb

SA 335 
P91

0.08 0.52 89.6 0.11 0.08 0.19    - 7.92          -       0.09

SA 312 
TP 316L

0.014 1.46  - 0.44 0.016 11.71    - 17.88          -         -

ERNiCr-3   
0.043      

2.99      0.98      0.17        0.005  73.2  0.39 19.43         2.5           -

Mikroyapı İncelenmesi ve Mekanik Özellikler

Mikroyapı incelemeleri için kaynak edilen parçaların ilgili bölgelerinden kesilen numuneler bakalite alınarak 
numuneler SiC aşındırıcı ile zımparalanmış ve çuha üzerinde sırasıyla 3µm ve 1 µm alümina süspansiyon 
kullanılarak parlatılmıştır.SA335 P91 tarafı için %5 nital dağlayıcı kullanılmıştır.SA312 TP 316L östenitik 
paslanmaz çelik tarafı %10 oksalik asit çözeltisinde 10 voltaj 30 saniye elektrolitik olarak dağlanmıştır. Dağ-
lama sonrasında saf alkolle temizlendikten sonra mikroyapı incelemeleri NİKON ELIPCE L 150 marka optik 
mikroskobu ile yapılmıştır. Mikroyapı çalışmalarına JEOL JSM 6060 LV tarama elektron mikroskobu ile de-
vam edilmiştir. EDS element analizleri ise SEM cihazına bağlı IXRF 500 model enerji dağılım spektrometresi 
kullanılarak yapılmıştır. Çekme ve çentik darbe numunelerinin yüzeyi SEM ‘de incelenmiştir.

İkişer adet hazırlanan numuneler INSTRON 1000 HDX marka 1000 ton kapasiteli çekme cihazında 10 mm/
dak. hızla çekme deneyine yapı olmuştur. Vickers sertlik ölçümleri MH3 METKON marka cihaz ile HV10-10 
kgf yük uygulanarak alınmıştır. Darbe deneyleri 0⁰C’de INSTRON 450MPX-V2. marka Charpy darbe deney 
cihazında gerçekleştirilmiştir.

Sonuçlar ve Tartışılması

Optik mikroskop incelemeleri

TIG kaynak yöntemi ile birleştirilen SA335 P91- SA312 TP 316L kalite ostenitik paslanmaz çelik malzemenin 
optik mikroskop görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir. A 335 P91 yapısında Cr, Mo olduğundan ve düşük mik-
tarda karbon içerdiğinden dolayı beynitik yapıya sahip olduğu daha önceki çalışmalarda belirtilmiştir (Kara,  
2014;Akram vd., 2017; Dinç vd., 2019). SA312 TP 316L paslanmaz çelik tarafı östenitik olduğu gözlenmiştir. 
Östenit tanelerin farklı büyüklüklerde olduğu ve bazılarında ikiz çizgilerinin bulunduğu gözlenmektedir (Şekil 
2). Mikroyapı incelemesinde, kaynak metali ile ana metal arasında net bir çizginin olduğu kaynağın hemen ya-
nındaki tanelerin daha ince olduğu gözlenmektedir. Kaynak metalinde bazı fazların oluştuğu gözlenmektedir. 
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Birleştirmenin çoklu paso ile gerçekleşesi ile bir önceki paso için ısıl işlem olmaktadır. Ayrıca, çoklu kaynak 
sonucu oluşan ısı girdileri ve soğutma hızlarından sonucu ince tanelerin oluştuğu görülmüştür.

 

Şekil 1. Birleştirilen malzemelerin SA335 P91 ve kaynak metali optik mikroskop görüntüleri

 

Şekil 2. Birleştirilen malzemelerin SA312 TP 316L ve SA312 TP 316L-kaynak metali arayüzeyi mik-
roskop görüntüleri

SEM/EDS çizgi analizi

Faklı malzemelerin kaynaklı birleştirmelerinde daha problemli olduğu düşünülen SA335 P91 ile kaynak meta-
li arasında sert veya farklı fazların oluşabileceği sertlik deneyleri sonrasında düşünülmüş ve bununda kaynaklı 
birleştirme için sıkıntı oluşturabileceğinden bu bölgeden çizgisel SEM/EDS analizi yapılmış ve elde edilen 
sonuçlar Şekil 3’de verilmiştir. Karbon değerleri çizgi boyunca görülmekte, ancak SA335 P91 tarafında bazı 
bölgelerde bulunmadığı gözlenmektedir. SA335 P91 ana malzeme tarafında yayıldığı anlaşılmaktadır. Oksijen 
ve demir elementinin SA335 P91 tarafında daha yoğun olduğu anlaşılmaktadır. Nikel miktarı ise SA335 P91 
tarafında hiç bulunmamakla beraber kaynak metali tarafında çok daha yoğun olduğu görülmektedir. Diğer 
taraftan molibden elementinin kaynak metali ve SA335 P91’in iç bölgelerinde daha yoğun olduğu anlaşılmak-
tadır. Krom ve niyobyum elementinin kaynak metali tarafında daha yoğun olduğu gözlenmiştir. Yapının bu 
şekilde olması bölgesel farklılıklara neden olduğundan ısıdan etkilenen bölgelerde ve ara yüzeylerde, sertlik 
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dağılımına, çentik darbe sonuçlarına etki etmekte ve sertlik değerlerinin daha yüksek diğer taraftan çentik dar-
be tokluk değerlerin daha düşük elde edilmesine neden olmaktadır.

Şekil 3. SA 335P91-kaynak metali arasında çizgi boyunca alınan SEM/EDS elementel çizgi analizi

Mekanik özellikler

Birleştirilen SA 335 P91-SA 312 TP 316L farklı çelik çiftinin kesitinin çeşitli bölgelerinden alınan sertlik da-
ğılımı Şekil 4’de verilmiştir. Elde edilen sertlik değerleri ASME Section IX standardı ile karşılaştırıldığında 
birleştirilen malzemelerin kabul edilebilir sertlik değerlerinin maksimum 265 Vickers sertlik değerinin altında 
olması gerekmektedir.(ASME Sectıon IX) Kaynaklı birleştirmede elde edilen sertlik değerleri en yüksek olan 
SA 335 P91 ile kaynak metalinin arasındaki ITAB bölgesinde bile bu değerin altındadır. En düşük sertlik 
değerleriSA 312 TP 316L ana metal bölgesinde, en yüksek sertlik değerleri SA 335 P91 ITAB bölgesinde ol-
duğu tespit edilmiştir. Bunun sebebi SEM/EDS analizlerinde görüldüğü gibi bölgenin içerdiği farklı kimyasal 
bileşimler olduğu düşünülmektedir ve SA 335 P91 tarafında ve kaynak metalinde oluşan elementlerin kaynak 
esnasında meydana gelen element difüzyonu sonucu sert fazların oluştuğu düşünülmektedir.

TIG kaynak yöntemiyle birleştirilen SA 335 P91-SA 312 TP 316L farklı çelik çiftinin çekme testlerinde alınan 
sonuçlar Şekil 5’de verilmiştir. Çekme testi sonrasında test numunelerin her ikisinde de 316L ostenitik paslan-
maz çelik tarafından koptuğu gözlenmiştir (Şekil 6). Malzemenin bilgi dosyasında SA 335 P91 ana malzeme 
çekme testlerinde akma dayanımı 508 N/mm², çekme dayanımı 674N/mm² ve % uzama değeri ise % 32 olarak 
belirtilmektedir (Nippon 2018). Farklı çeliklerin TIG kaynağı ile birleştirilmesi ile çekme testlerinde akma da-
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yanımı 360N/mm², çekme dayanımı 624 N/mm²,  % uzama değeri ise %38 olarak elde edilmiştir. Elde edilen 
değerlere bakıldığında akma dayanımında %29 oranında, çekme dayanımımda %8 oranında düşme olduğu ve 
% uzama değerinde %15 oranında artma olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan SA 312 TP 316L ana malze-
menin bilgi dosyasında akma dayanımının 245 N/mm², çekme dayanımın 553 N/mm²ve uzama değerleri ise 
%55 olarak belirtilmektedir. Elde edilen değerler incelendiğinde akma dayanımı %34 ve % uzama değerinde 
%30 oranında düşme olurken, çekme dayanımında ise %18 oranında artma olduğu gözlenmektedir. SA312 TP 
316L malzemesi yüksek dayanıma sahip tok malzemeler olarak bilinmekte ve bu özellikleri gerektiren uygula-
malarda kullanılmaktadır (Smith 2000).Farklı malzemelerin birleştirilmesi zordur ve bazı önlemlerin alınması 
gerekmektedir. Bu çalışmada elde edilen mekanik özelliklere ait değerlerin yeterli olduğu anlaşılmakta ve bu 
değerlerin ilgili malzemelerin kaynak standartları ile karşılaştırıldığında kabul edilir değerler arasında olduğu 
tespit edilmiştir. Farklı malzemelerin kaynağında daha önce belirtildiği gibi birleştirilmesi esnasında daha 
dikkatli olunması gerekmektedir (Vidyarthy 2017; Akram vd. 2017; Dinç vd., 2019). Birleştirme esnasında 
kullanılan ER NiCr-3 ilave metali süper alaşımların ve farklı malzemelerin TIG ve MIG (Metal Inert Gaz)kay-
nak yöntemleri ile birleştirilmesinde kullanılmaktadır (Hayness82 2018). Elde edilen mekanik özelliklere ait 
değerler bu tür malzemelerin endüstriyel uygulamaları için kabul edilebilir değerler olup, aynı malzemelerin 
bir önceki çalışmada yastıklama yöntemi kullanılarak TIG kaynak yöntemi ile birleştirilen farklı malzemeleri 
mekanik özelliklerine ait değerlerin bu çalışmada elde edilen değerlerden daha düşük olduğu anlaşılmaktadır 
(Dinç vd. 2019). Bu durum yastıklama işlemi ile gerçekleştirilen işlemlerde daha iyi mekanik değerlerin elde 
edilmesi için yastıklama işlemi esnasında kullanılan işlemlerin ve parametrelerin gözden geçirilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. Diğer bir deyişle bu tür malzemelerin birleştirilmesinde ER NiCr-3 ilave metali kullanılma-
sının uygun olduğu ve TIG kaynak yöntemi ile birleştirilmesinde bu ilave metali kullanıldığında birleştirmenin 
direk olarak gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağını göstermektedir. 

 Şekil 4. Bileştirilen malzeme kesintinde sertlik değerlerinin dağılımı

TIG kaynak yöntemiyle birleştirilen SA 335P91-SA 312 TP 316L farklı çelik çiftinin çeşitli bölgelerde çen-
tik oluşturulmasıyla gerçekleştirilen testlerde elde edilen tokluk değerleri Şekil 7’de gösterilmiştir. Kaynak 
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metali ve ITAB bölgesindeki farklı değerlerin elde edilmesi farklı mikroyapıya sahip olmanın neden olduğu 
düşünülmektedir.  Bu değerlerin tasarım ve uluslararası standart ve olması gereken 18J’luk değerin üstünde ol-
duğu kabul edilmektedir (ASME Section IX). Genellikle östenitik paslanmaz çelikler YMK (Yüzey Merkezli 
Kübik) yapıya sahip olduklarından yüksek tokluk değerlerine sahiptir. SA335 P91 ve SA 335 P91 tarafındaki 
ITAB (Isı Etkisi Altındaki Bölge) farklı yapılara sahip olduğundan dolayı çentik esnasında darbe yutma veya 
sönümleme kabiliyetlerinin zayıf olması nedeniyle daha düşük tokluk değerleri elde dilmiştir.

Şekil 5 a) Bileştirilen farklı malzemelerin çekme deneyive b) % uzama sonuçları

Şekil 6. Çekme deneyi sonrasında malzemelerin görüntüsü

Şekil 7. Birleştirilen çelik çiftinin çentikli test sonuçları
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En düşük olan kaynak metalinde mikroyapının kaynak sonucu seyrelme ile farklı metallerden oluşması sonucu 
daha düşük darbe tokluğu elde edilmiştir. Dolayısıyla çentik darbe sonuçlarının malzeme kompozisyonu bağlı 
olarak değiştiği söylenebilmektedir. Tokluk değerlerinin hem kaynak metalinde hem de ITAB bölgelerinde 
düşük olması bu şekilde açıklanmaktadır. SA 312 TP 316L ana malzemenin ostenitik mikroyapıya sahip olması 
tokluk değerlerini açıklamaktadır.SA 335 P91 malzemenin kaynak metali ve SA335 P91 tarafındaki ITAB’dan 
daha yüksek tokluk değerine sahip olması sahip olduğu beynitik mikroyapı ile açıklanabilmektedir.  Ostenitik 
paslanmaz çelikler YMK kristal yapıya sahip olması nedeniyle 0°C’de yapılan çentik darbe testlerinde yüksek 
tokluk değerleri elde edilmektedir. Kaynak metalinin sahip olduğu tokluk değerleri SA335 P91 ana metalinden 
%18 daha düşük SA 312 TP 316L östenitik paslanmaz çeliğindhen %51 daha düşük değerler elde edilmiştir. 
Çentik darbe sonucunda elde edilen kırılma yüzey morfolojileri Şekil 8.(a-d) ‘de verilmiştir. Elde edilen tokluk 
değerleriyle yüzey morfolojilerinde elde edilen görüntüler uyumludur. Şekil 8 (c)’ de görüldüğü gibi SA 312 
TP 316L tarafında darbe yüzey görüntüsünün ağ şeklinde olduğu ve yüzey kırılma morfolojilerinin gamze ve 
delikli bir ağ şeklinde kırılma meydana gelmekte diğerlerine göre bu ağ yapısı daha süreklidir. Bu şekildeki 
mikroyapı sünek olduğundan yüksek darbe tokluğunu sağlamaktadır. Bu şekilde test esnasında malzemenin 
darbe direnci artarak oluşan darbeyi daha çok absorbe ederek sönümlemekte ve tokluk değerlerinin artmasını 
sağlamaktadır Şekil 8’ (d)’de ise kırılma yüzeylerinin SA 312 TP 316L ana malzemenin kırılma yüzeyinden 
farklı olduğu ve düz gevrek kırılma bölgelerinin varlığından bahsedilebilir. Bu durumda diğerlerine göre daha 
düşük tokluk değerlerinin elde edilmenize neden olmaktadır. 
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Şekil 8. a) P91 b) 316L ITAB c) 316L ana malzeme d) kaynak metali bölgesine çentik açılanarak ger-
çekleştirilen çentik darbe testi sonrası kırılma yüzeylerinden alınan SEM görüntüleri

SONUÇ

Deneysel çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır:

1. SA335 P91çelik ile SA312 TP 316L ostenitik paslanmaz farklı çelik çifti ER NiCr-3 ilave metali kullanı-
larak TIG kaynak yöntemiyle başarıyla şekilde birleştirilmiştir. Birleştirmenin ve kabul edilebilir mekanik 
değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir. 

2. SEM EDS çizgi analizlerinde bazı elementlerin diğer tarafa difüzyonu ve göçünün gerçekleştiği tespit 
edilmiştir.  

3. Farklı malzemelerin kaynağında birleştirme esnasında element göçü olması nedeniyle en yüksek sertlik 
değerleri SA335 P91 tarafındaki ITAB bölgesinde elde edilmiştir.  
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4. Çentik darbe deneylerinde kaynak metalinde düşük tokluk değerleri elde edilirken, SA312 TP 316L ana 
malzemelerinin daha yüksek tokluk değerleri elde edilmiştir. SEM mikroskobu kırılma yüzey morfoloji-
leri elde edilen tokluk değerlerinin ile uyumludur.
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YASTIKLAMA (BUTTERING) YÖNTEMİ UYGULANARAK TIG KAYNAĞI İLE 
BİRLEŞTİRİLEN SA335 P91 - SA312 TP 316L FARKLI ÇELİK ÇİFTİNİN MİKROYAPI VE 

MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Burhan DİNÇ1,  Emre KATKAY1,   Engin TEMEL2,  Ramazan YILMAZ1

1  Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü,  Sakarya / Türkiye

2 Çimtaş Boru İmalat ve Tic. Ltd. Şti. Bursa / Türkiye
    

Öz:Enerji ihtiyacının her geçen gün artması sonucu enerji santrallerinde verimliliğinin artırılması ve çevre-
nin korunması için yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı malzemelerin kullanılması zorunlu hale gelmektedir. 
Bunun nedenle enerji santrallerinde daha yüksek sıcaklık gerektiren bölgelerde boruların yüksek sıcaklık ve 
sürünme dayanımına sahip SA335 P91 çeliği, daha düşük sıcaklık istenen kısımlarda ise SA312 TP 316L oste-
nitik paslanmaz çelik kullanılarak daha verimli ve ekonomik hale getirilmektedir. Bu çeliklerin kimyasal kom-
pozisyonları ve mekanik özellikleri birbirinden oldukça farklı olduğundan kaynaklı birleştirme işlemlerini zor-
laştırmaktadır. Bu problemin çözüm yöntemlerinden birisi kaynaklı birleştirme için daha problemli olan P91 
tarafı ostenitik ilave metal ile yastıklama (buttering) uygulanarak çözüm aranmaktadır. Bu çalışmada SA335 
P91 çelik boru malzemesi ile SA312 TP 316L ostenitik paslanmaz çelik boru önce yastıklama (buttering) 
işlemi uygulanarak TIG (Tungsten Inert Gas) kaynak yöntemi ile birleştirilmiştir. Birleştirilen malzemelerin 
mikroyapı ve sertlik, çekme ve çentik darbe gibi mekanik özellikleri incelenmiştir. Mikroyapı incelemelerinde 
optik mikroskop, tarama elektron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. SA335 P91 yüzeyi ERNiCr-3 ilave metal 
kullanılarak birleştirilmiştir. Deneysel çalışmalarda elde edilen verilere göre çekme dayanımı ve çentik darbe 
tokluk değerlerinin ilgili malzemenin uluslararası standartlarda kabul edilen değerlerle karşılaştırıldığında en-
düstriyel uygulamalar için kabul edilebilir değerlerde tespit edilmiştir. Çekme ve çentik darbe kırılma yüzey-
leri incelemelerinde genelde sünek bir davranış gösterdiği gözlendiğinden bu tür farklı malzemelerin birbirleri 
ile birleştirilmesinde yastıklama yönteminin uygulanabilir olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: TIG, Yastıklama (Buttering), Mekanik Özellikler, SA335 P91, SA312 TP 316L

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

P91 çelikleri yüksek mukavemet ve sürünme dayanımları ile nükleer enerji santrallerinde kullanılabilen mal-
zemedir. Enerji santrallerinde daha yüksek sıcaklık gerektiren bölgelerde boruların yüksek sıcaklık ve sürünme 
dayanımına sahip SA 335 P91 çeliği, daha düşük sıcaklık istenen kısımlarda ise SA 312 TP 316L ostenitik pas-
lanmaz çelik kullanılarak daha verimli ve ekonomik hale getirilmektedir. P91 çeliklerindeki %9 Cr nedeniyle 
ITAB değeri daha yüksek olmakta, çatlama ve kırılganlık meydana gelmektedir (Öztürk 2011, Çiçek, Liman, 
Gönüllü 2015). SA335 P91 düşük alaşımlı çelik /SA312 TP 316L paslanmaz çelik boruların kaynaklı birleştir-
me işlemi de farklı malzemelerin kaynağı grubunda değerlendirilmektedir. Daha önceki bazı çalışmalarda P91 
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malzemenin diğer farklı malzeme çiftleri ile birleştirmeleri incelenmiş ve mikroyapı ve mekanik özellikleri 
değerlendirilmiştir (Kara 2014, Sadeghian 2014, Küpeli, Tekin, Gülsoy, Salman 2011). SA335 P91 - SA312 
TP 316L çelik boruların kaynaklı birleştirme endüstriyel uygulamalarında, birçok metot ortaya koymak müm-
kün olabileceği gibi, bu birleştirme işlemi için öne çıkan iki yöntem vardır. Bunlardan biri kademeli boru geçişi 
işlemidir. Bu işlemde alaşımca her iki malzemenin ortasında bulunduğunu söylemek mümkün olan P22 (%2,6 
Cr) malzemesinden bir çelik boru parçasının her iki malzemenin arasına montajının yapılması ve iki farklı 
kaynak yapılmasını gerektiren yöntemdir. Ancak burada ortaya çıkan sorun, ilaveten satın alma yapılması ge-
reken farklı bir malzeme gerektirmesi, boyutsal etkilerinden dolayı tasarım değişikliği, ilave işçilik maliyetleri 
doğurması ve özellikle bu boruların temin edilmesinin ek süreler gerektirmesidir. Bir diğer metot ise bu iki 
malzemenin orijinal adıyla “Buttering” ya da Türkçeye yerleşmiş haliyle “yastıklama” işlemi ile başka bir boru 
parçasına ihtiyaç kalmaksızın birleştirilmesidir (Akram, Kalvala, Misra. Charit 2017)

Bu çalışmada,  SA335 P91 düşük alaşımlı çelik - SA312 TP 316L çeliklerin buttering metodu ile kaynaklı bir-
leştirme işlemi için performansı araştırılmıştır. Araştırma kapsamında, SA335 P91 malzeme tarafı, öncelikle 
ERNiCr-3 ilave teli ile yastıklama işlemi uygulanmış ve bu taraf için gerekli ısıl işlemler yapıldıktan sonra 
SA312 TP 316L ostenitik paslanmaz çelik ile ERNiCr-3 ilave teli kullanılarak TIG kaynak yöntemi ile çoklu 
pasolu olarak birleştirilmiştir. Birleştirilen malzemelere çekme deneyi, kaynak metali, ITAB gibi noktalarda 
çentik darbe deneyi uygulanmıştır. Ayrıca çeşitli bölgelerden sertlik ölçümleri alınarak sertlik dağılımı ince-
lenmiştir.

AMAÇ

Bu çalışımının amacı,  kaynak kabiliyeti sınırlı olan ve kaynak sonrası ısıl işlem gerektiren SA335 P91 düşük 
alaşımlı çelik - SA312 TP 316L ostenitik paslanmaz çelik çiftinin yastıklama yöntemi uygulanarak TIG kaynak 
yöntemiyle birleştirilmesi ve elde edilen mikroyapı ve mekanik özelliklerin bu çeliklerin endüstriyel uygula-
malarda güvenli kabul edilebilir değerler içerisinde olup olmadığının araştırılmasıdır. 

KAPSAM

Bu çalışmada 325 x150x12,7 mm3 ebatlarındaki SA335 P91 düşük alaşımlı çelik - SA312 TP 316L ostenitik 
paslanmaz çelik çifti TIG kaynak yöntemi ile birleştirilmiştir. SA335 P91 tarafına yastıklama yapılmış ve 
kaynak sonrası ısıl işlem uygulanmıştır. Kaynaklı numunelerin optik mikroskop incelemelerinde birleştirilen 
malzemelerin genel görüntüsü oluşan mikroyapı ve yastıklama tabakasının kalınlığı belirlenmiş ayrıca SEM 
mikroskobu çalışmalarıyla kaynak metali ile yastıklama tabakası ve SA335 P91 arasında EDS (enerji dağılı-
mı spekrometre) analizleri alınarak ve oluşan yapı ve element değişimleri karakterize edilmiştir. Birleştirilen 
malzemelere çekme, çentik darbe testleri uygulandı ve kaynak boyunca malzemelere sıralı sertlik değerleri 
alınmıştır.
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YÖNTEM

Kaynağın Yapılışı ve Malzeme

Bu çalışmada 12 mm kalınlığında SA335 P91 düşük alaşımlı çelik ile SA312 TP 316L kalite ostenitik paslan-
maz çelik boru malzemeler kullanılmıştır. Kullanılan malzemelerin kimyasal bileşimleri Tablo 1’de verilmiştir. 
Yastıklama yönteminde kaynak öncesinde gerekli olan SA335 P91 malzemesine 220oC ön tav uygulanmıştır. 
TIG kaynak işlemi esnasında pasolar arası maksimum 300oC geçmeyecek şekilde kontrol edilmiş,  gaz debisi 
15 lt/dk, kaynak akımı 110 Amper, kaynak gerilmesi 12-13 Volt, kaynak hızı 8-12 cm/dk değerleri aralığında, 
ER NiCr-3 ilave metali kullanılarak 22 paso ile yastıklama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kaynak sonrası 300oC 
2 saat son tav işlemine alındıktan sonra, 1 saat 755oC gerilim giderme ısıl işlemi uygulandı. Yastıklama işlemi 
gerçekleştirildikten sonra hazırlanan SA335 P91 çeliği ile SA312 TP 316L ostenitik paslanmaz çelik birleş-
tirilmesinde 75⁰ V kaynak ağzı açılmış ve kök koruyucu gaz olarak saf argon kullanılmıştır. Kaynak akım 
değerleri 80-170A, kaynak gerilme değerleri 11-14V uygulanmış ve kök kaynağında 3 cm/dk, dolgu ve kapak 
pasolarında ise 10-12 cm/dk kaynak hızları kullanılmıştır. 12 paso olarak ERNiCr-3 ilave metali ile birleştiril-
me gerçekleştirilmiştir.

Tablo 1. Deneylerde kullanılan malzemelerin ve ilave metalin kimyasal bileşimleri (Nippon 2018,Rivit 
2018, Hayness 2018).

Kimyasal bileşim (% kütlesel)

Malzeme     %C    
%Mn

     
%Fe

     
%Si

      %P      %Ni     
%Ti

   %Cr    %NbTa          Nb

SA 335 
P91

  0.08     
0.52

      
89.6

     
0.11

     0.08       0.19    -       7.92         -          0.09

SA 312 
TP 316L

  0.014     
1.46

         
-

     
0.44

    0.016      
11.71

   -   
17.88

        -           -

ER NiCr-
3

  0.043          
2.99     

      
0.98     

     
0.17       

    0.005       73.2  0.39   
19.43

       2.5            -

Mikroyapı İncelenmesi ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi

Mikroyapı çalışmaları için kaynak edilen parçadan kesilen numuneler bakalite alınarak numuneler SiC aşın-
dırıcı ile zımparalandıktan sonra çuha üzerinde sırasıyla 3 ve 1 µm alümina süspansiyon kullanılarak parla-
tılmıştır. SA335 P91 tarafı için %5 nital dağlayıcı kullanılmıştır. SA312 TP 316L östenitik paslanmaz çelik 
tarafı %10 okzalik asit çözeltisinde 10 voltaj 30 saniyede elektrolitik olarak dağlanmıştır. Dağlama sonrasında 
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saf alkolle temizlendikten sonra Mikroyapı incelemeleri NİKON ELIPCE L 150 marka optik mikroskobu ile 
yapılmıştır. Mikroyapı çalışmalarına JEOL JSM 6060 LV tarama elektron mikroskobu ile devam edilmiştir. 
Elektron dağılım spektrometresi (EDS) element analizleri ise SEM cihazına bağlı IXRF 500 model kullanıla-
rak yapılmıştır. Çekme ve çentik darbe numunelerinin kırılma yüzeyleri SEM ‘de incelenmiştir.

Çekme deneyleri için ikişer tane hazırlanan numuneler INTRON 1000 HDX marka 1000 ton kapasiteli çekme 
cihazında 10 mm/dakika hızla çekme deneyine tabi tutulmuştur. Vickers sertlik ölçümleri MH3 METKON 
marka cihaz ile HV10-10 kgf yük uygulanarak alınmıştır. Darbe deneyinin yapılabilmesi için gerekli olan 2 
mm derinliğindeki ve 45°’lik çentik açısına sahip V çentik, uygun şartlarda açılmıştır. Numunelerin v çentikli 
Charpy darbe testi 0⁰C’de, INSTRON 450 MPX-V2. marka cihazında gerçekleştirilmiştir.

Sonuçlar ve Tartışılması

Mikroyapı

TIG kaynak yöntemi ile birleştirilen SA335 P91 düşük alaşımlı çelik - SA312 TP 316L kalite ostenitik pas-
lanmaz çelik malzemelerin optik mikroskop görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir. A 335 P91 yapısında Cr, Mo 
olduğundan ve düşük miktarda karbon içerdiğinden dolayı beynitik yapıya sahip olduğu daha önceki çalışma-
larda belirtilmiştir. SA312 TP 316L paslanmaz çelik tarafı östenitik yapıya sahip olduğu gözlenmiştir. Östenit 
tanelerin farklı büyüklüklerde olduğu ve bazılarında ikizleme çizgilerinin bulunduğu görülmektedir (Şekil 2). 
Mikroyapı incelemesinde, kaynak metalinde her bir paso kaynağının yapılması sonucu oluşan ısı girdileri ve 
soğutma hızlarından kaynaklanan ince taneler görülmüştür. 

 

Şekil 1. Birleştirilen farklı malzemelerin P91 ana malzeme ve kaynak metali bölgesinden alınan optik 
mikroskop görüntüleri
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Şekil 2. Birleştirilen farklı malzemelerin 316L ve 316L-kaynak metali arayüzeyinden alınan optik mik-
roskop görüntüleri

Mekanik özellikler

Birleştirilen SA 335 P91 düşük alaşımlı çelik - SA 312 TP 316L çelik çiftinin kesitinden alınan sertlik dağılımı 
Şekil 3’de verilmiştir. ASME (Amerika Makine Mühendisleri Derneği) Section IX standardı incelendiğinde 
olması gereken maksimum 265 Vickers sertlik değerinin altında olduğu açıkça görülmektedir. Elde edilen de-
ğerler uluslararası standarda göre kabul edilen sınırlar içerisindedir. En düşük sertlik değeri SA 312 TP 316L 
ITAB (Isıdan Etkilenen Bölge) bölgesinde, en yüksek sertlik değeri SA 335 P91 ITAB bölgesinde olduğu tespit 
edilmiştir. Bunun sebebi ise içerdiği farklı kimyasal bileşimler olduğu düşünülmektedir ve SA 335 P91 tarafın-
da ve kaynak metalinde oluşan elementlerin kaynak esnasında meydana gelen element difüzyonu sonucu sert 
fazların oluştuğu düşünülmektedir.

Şekil 3. Bileştirilen farklı malzeme kesintinden alınan  sertlik değerlerinin dağılımı

Çekme testlerinde elde edilen çekme mukavemeti ve %uzama değerleri Şekil 4’ (a ve b)’de ve çekme deneyin-
den sonraki parçaların görüntüleri Şekil 5’de verilmiştir. Çekme testi sonrasında test numunelerin her ikisinde 
de kırılmanın yastıklama yapılan bölgenin bölge içerisinde başladığı SA 335 P91 ile yastıklama arasında belirli 
problemin varlığından dolayı mikroyapı kusurların oluştuğu ve çekme esnasında bu noktalarda gerilim yığıl-
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ması ile çatlak oluşumu ve ilerlemesi kolaylaştığından kırılmalar bu bölgelerde gerçekleştirilmiştir. Şekil 4’e 
bakıldığında esasında SA335 P91 malzemesinin yüksek mukavemetli çelik olduğu ve normal şartlar altında 
gerilme akma ve çekme dayanımı daha düşük olan SA312 TP 316L ostenitik paslanmaz çelik tarafında meyda-
na gelmesi gerektiği varsayılmaktadır. Bu bakımdan yastıklama işleminin daha itina ile yapılması gerektiğinı 
göstermektedir. Malzeme bilgi verilerinden SA335 P91 ana malzeme çekme testlerinde akma dayanımı 508 N/
mm², çekme dayanımı 674 N/mm²  ve % uzama değeri ise % 32 olarak belirtilmektedir (Nippon 1850). TIG 
kaynağı ile birleştirilen aynı çeliklerin çekme testlerinde ise akma dayanımı 406 N/mm², çekme dayanımı 592 
N/mm²,  % uzama değeri ise % 20 olarak elde edilmiştir. Elde edilen değerlere bakıldığında akma dayanımında 
% 19 oranında, çekme dayanımımda % 12 ve % uzama değerinde %4 oranında düşme olduğu anlaşılmaktadır. 
Diğer taraftan SA 312 TP 316L ana malzemenin bilgi verilerinden akma dayanımı 245 N/mm², çekme daya-
nımı 553 N/mm², uzama ise % 55 belirtilmektedir.  Elde edilen değerler incelendiğinde akma dayanımı % 40, 
çekme dayanımı % 1 ve uzama değerinde ise % 63 oranında düşme olduğu görülmektedir. SA 312 TP 316L 
malzemesi yüksek dayanıma sahip tok malzemeler olarak bilinmekte ve bu özellikleri gerektiren uygulama-
larda kullanılmaktadır (Smith 2000). Bunların sonucunda farklı malzemelerin birleştirilmesinin zor olduğu 
elde edilen değerlerden anlaşılmakta ancak bu değerlerin ilgili malzemelerin kaynak standartları ile karşılaş-
tırıldığında kabul edilir değerler arasında olduğu tespit edilmiştir. Farklı malzemelerin kaynağında daha önce 
belirtildiği gibi, daha dikkatli olunması ve bazı önlemlerin alınması gerektiği belirtilmektedir.

Birleştirilen SA 335 P91 düşük alaşımlı çelik - SA 312 TP 316L farklı çelik çiftinin çeşitli bölgelerde çentik 
oluşturulmasıyla gerçekleştirilen testlerde elde edilen tokluk değerleri Şekil 6’da gösterilmiştir. Kaynak metali 
ve ITAB bölgesindeki farklı değerlerin elde edilmesi farklı mikroyapıya sahip olmanın neden olduğu gözlen-
miştir. Bu değerlerin tasarım ve uluslararası standarda göre olması gereken 18 J’luk tokluk değerin üstünde 
olduğundan kabul edilmektedir.(ASME Section IX) Genellikle ostenitik paslanmaz çelikler YMK yapıya sahip 
olduklarında yüksek tokluk değerlerine sahiptir. SA335 P91 ve P91 tarafındaki ITAB bölgesi farklı içyapıya 
sahip olduğundan çentik esnasında darbeleri yeterince absorbe edemediğinden daha düşük tokluk değerlerine 
sahiptir. 

Şekil 4. a) Bileştirilen farklı malzemelerin çekme deneyi ve b) % uzama sonuçları
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Şekil 5. Çekme deneyi sonrası numunelerin görüntüleri

Şekil 6. Birleştirilen farklı çelik çiftinden elde edilen çentik darbe test sonuçları

Çentik darbe sonuçlarının deney yapılan bölgenin içyapısı ile ilgili olduğu gözlenmektedir. Kaynak metalinde 
mikroyapının farklı olması nedeniyle en düşük darbe tokluğu elde edilmiştir. SA335 P91 tarafındaki ITAB’da 
darbe dayanımının yüksek olması o bölgedeki mikroyapının farklı olması yastıklamanın YMK yapıya sahip 
olması, aşağı bölgede ise SA335 P91 olması ve P91’in her kaynak pasosu ile ısıl işleme maruz kalması SA335 
P91’in mikroyapısının martenzitikten üst beynite dönüşmesi darbe tokluk değerleri bir miktar artmaktadır. 
Beynitik yapının tokluk değerlerinin iyi olduğu bilinen bir gerçektir (Kırbaş 2014). SA312 TP 316L ostenitik 
paslanmaz çelik en yüksek darbe tokluk değerine sahiptir. Bu tip paslanmaz çelikler YMK kristal yapıya sahip 
olduğundan dolayı tokluk değerleri sıcaklıktan bağımsız olduğundan 0°C’de yapılan çentik darbe sonucunda 
yüksek tokluk değerleri elde edilmektedir. Kaynak metalinin sahip olduğu tokluk değerleri SA335 P91 ana 
metalinden % 18 daha düşük SA312 TP 316L ostenitik paslanmaz çeliğinden % 51 daha düşük değerler elde 
edilmiştir. Çentik darbe sonucunda elde edilen kırılma yüzey morfolojileri Şekil 7 (a-d) ‘de verilmiştir. Elde 
edilen tokluk değerleriyle yüzey morfolojilerinin görüntüleri birbirleriyle uyumludur. Şekil 7 (b)’ de görüldüğü 
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gibi 316L tarafında darbe yüzey morfolojisinin ağ şeklinde olduğu ve gamze ve delikli bir ağ şeklinde kırılma 
meydana geldiği görülmekte ve yüksek darbe tokluğu değerlerini onaylamaktadır. Diğer taraftan Şekil 7 (c)’de 
kaynak metali kırılma yüzey morfolojisi görülmekte şekilden anlaşıldığı gibi yapı ostenitik olmasına rağmen 
gamze şeklinde ağ yapısı çok görülmemekte ve düz gevrek kırılma bölgeleri bulunmaktadır. Yapı yarı tok yarı 
gevrek şeklinde olmakta ve gevrek bölgelerin azlığı göze çarpmaktadır. Şekil 7 (d)’de yastıklama bölgesin-
den alınan kırılma yüzey morfolojileri görülmekte, morfolojide ağ yapısının daha geniş olduğu ve daha sığ 
olduğu görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi bazı bölgelerinde safsızlıkların olduğu ağ yapısının sünek, bazı 
yerlerinde de gevrek davrandığı elde edilen darbe tokluk değerlerinin genelde sünek ve bazı bölgelerde gevrek 
davranış gösterdiği anlaşılmaktadır. Kaynak bölgesinin yüzey kırılma morfolojisine göre daha sünek davranış 
gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Şekil 7. a) P91 b) 316L ITAB c) kaynak metali d) yastıklama  bölgesine  çentik açılanarak gerçekleştiri-
len  çentik darbe testi sonrası  kırılma yüzeylerinden alınan SEM  görüntüleri

SEM/EDS çizgi analizi

SA335 P91 ile kaynak metali arasında çizgisel SEM/EDS analizi alınmış ve sonuçlar Şekil 8’de verilmiştir. 
Karbon değerleri çizgi boyunca görülmekte, ancak SA335 P91 tarafında bazı bölgelerde daha yoğun olduğu 
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gözlenmektedir. SA335 P91 ile yastıklama arasındaki çizgiye yakın yerlerde karbonun yastıklama tarafına ya-
yıldığı anlaşılmaktadır. Karbonun az olduğu bölgede O miktarının da az olduğu, yastıklama çizgisine geçerken 
çoğaldığı gözlenmiştir. Aynı şekilde krom, mangan elementlerinin yastıklama bölgesinde daha yoğun olduğu 
diğer taraftan demir metalinin SA335 P91 tarafında daha yoğun olduğu anlaşılmaktadır. Nikel miktarı ise 
SA335 P91 tarafında hiç olmamakla beraber yastıklama tarafında daha yoğun olduğu görülmektedir. Molib-
den elementinin kaynak metali ve P91’in iç tarafında daha yoğun olduğu anlaşılmaktadır. Titanyum ve bakırın 
SA335 P91 ile yastıklama bölgesinin arasındaki çizgide yoğun şekilde bulunduğu gözlenmektedir. Yapının bu 
şekilde olması bölgesel farklılıklara neden olduğundan ısıdan etkilenen bölgelerde ve ara yüzeylerde, sertlik 
dağılımına, çentik darbe sonuçlarına etki etmekte ve değerlerin elde edilmesine neden olmaktadır.

 

Şekil 8. P91-kaynak metali arasında çizgi boyunca alınan SEM/EDS elementel çizgi analizi
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SONUÇ

Gerçekleştirilen deneysel çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır:

5. Yastıklama metodu uygulanarak birleştirilen SA335 P91 düşük alaşımlı çelik ile SA312 TP 316L osteni-
tik paslanmaz çelikler TIG kaynak yöntemiyle başarılı şekilde birleştirilmiştir. Elde edilen değerler ilgili 
malzemelerin uluslararası standartlara göre kabul edilebilir olduğunu göstermektedir.

6. Birleştirilen farklı malzemelerin çekme dayanım değerleri ana malzemelerin çekme dayanım değerlerin-
den daha düşük değerler göstermektedir. Ancak, bu değerler uluslararası standartlara göre kabul edilebilir 
sınırlardadır. Çekme deneyinde kırılmada yastıklama bölgesinden başlayıp SA335 P91 tarafında oluşmak-
tadır.

7. Sertlik ölçümleri alındığında kaynak boyunca sertlik değerleri değişmekte en yüksek sertlik değerleri 
SA335 P91 tarafındaki ITAB bölgesindedir. Element göçünün etkili olduğu ve bölgede oluşan sert fazların 
bulunduğunu göstermektedir. 

8. SEM EDS çizgi analizinde daha önceden bahsedilen element difüzyonu ve göçü gerçekleştiğini bazı ele-
mentlerin ise SA335 P91 tarafına yayıldığı görülmüştür.

9. Çentik darbe deneylerinde kaynak metalinde en düşük tokluk değerleri elde edilirken, SA312 TP 316L 
ITAB bölgesi en yüksek tokluk değerleri elde edilmiştir. Elde edilen tokluk değerlerinin SEM mikroskobu 
kırılma yüzey morfolojileri ile uyumlu olduğu gözlenmektedir.

10. Genel sonuç olarak yastıklama yönteminin bu tür farklı malzemelerin birleştirmesinde başarı ile uygulan-
dığı ve yastıklama uygulamasında kullanılan kaynak parametrelerinin diğer çalışmalara referans olabile-
ceği ve yastıklama işleminin itina ile gerçekleştirilmesinin gerektiği düşünülmektedir. 
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YAPI BİLGİ MODELLEMESİ KULLANILARAK SERTİFİKALANDIRILMIŞ YEŞİL BİNA 
TASARIMI

Şenay ATABAY1, Alper Göktuğ DEMİRBAŞ2

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Yeşil binaların tasarımı, geleneksel inşaat projelerine kıyasla çeşitli disiplinlerin katılımını gerektiren özel 
süreçleri içerir. Özel faaliyetleri, işlevleri ve fiziksel yönleri olan yeşil binalar, tasarım sırasında kendi zorluk-
larını sunmaktadır. Bina Bilgi Modelleme sistemleri (BIM), amaçlanan tasarım detaylarının üretilmelerinden 
önce bile olası sorunların erkenden tespitini destekleyen, projelerin sanal simülasyonlarını hazırlamak için 
farklı yazılımlar kullanır. BIM teknolojisinin tasarım aşamasında uygulanması, sadece tasarım problemlerinin 
minimize edilmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda tasarım aşamasının kendisini kısaltmaya da 
yardımcı olur. BIM’ in bu etkisi ile sürdürülebilir uygulamalar ve enerji tasarruflu teknolojiler bir arada kulla-
nıldığında, tek başına tasarım aşaması, inşaat faaliyetlerinin sürdürülebilir bir uygulaması olarak düşünülebilir. 
Bu nedenle, yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin ilkeleri ve gereksinimleri BIM teknolojilerinin ve araçlarının 
özelliklerine sahip projeler için kolayca uygulanabilir. Bu çalışmada, BIM araçlarını kullanarak Yıldız Teknik 
Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Binası, LEED sertifikasyon sistemine göre yeniden tasarlanmıştır. Proje, bir 
bitirme projesinin parçası olarak inşaat mühendisliği öğrencileri tarafından hazırlanmıştır. Tasarım aşaması, 
sürdürülebilirliği teşvik etmek ve LEED v3 BD + C (Okullar) gereksinimlerini nitelemek için planlanmıştır. 
Temel amaç, öğrencilere sürdürülebilir inşaat, yeşil bina sertifikasyon sistemleri ve gelişen teknolojiler hak-
kında farkındalık yaratmanın yanı sıra, inşaat sektöründeki iki ana akımı, yeşil binalar ve BIM uygulamaları, 
tanıtmaktır.

Anahtar Kelimeler: BIM, Sürdürülebilir Bina, Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri, LEED, İnşaat Mühendis-
liği Eğitimi

GİRİŞ

Doğal kaynakların hızla tükenmesi, çevre kirliliği gibi etmenler sürdürülebilirlik kavramının önemini günü-
müzde daha iyi anlamamızı sağlamaktadır. Sürdürülebilirlik kavramının yapı sektörüne girmesi ile birlikte de 
binaların çevre dostu “Yeşil Bina” yaklaşımına göre tasarlanması gündeme gelmiştir. Yeşil Bina yaklaşımının 
yaygınlaşmasıyla birlikte gelişmiş ülkelerdeki yapılarda belirli standartlar aranmış ve böylece yeni sertifika 
sistemleri geliştirilmiştir.

Yapı sektörü doğal kaynakların kullanımı ve enerji tüketimi ile ekolojik dengenin bozulmasında önemli rol 
oynamaktadır. Öyle ki, dünya genelinde tüketilen enerjinin %50’si ve suyun %42’si bina yapımında veya 
kullanım süreçlerinde harcanmaktadır (Dikmen, 2011). İnşaat sektöründe, binaların yapımından başlayarak 
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yaşam döngüleri boyunca yönetimi, bilgi teknolojilerinin katkısıyla çok daha kolay ve etkin biçimde ger-
çekleştirilebilir. Bu bağlamda, disiplinler arası çalışma koşullarına göre oluşturulmuş, meydana gelebilecek 
sorunları önceden görme yetisi veren ve çözüm geliştirmeye katkıda bulunabilecek bir sistem olan Yapı Bilgi 
Modellemesi (BIM) kavramı ortaya atılmıştır (Akkaya ve Başaraner, 2012).

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, YEŞİL BİNA ve LEED SERTİFİKASI

İnsanoğlunun dünyada, varlığını çok uzun bir süre devam ettirme arzusu, sürdürülebilirlik kavramının günü-
müzdeki manasını ifade eder6 (Kartal, 2004). Tasarım ve yapım sürecinin her aşamasında karar vermeyi ideal 
olarak bilgilendiren sürdürülebilir inşaat ilkeleri, binanın tüm yaşam döngüsü boyunca devam eder (Kibert, 
2013). Bu faktörler, inşaat için gerekli bileşenleri ve diğer kaynakları değerlendirirken de geçerlidir. Sürdü-
rülebilir Yapının Prensipleri, inşaatın tüm yaşam döngüsü boyunca, planlamadan tasfiyeye kadar uygulanır. 

Sürdürülebilir İnşaat İlkeleri:

 Kaynak tüketimini azalt 

 Kaynakları yeniden kullan 

 Geri dönüştürülebilir kaynaklar kullan 

 Doğayı koru 

 Zararlı maddeleri ortadan kaldır 

 ‘Yaşam döngüsü’ fiyatlamasını uygula 

 Kaliteye odaklan 

Sürdürülebilirliğin inşaat ve diğer endüstri sektörlerinde yaygınlaşması ve uygulanması ile birlikte 20. Yüzyı-
lın son çeyreğinde çeşitli kuruluşlar tarafından standartlaştırma arayışları başlamıştır. Çeşitli ülkelerce oluştu-
rulan ve kullanıma koyulan en yaygın sertifika sistemleri, BREEAM (Building Research Establishment Envi-
ronmental Assessment Method), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), DGNB (Deutshe 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.), IISBE (International Initiative for Sustainable Built Environment), 
Greenstar (Enviromental Raiting System for Buildings), Casbee (Comprehensive Assessment System for Built 
Environment Efficiency) olarak sıralanabilir.

Sürdürülebilir yapının ilke ve yöntemleri kullanılarak yaratılan mevcut yapının niteliğine ve özellikleri yeşil 
binayı tanımlar. Yeşil alan kullanımı, düşük karbon salımı, en iyi uygulamalar ile etkili bir yağmur suyu yö-
netimi, düşük seviyedeki dış aydınlatma kirliliği ve düşük çevresel etkiler ile çevreye saygılı, verimli enerji 
ve su kullanımı ile işletme boyutunda ekonomik, insan sağlığını olumsuz etkilemeyen inşaat  malzemelerinin 
kullanımı ve iç mekanlara verilen taze hava miktarı  ve kalitesinin yüksek olması ile yeşil bina tasarlanmış 
olur2 (GYODER, 2014).

6  https://kobitek.com/surdurulebilirlik-ve-surdurulebilir-kalkinma
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YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (BIM)

BIM Building Information Modeling en temel tanımı ile, birbirinden farklı mimari projelerin tasarımında, 
inşasında ve sürdürülmesinde görev üstlenenlerin ortak olarak yararlanabileceği 3 boyutlu bir bilgi paylaşım 
sürecidir. Bu sürecin yönetilmesini sağlayan bazı yazılımlar sayesinde işverenlerden mühendislere, müteah-
hitlerden mimarlara projede görev yapan farklı aşama ve katmanlardaki herkes projenin süreciyle ilgili güncel 
bilgilere ve detaylara kolayca ulaşabilmektedir. BIM, bir yapının yapım sürecinin tamamında uygulanabileceği 
gibi, ihtiyaç duyulan herhangi bir bölümünde de ihtiyacı karşılayabilecek şekilde uygulanabilir.

BIM İLE LEED SERTİFİKASI YAKLAŞIMLARINA GÖRE YEŞİL BİNA MODELLEMESİ

Bu çalışma kapsamında, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Binası (Şekil 1), doğanın sürdürülebilirlik 
ilkesini esas alan LEED sertifikasının esas aldığı yaklaşımlara göre, BIM teknolojisi kullanılarak yeniden ta-
sarlanmış, analizler ve düzenlemeler yapılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur. BIM tabanlı program olarak 
Autodesk Revit kullanılmıştır. Öncelikle yapının AutoCAD ile daha önce 2D olarak hazırlanmış mimari ve 
statik çizimleri elde edilmiş, bu çizimler yardımıyla Revit’de 3D model oluşturulmuştur.

 

Şekil 1. Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi

FAKÜLTE BİNASININ LEED SERTİFİKASINA GÖRE İRDELENMESİ

LEED sertifikasyonu birçok tür bina için kullanılabilir. Bu tasarımda Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakül-
tesi için LEED sertifikasyon çeşitlerinden okul binalarında sıkça kullanılan LEED BD+C sertifikası seçilip, bu 
puanlama sistemine göre incelenmiştir.  Tasarım öncesi yapılan incelemeler ışığında öncelikle fakülte binası-
nın bu sertifikasyon şartlarından hangilerini sağladığı tespit edilip, puanlanmıştır. Fakülte binasının halihazır-
daki durumunun LEED sertifikasyonu şartlarına göre 16 puan aldığı belirlenmiştir (Tablo 1).  
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Tablo 1. LEED sertifikasyonuna göre fakülte binasının puan aldığı şartlar7 (USGBC, 2009)

LEED şartları Alınan 
puan

    Amaçlar

Şantiye Seçimi 1 Şantiye sahasında veya yakınlarında herhangi bir akarsu, akarsu yatağı, 
doğal orman arazisi veya soyu tükenmekte olan herhangi bir hayvan yaşam 
alanı bulunmaması.

Ortak Tesisler 1 Okul dışı etkinlikler için binayı ve oyun alanlarını kullanabilmeyi 
sağlayarak okulu topluma daha entegre bir parçası haline getirmek.

Kalkınma 
Yoğunluğu 
ve Toplumla 
Bağlantı 

4 Gelişimi mevcut altyapıya sahip kentsel alanlara kanalize etmek, yeşil 
alanları korumak ve habitat ve doğal kaynakları korumak.

Endüstri 
Bölgesindeki 
Yeniden İmar

1 Çevrenin kirlenmesi ile gelişimi karmaşık olan hasar görmüş alanların 
iyileştirilmesi ve gelişmemiş araziler üzerindeki baskıyı azaltmak.

Alternatif 
Ulaşım-Toplu 
Taşıma Erişimi

4 Otomobil kullanımından kaynaklanan kirliliği ve arazi geliştirme etkilerini 
azaltmak.

Alternatif 
Ulaşım-Bisiklet 
Saklama ve 
Değişim Alanı 

1 Otomobil kullanımından kaynaklanan kirliliği ve arazi geliştirme etkilerini 
azaltmak.

Alternatif 
Ulaşım-Park 
kapasitesi 

2 Otomobil kullanımından kaynaklanan kirliliği ve arazi geliştirme etkilerini 
azaltmak.

Alan gelişimi-
Habitatın 
korunması veya 
onarımı 

1 Var olan doğal alanları korumak ve zarar gören alanları yeniden inşa etmek 
ve canlı çeşitliliğine teşvik etmek.

Su Kullanımı 
Azaltma Süreci

1 Belediyenin su temini ve atık su sistemleri üzerindeki yükü azaltmak için 
binalarda su verimliliğini daha da artırmak.

7  http://www.usgbc.org/
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LEED SERTIFIKASINA GÖRE MODELLEME ILE KAZANILAN ŞARTLAR

Tablo 2. LEED sertifikasyonuna göre yeni tasarım sonrası alınan puanlar (USGBC, 2009)

LEED şartları Alınan 
puan

    Amaçlar

Alternatif Ulaşım-
Toplu Taşıma Erişimi 

2 Otomobil kullanımından dolayı kirliliği ve arazi gelişimine olan kötü 
etkilerini azaltmak.

Alan gelişimi-açık 
alanları büyütmek 

1 Gelişim ayak izlerine yüksek bir açık alan oranı sağlayarak 
biyoçeşitliliğe teşvik etmek.

Isı Adası Etkisi (Çatı) 1 Mikroklima, insan ve vahşi yaşam ortamları üzerindeki etkileri en aza 
indirmek için ısı adalarını azaltmak.

Isı Adası Etkisi 
(Çatısız) 

1 Mikroklima, insan ve vahşi yaşam ortamları üzerindeki etkileri en aza 
indirmek için ısı adalarını azaltmak.

Işık Kirliliğini 
Azaltma 

1 Bina ve sahadaki ışık geçişini en aza indirgemek için, gece 
ışığı erişimini arttırmak, parıltı azaltma yoluyla gece görüşünü 
iyileştirmek.

Arazi Alanı Planı 1 Arazinin ve projenin imalatından sonra yer alan çevresel alan 
sorunlarının, program veya nüfus değişikliklerinden kaynaklanan 
gelecekteki gelişimi boyunca devam etmesini sağlamak.

Su Kullanımının 
Azaltılması 

4 Belediyenin su temini ve atık su sistemleri üzerindeki yükü azaltmak 
için binalarda su verimliliğini daha da artırmak.

Gelişmiş Soğutucu 
Akışkan Yönetimi 

1 Ozon tüketimini azaltmak ve iklim değişikliğine doğrudan katkıları 
minimuma indirirken Montreal Protokolü’ne uyumu desteklemek.

Hızla Yenilenebilir 
Malzeme 

1 Sınırlı hammaddelerin ve uzun döngülü yenilenebilir malzemelerin 
hızla yenilenebilir materyallerle değiştirilerek kullanılması ve 
tükenmesini azaltmak.

Sertifikalı Ahşap 1 Çevreye duyarlı ormanların yönetimine teşvik edilmelidir.

Gün Işığı ve Görüş 
Alanı- Gün Işığı

1 Binadaki sakinlere, gün ışığının girilmesi için binanın düzenli olarak 
oturulan alanlarına girişi ile açık alanlar ve iç mekan arasındaki 
bağlantıyı sağlamak.

Gün Işığı ve Görüş 
Alanı- Görüş Alanı

1 Bina sakinlerine gün ışığından yararlanma ve dışarıdaki binaların 
düzenli olarak mesken edilen alanlarına bakış açıları ile açık havada 
bağlantı sağlamak.
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Fakülte Binasının LEED BD+C sertifikası alabilmesi için gerekli puana ulaşabilmesi, halihazırda var olan 
toplam puanına ek yapılması ile mümkün olabileceği için, amaç doğrultusunda tasarımda ne gibi değişiklikler 
yapılabileceği konusunda araştırmalar yapılmıştır. İhtiyaç duyulabilecek malzemelerin listesi çıkarılmış ve 
BIM kütüphaneleri araştırılarak bu malzemelerin kütüphanelerde var olup olmadıkları belirlenmiştir.  Daha 
sonra, BIM tabanlı programlar aracılığıyla, belirlenen malzemelerden tasarıma entegre edilebilecek olanlarla 
yeni tasarım oluşturulmuştur. Tablo 2’de yeni tasarım sonrası alınan puanlar görülmektedir. Tasarım sonrası 
alınan toplam puan 16 olmuştur. 

LEED SERTİFİKASINA GÖRE FAKÜLTE YAPIMI SIRASINDA UYGULANDIĞI VARSAYILAN 
ŞARTLAR

Bu başlık altında açıklanan LEED sertifikası şartları, binanın yapımı ve işletimi sırasında koşullara uygun 
olarak yapıldığı varsayılan maddelerdir (Tablo 3).

Tablo 3. LEED sertifikasyonuna göre fakülte yapımı sırasında uygulandığı varsayılan şartlardan alı-
nan puanlar

LEED şartları Alınan 
puan

    Amaçlar

Mevcut Duvarları, 
Zemini ve Çatıların 
Korunması 

2 Mevcut bina stokunun ömrünü uzatmak için kaynakların korunması, 
kültür kaynaklarının korunması, atıkların azaltılması ve yeni binaların 
malzeme imalatı ve nakliye ile ilgili çevre üzerindeki etkilerinin 
azaltılması.

İnşaat Atık Yönetimi 2 İnşaat ve yıkım enkazlarını depolama sahalarında ve yakma 
tesislerinde imha etmek. Geri dönüştürülebilir geri kazanılan 
kaynakları yeniden üretim sürecine yönlendirmek ve yeniden 
kullanılabilir malzemeleri uygun alanlara yönlendirmek.

Bina Yeniden 
Kullanımı- Yapısal 
Olmayan İç Elemanları 
Koruma 

1 Mevcut bina stokunun ömrünü uzatmak için, kaynakların korunması, 
kültür kaynaklarının korunması, atıkların azaltılması ve yeni binaların 
malzeme imalatı ve nakliye ile ilgili çevre üzerindeki etkilerinin 
azaltılması.

Malzemelerin Yeniden 
Kullanımı

2 Kullanılmamış malzemeler için talebi azaltmak ve malzeme atıklarını 
azaltmak için inşaat malzemelerini ve ürünlerini yeniden kullanmak, 
böylece kullanılmamış kaynakların işlenmesiyle ilişkili etkileri 
azaltmak.

Geri Dönüştürülmüş 
Malzeme İçeriği 

2 Geri dönüştürülmüş malzeme içeriğine sahip yapı ürünlerinin talebini 
artırmak, böylece kullanılmamış malzemelerin işlenmesinden 
kaynaklanan etkileri azaltmak.
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SONUÇLAR ve ÖNERİLER

Bu çalışmada, BIM disiplini içeren yazılımlardan biri olan Autodesk Revit ile Yıldız Teknik Üniversitesi İn-
şaat Fakültesi sürdürülebilirlik ilkesi esas alınarak planlanmış ve LEED sertifikasyonu ile yeşil bina tasarımı 
yapılmıştır. Şekil 2’de LEED Sertifikasyonuna göre BIM tabanlı program aracılığıyla tasarlanan İnşaat Fakül-
tesi Binası’na ait modelden oluşturulmuş çizimler görülebilir.

Şekil 2. BIM ile modelleme sonrası LEED Sertifikasyonuna göre yeni tasarımlar
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Tamamlanan bu projede amaçlardan biri olan LEED sertifikasyonuna uygunluk; inceleme, modelleme, uygu-
lama gibi eylemlerle bir örnek olarak sunulmuştur. Bu sertifikasyona göre fakültenin puan aldığı koşullar belir-
lenmiş ve 16 puan olarak tespit edilmiştir. Modelleme ile yapılan değişiklikler sonucu 16 puanlık güncelleme 
yapılıp tekrar tasarlanmış, bilgisine erişilemeyen, ancak şartlara uygunluğun sağlandığı varsayılan 9 puanlık 
kısımlar da bu tezde belirtilmiştir. Bu incelemeler sonucunda toplamda 41 puana ulaşılmış olup, bu puanlama 
sonucunda İnşaat Fakültesi LEED Sertifikası sahibi adayı olabilecek konuma getirilmiştir. 

Bu incelemeler ve çalışmalar sonucunda BIM tabanlı yazılımlar ile yeşil bina tasarımlarının birlikte uygulan-
dığı zaman verimli olduğu gözlenmiştir. Bu yaklaşım, üretime geçilmemiş olmasına rağmen tasarım sürecinde 
bile gerçekçi veya gerçeğe yakın sonuçları, problemleri ve zaman gibi önemli proje boyutlarını bir arada de-
ğerlendirilmesini sağlamıştır. 

BIM, bir projeyi tasarlayan bütün paydaşların bir araya gelerek kullanabileceği bir sistemdir. Öğrenci çalış-
malarında da benzer şekilde, BIM tabanlı programlarla tasarım yapılabilmesi için proje grubunu oluşturan 
öğrencilerin, proje ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikteki farklı mühendislik alanlarından ve mimarlık progra-
mından oluşuyor olması projelerin daha gerçekçi ve uygulanabilir olmasını sağlayacaktır.
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AS A NON-LEGACY CUTTING PROCESS: ABRASIVE WATER JET (AWJ) APPLICATIONS IN 
THE AVIATION INDUSTRY 

Tamer SARAÇYAKUPOĞLU

OSTIM Technical University, Ankara / Turkey

Abstract: There are some conventional cutting techniques but Abrasive Water Jet (AWJ) is a modern one. 
It has been increasingly using in the industry since the 1980s. AWJ cutting process allows cutting of vari-
ous materials, from soft materials to brittle materials, from ceramic materials to composite materials and  
it has quickly become a part of non-legacy cutting methods. The aforementioned material types are used not only 
for airborne parts but follow-on-support phase parts also. Aircraft fly “only” with airworthy parts and components 
and it requires very stiff manufacturing systematic. Because of its competitive environment and high technology, 
the aviation industry requires a fast, precise and cost-effective production process.  Airworthy part design and 
production processes are clearly described by national and international aviation authorities. The reason why 
AWJ rapidly gaining a place within the aviation industry is that the material cutting efficiency is high and most of 
the time there is no need for secondary operations after cutting. Therewithal, the analyses performed during and 
after cutting demonstrate that the Heat Affected Zone (HAZ) does not occur. Also, not occurring of thermal load 
is accepted as one of the advantages of AWJ. In this study, the information related to the usage of AWJ cutting 
technology which provides many advantages in the aviation industry will be submitted. The projections for com-
mercial aircraft manufacturing in the next 20 years have been included in the study also. In this way, it is aimed 
to create situational awareness for the employees of industrial companies and academicians.

Key Words: Abrasive Water Jet (AWJ), Aviation Industry, Airworthiness, Aircraft,

INTRODUCTION

It is a well-known issue that the aviation industry has been actively pioneering the usage of advanced materi-
als and modern manufacturing techniques. Reducing the weight is an important objective. The lighter aircraft 
means, less fuel burning, the ability of higher payloads carrying and longer ranges. This made aviation industry 
to focus on improving new technologies. Although usage of Abrasive Water Jet (AWJ) had started before avia-
tion industry in 1830’s, it developed itself rapidly and found a large field in aerospace. In the beginning there 
were some conventional cutting processes like sawing, machining etc. In time the requirements have changed 
in accordance with the aviation industry. Now AWJ is accepted as one of the most advanced cutting technolo-
gies [1]. On the other hand, the aircraft part and component manufacturers are in a dense competition envi-
ronment and they are forced to produce more complex parts, with more reasonable prices. Aviation industry 
is rapidly growing. A case study by Airbus et al shows that [2] the airline traffic doubles every 15 years. The 
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AVIATION industry is a strategic high-tech industry which reflects a country’s overall technological robust-
ness and the overall industrial level [3].

RESEARCH STATUS

In this study information about advanced materials and modern manufacturing methods which are used in 
aviation industry will be provided while monitoring the aircraft manufacturing market with numbers. Surface 
roughness is an issue and narrow-tolerances are necessary in aviation industry that’s why AWJ is a must espe-
cially for large scale structural parts.

AWJ HISTORY and INTERACTIONS

Usage of AWJ goes to the beginning of 19th century. At that time AWJ was used by Russian engineers es-
pecially for mining activities [4]. After mining, AWJ has found a large field for other cutting operations. In 
the aviation industry, the materials which are used for airborne parts are quite expensive. and for those parts 
mechanic loads and thermal loads are not wanted. Heat Affected Zone (HAZ) is an unwelcome phenomenon 
which affects the “not-cheap aviation grade material’s crystal structure”.  While cutting the materials with 
AWJ, there’s no thermal loads and mechanic loads [5]. If the material has a thick section or requires ‘no HAZ’ 
or is made from copper or a similar material that is highly reflective to some laser wavelengths, then AWJ may 
be more suitable cutting technique [6]. With the optimization of cutting parameters, the surface quality could 
be better. A case study by Saraçyakupoğlu T., et al [7] shows that optimization of the pressure, cutting velocity 
and diameter of water jet, effects the quality of surface. This optimization for BS 7191 355 EMZ and ASTM 
A516 Gr.60 steels is shown in Figure 1. 

Figure 1. Comparison of BS 7191 355 EMZ and ASTM A516 Gr.60 Steels [7]
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With general description, decreasing the cutting velocity increases the surface quality [8]. Figure 2. shows the 
interactions amongst the abrasive particle, AWJ and material.

Figure 2. Interactions of AWJ Process [9]

Considering the surface quality, it is observed that AWJ provides more sensitive surface comparing with cut-
ting with gas and cutting with plasma as it is shown in Figure 3. 

Figure 3. Comparison of AWJ with Other Cutting Techniques [10]
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF AWJ

Advantages:

•	 Distortions are neglectable,
•	 HAZ is almost zero or insignificant,
•	 One cutting tool for cutting different types of materials and thicknesses,
•	 Ability to cut very thick materials (over 300 mm), 
•	 A very small amount of loss material (It is very important for expensive aviation grade materials),
•	 Short machine setup times,
•	 Generally, no need to change the nozzle,
•	 Easy automation,
•	 Water and abrasive material (generally garnet) are environmental friendly materials,  
•	 Reuse of the abrasive material (up to 80% is possible), 
•	 No impurities like grease, oil, and emulsions,
•	 No dust (Dust goes to water at the bottom of the table)
•	 An ignorable tiny mist is generated in the cutting area.

Disadvantages:

•	 Constraints of machining 3D shapes,
•	 High-speed linear cutting gets an unwanted “V” profile,
•	 At high-speed cutting of circles and arches, waterjet may deviate, 
•	 At high-speed cutting of inner angles waterjet may produce notches,
•	 During cutting of thick materials striations may occur along with the depth of the cut due to high trans-

verse speed or insufficient pressure,
•	 Cutting of very hard materials is difficult,
•	 After cutting operation, corrosion sensitive materials need to be protected [11].

With the benefit of advantages and capability of high-quality surface, AWJ has found a vast usage in the avia-
tion industry. Cutting of large composite materials, as well as metallic ones, makes AWJ a popular technique. 
Machining the large parts like wing, tail and skin parts on the aircraft is a trend requisition of enlarging aviation 
industry. Boeing which is a leading aircraft manufacturing company makes 5-axis AWJ machine a standard 
machine because during the cutting operation, AWJ, prevents delamination, splitting and edge scratches [12]. 
During the production phase, each part and component must be carefully machined to the highest possible 
quality, as even the slightest error or structural weakness could lead to serious accidents or incidents [13].

AIRCRAFT PRODUCERS and THEIR MARKET VOLUMES at the GLOBAL SCALE

Manufacturing a part or component in accordance with the regulations of airworthiness authorities is called as 
‘manufacturing of flight-ready’ part or component. It is an airborne part or component. Having this capabil-
ity only possible by passing successfully meticulous audits of the airworthiness authorities. Having Product 
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Organization Approval (POA) means Part 21 certification. With the recent market reports, the aircraft manu-
facturers that dominate the global aviation market which have POA accreditations are the companies such as 
Boeing (US), Airbus (European Union), COMAC (China-Russian), Bombardier (Canada), Embraer (Brazil), 
ATR (France) and some others. The growth of the aviation market can be seen in the reports submitted by these 
companies. These companies and expected incomes for the period of ‘2017-2037’ is given below;

•	  Boeing will manufacture 42,730 (Forty-Two Thousand Seven Hundred and Thirty) aircraft with the total 
price of 6,300,000,000,000 (Six Trillion Three Hundred Billion) US $ [14],

•	  Airbus will manufacture 37,400 (Thirty-Seven Thousand Four Hundred) aircraft in with the total price of 
5,800,000,000,000 (Five Trillion Eight Hundred Billion) US $ [15],

•	  Comac will manufacture 41,850 (Forty-One Thousand Eight Hundred and Fifty) aircraft with the total 
price of 5,746,000,000,000 (Five Trillion Seven Hundred and Forty-Six Billion) US $ [16],

•	  Bombardier will manufacture 12,550 (Twelve Thousand Five Hundred and Fifty) aircraft with the total 
price of 820,000,000,000 (Eight Hundred and Twenty Billions) US $ [17],

•	  Embraer will manufacture 10,550 (Ten Thousand Five Hundred and Fifty) aircraft with the total price of 
600,000,000,000 (Six Hundred Billion) US $ [18],

•	  ATR will manufacture 3.020 (Three Thousand and Twenty) aircraft with the total price of 200,000,000,000 
(Two Hundred Billion) US $ [19].

In the general evaluation, approximately 142,400 passenger aircraft will be produced between  years of 2017-
2037 and the estimated market size is 19,430,000,000,000 US $ (Nineteen Trillion Four Hundred and Thirty 
Billion). These projections are only four manufacturing stage and don’t include the follow-on-support phase. 
This huge market makes mandatory of having ‘certified sub-contractors’ in the aviation industry. The compa-
nies which hold POA certifications audit their sub-contractors such as AWJ companies with the stiff rules and 
regulations of airworthiness authorities.

CUTTING PROCESS of MATERIALS LIKE COMPOSITE and ALUMINUM in AVIATION INDUSTRY

Pioneering the novel technologies is a must in the aviation industry because the market is huge and competi-
tion is stringent. What aviation industry was doing decades ago has now become a regular application for 
other industries like automotive, whitegoods etc. For example, the aviation industry was the earliest adopter 
of carbon fiber materials, and it was the first to integrate Computer Aided Design (CAD) / Computer Aided 
Manufacturing (CAM) into its design process [20]. Since the competition is stringent reducing the flight op-
eration cost is an important objective of airliner companies. The reduction of 1 kg built-in aircraft weight is 
able to reduce carbon emissions by 0.94 kg for the case of the Boeing 747-400 which has maximum-take-off-
weight is 396,890 kg and by 0.475 kg in the Airbus A330-300 which has maximum-take-off-weight is 242,000 
kg. Also, it was stated that a reduction of 1 kg of carbon emissions can also save up to 0.3 kg of aviation fuel 
[21]. It means a lot in the name of operational cost. Weight optimization is possible with the usage of Carbon 
Fiber Reinforced Polymers (CFRP) materials. The density of polymer composites typically half of the weight 
of aluminum and one-fifth of that of steel [22]. Evolving the parts from aluminum or steel to polymers reduces 
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the operational cost. Leader aircraft manufacturer companies like Boeing and Airbus are focusing on material 
change. In Figure 3, the material spectrum of Boeing 787 Dreamliner is shown. 

Figure 4. Materials Used in Boeing 787 Dreamliner [23]

Using composite materials in Boeing 767 is even higher than Boeing 787 Dreamliner with the percentage of 
77% [12]. In Figure 5 it is shown that composite materials which are used for Airbus A350 XWB about 53%.

Figure 5. Materials Used in Airbus A350 XWB [24]

The parts which are used in above-mentioned aircrafts vary in size from large parts such as bulkheads, lon-
gerons, supports, wings and fuselage sections to small size parts such as brackets, clips, and door stringers. 
AWJ is the most suitable cutting methodology for having the parts to End-of-Part (EOP) borderline [25]. For 
example, Airbus A310’s vertical stabilizer (8,3 m. high by 7,8 m. wide at the base) a major aerodynamic and 
structural member fabricated in its entirety from carbon composite with a total weight saving of almost 400 kg 
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when compared with the Al alloy material previously used. Besides, the CFRP fin box comprises only 95 parts 
excluding fasteners, compared with 2076 parts in the metal unit [26]. Another important AWJ in the aviation 
industry is cutting of honeycomb materials which are too fragile for cutting using with CNC machining cutters. 
Since low forces applied to the workpiece during machining, AWJ enables fragile materials to be cut without 
distortion or breakage [27]. Cutting velocity is very important during the cutting process of CFRP with AWJ. 
In figure 6 it is shown that unsatisfactory cutting happens as the velocity is lower or higher than the optimum 
value.

Figure 6. Sections with Lower or Higher of Optimum Value of Velocity [28]

CONCLUSION

In accordance with the United Nations International Civil Aviation Organization’s 2016 capacity and efficiency 
report, global air traffic has doubled in size once every 15 years since 1977 and will continue to do so [29]. This 
traffic makes the aviation industry a field of ‘hard game’.  Growing in manufacturing market forces companies 
to manufacture parts faster, more precise and more cost-effective. 

Because of the demand for lowering the operations costs, weight reduction studies will always be while main-
taining the strength properties of the materials. The lighter aircraft means cheaper operational costs and lower 
CO2 emissions. That’s why in the future the parts will be exchanged with the lighter ones as soon as they meet 
the safety requirements. At that point AWJ will be used in the aviation industry for large scale or small size 
parts which are used with lighter materials like CFRP, polymers, aluminum alloys etc. Optimization of pres-
sure, cutting velocity and water jet diameter gives opportunities to have more precise surfaces. While bringing 
the borders of the parts to EOP, AWJ is the most suitable cutting process since the wastage is almost ignorable 
and surface quality is high. 

AWJ, is a mature process being used safely in the aviation industry and it will be a subject which grows rapidly 
at the global level.
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ENERGY MANAGEMENT OF A WATER RESOURCES SYSTEM WITH MULTIPLE 
RESERVOIRS: MIDDLE SAKARYA RIVER

Ahmed AL-JANABİ1, Mücahit OPAN2, Emrah DOĞAN3

 Kocaeli University, Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering, Kocaeli / Turkey
Sakarya University, Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering, Sakarya / Turkey

Abstract:Planning and management of water resources is a multi-dimensional and complex process. Within 
this scope, water management benefits importance for many purposes on the multi-reservoir basin. This study 
is about optimal energy production on reservoir for energy production on the middle Sakarya River’s Basin. 
After mathematical relations are completed here for the reservoir system, optimal energy production purpose 
optimization model has been established on the system. Optimization technique of the Dynamic Programming 
with successive approximations (DPSA) was used in the model. The aim function of the modal has two stages; 
reliable enlargement with monthly dry period was aimed at the first stage and total energy enlargement by us-
ing the obtained reliable energy model as limit at the second stage. As previously planned results for the basin 
are compared with the obtained results, it was seen that the established optimization model yields better results. 
In the optimization model, it was observed that the reservoir with the largest volume controls and manages the 
enlargement process.

Key Words: Multi-Reservoir System, Dynamic Programming With Successive Oproximations, Energy Man-
agement, Middle Sakarya River

INRODUCTION 

Planning of water resources is a multi-dimensional and complex process integrated with the country economy 
and foreseen life standards. Planning and management of water resources should cover the entire activities that 
will enable water resources to be used in the most efficient way in the direction of required purposes and within 
the frame of foreseen criteria [9]. In order to determine optimal business policies in multi-reservoir systems, 
generally energy production within long term planning is considered [4]. In multi-reservoir systems and in 
studies related to energy optimization, generally dynamic programming optimization technique and simulation 
was used since energy production function is not linear. [1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 and 15]. Although stud-
ies towards enlarging the reliable energy were conducted by using monthly dry data in long term planning [6, 
10, 11, 12 and 15], short term optimization studies for dry control and management purposes failed to reach 
relevant researches.

In this study, energy production purposed optimization model for long term planning was established on mul-
tipurpose and multi-reservoir water resources system on the Sakarya River on Middle Sakarya Basin. Dy-
namic Programming with successive approximations was used as optimization technique.  In this optimization 
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model, first enlargement of reliable power value was performed by using monthly average currents of the dry 
period and minimum operation levels were found. Then, in the same model, reliable power value was inserted 
as limit and enlargement of total energy was tried by using monthly average currents and normal operation 
levels were obtained. DSİ compared the energy planning results done by it for Middle Sakarya River with the 
energy production results obtained from the optimization model.

Mathematical model of the system

A water resources system consisting of many reservoirs and hydroelectric power plants (hpp) on a river can 
be defined as multi purposed and multi-reservoir. In Figure 1, variants related to operation of a multi-reservoir 
water resources system was shown. Here, i=l,2…M; Number of reservoirs, t=1,2…KM; time in month. Water 
balance relation of this system; 

tiYtiX
dt
dS

,, −=                                (1)

as it is written as above, tiX ,  can be defined as currents entering the reservoir, tiY ,  can be defined as current 
outgoing from the reservoir and 

dt
dS  can be defined as change in stored water amount in the reservoir over time. 

As it is shown as below for water balance relation split time frame;

t
S

dt
dS

∆
∆

=                                                                     (2)

here,

i,tYi,tX
Ät

iÄS
−=                                                                                 (3)

can be written. Here, if it is shown as;

tiRtiQtiFtiX ,1,1,, −+−+=                                                       (4)

tiLtiRtiQtiY ,,,, ++=                                                                    (5)

here, tiS ,  can be defined as the water amount stored in reservoir, i,tF  as current amount coming from reservoir 
basin, tiQ ,  as current amount left for energy production from the reservoir, tiR ,  as current account left from 
spillway in reservoir and tiL ,  as evaporation and other losses of the reservoir. 
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tiYtiX
dt
dS

,,                                 

(1) 
 
as it is written as above, tiX ,  can be defined as currents entering the reservoir, tiY ,  can be defined as current 

outgoing from the reservoir and 
dt
dS  can be defined as change in stored water amount in the reservoir over time. 

As it is shown as below for water balance relation split time frame; 
 

t
S

dt
dS




                                                                     

(2) 

here, 
 

i,tYi,tX
Δt

iΔS
                                                                                 

(3) 
 
can be written. Here, if it is shown as; 
 

tiRtiQtiFtiX ,1,1,,                                                        
(4) 

tiLtiRtiQtiY ,,,,                                                                     
(5) 
 
here, tiS ,  can be defined as the water amount stored in reservoir, i,tF  as current amount coming from reservoir 

basin, tiQ ,  as current amount left for energy production from the reservoir, tiR ,  as current account left 

from spillway in reservoir and tiL ,  as evaporation and other losses of the reservoir.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Variants related to any operation in t-time of any i-reservoir in multi-reservoir water sources 
system 

 
If it is defined as t =1 unit hour, water balance relation, with 
 

tiStiSiS ,1,                                                        
(6) 
 
here, it is referred to as  
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Figure 1. Variants related to any operation in t-time of any i-reservoir in multi-reservoir water sources 
system

If it is defined as t∆ =1 unit hour, water balance relation, with

tiStiSiS ,1, −+=∆                                                       (6)

here, it is referred to as 

i,tLi,tRi,tQ,tiR,tiQi,tFi,tSi,tS −−−−+−+=−+ 111                                                                (7)

Water amounts stored for any reservoir in a multipurpose multi-reservoir water resources system are limited 
to reservoir maximum and minimum volumes. Accordingly, the water amount stored in reservoir should be 

Maks
iStiSMin

iS ≤≤ ,                                                       (8)

Here, Min
iS  refers to minimum water amount stored in reservoir and Maks

iS  refers to maximum water amount 
stored in reservoir. Currents to be left from reservoir can be limited depending on energy production capacity 
and spillway capacity. Accordingly, currents left from the reservoir are
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Maks
iQtiQ ≤≤ ,0                                                                    (9)

Maks
iRtiR ≤≤ ,0                                                                               (10)

Here, Maks
iQ , refers to maximum water amount that can be left from the reservoir for energy production and 

Maks
iR  refers to maximum water amount that can be left from spillway in the reservoir. 

Power obtained from the current left for energy production in each reservoir shouldn’t exceed hydroelectric 
power plant installed power. Average power obtained at reservoir in t-time is 

tihtiQiktiP ,.,., =                                                                  (11)

and should be ikPtiP ≤, . Here, 
ikP  refers to installed power for the reservoir, ik  refers to energy production 

coefficient and  tih ,  refers to mean net head of the reservoir. 

Mean water height on reservoirs is obtained by 










 ++
=

2
1,,*

,
tiStiS

htih                                                                  (12)

(as a function of mean stored water amount). Considering friction losses in penstock or carrying channels, it is

tifhtihtih ,)(*
,, −=                                                                               (13)

and here it is written as

iltiQidktihtih .2
,.*

,, −=                                                                 (14)
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Here, *
, tih  refers to mean water height of reservoir before the friction loss in the tunnel is considered,  

tifh ,)(  refers to load loss due to friction in the reservoir, idk  refers to a coefficient depending on reservoir’s 
tunnel diameter and friction properties and il  refers to carrying tunnel length of the reservoir. Here, storage 
surface area corresponding to tih ,  height of the reservoir is determined, and this value is multiplied by evapo-
ration height in t-time and evaporation amount is determined. 

Optimization model

In long term planning in multipurpose multi-reservoir water resources system approach, months are used as 
time steps. For the given dimensions of the system, monthly minimum operation levels ( Min

tiS , ) are determined 
to enlarge the reliable power by using monthly dry period currents through Dynamic Programming with suc-
cessive approximations (DPSA) model. Reliable power obtained from here is used as limit in the model and 
enlarge entire energy with monthly mean currents and has monthly nominal operation levels ( Nor

tiS , ). For this, 
purpose function is treated as two criteria in the model. It is as follows;

1. Enlargement of dry period monthly currents and reliable power,

)
1

,( ∑
=

M

i
tiPMinMaks                                                                 (15)

2. Enlargement of total energy with monthly mean currents, ( GP =constant),

 

∑
= 











+−∑

=

KM

t
GpGPspGP

M

i
tiPMaks

1
.).

1
,(                                                                   (16)

(corresponding to ∑
=

∑
=

KM

t

M

i
tiPMax

1 1
, )

∑
=

≥
M

i
GPtiP

1
,                                                                   (17)

Here, GP , refers to enlarged reliable power Gp  refers to reliable energy unit price and Sp  refers to secondary 
energy unit price. Reliable power ( GP ) is determined by using dry period’s monthly currents and enlargement 
of secondary energy with total energy enlargement according to monthly mean currents is provided. Energy 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1065

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

unit prices used here doesn’t have any impact on the result. It is used only to determine the total energy benefit 
value.

Water balance relation for each reservoir and period as structural equations is referred in the Equation 7. Limits 
in the system, change in operation level on each reservoir are referred with Equation 8.  Current amount to be 
left from the reservoir, energy production and currents left from spillway are defined as respectively shown in 
Equations 9 and 10. 

Dynamic Programming with Successive Approximations (DPSA)

Aim of Dynamic Programming with successive approximations method is to solve a multi decision variant 
dynamic programming problem, divide a single decision variant in each of them into problems of dynamic 
programing and thus solve the main problem by handling decision variant one by one.  In Figure 2, scheme of 
case value at any stage in dynamic programming and case-decision variant was shown.

 

State Variable 

(Operating Level) 
Smaks 

Smin 

 DecisionVariable 

Constant 

 

Constant 

 

Va
ria

ble
 

 

i=M 

Stage 
(Time) 

 

State Value (Number of 
Reservoirs) 

i=2 i=1 

Constant 

 

Figure 2. Scheme of case value at any stage in dynamic programming and case-decision variant [9]

Advantage of this method is to minimize (n) dimensional dynamic programming problem to a series of single 
dimensional problem and reduce both calculation time and computer memory requirements. Computer mem-
ory and time where dynamic programming methods are used applied in multi-reservoir and multi-purpose res-
ervoir operation increases in exponential (y) linear manner depending on (n). To find the best solution, initial 
solution should be selected carefully, and multiple initial solutions should be tried and compared. Dynamic 
programming has three types of variant. These are;

1. Case variants defining system behavior as is and showing system’s case at any time (x is the reservoir’s 
operation level in the system)

2. Decision variants enabling to decide about inputs of the system that can be controlled according to a selected 
aim (d is the water amount left from the reservoir and spillway in the system for energy production)

3. Stage variants determining intervals of these decisions (t refers to operation time in the system.)
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Value set of these inputs obtained depending on certain limits is called policy. The criterion determining the 
impact of this policy on the system outputs is defined as purpose function [9].

Computer Program

The program was prepared in MATLAB in accordance with the purpose foreseen in the model. Computer 
program consists of one main program and four sub programs. Structure of the program and relations of main 
program and sub programs were shown in Figure 3. DYNAU is a sub program where case and decision variant 
values of any stage are covered respectively and evaluated in purpose function. FEASU is a sub program de-
ciding if both of the case-decision variants are possible or not for each case variant. MFIRMU is a sub program 
helping in determining the optimum solution for each stage case-decision variant among optimum solutions. 
HDATU is a sub program calculating height matrix of all reservoirs by using maximum and minimum stored 
water amounts within equations showing the relation between level-volume.

 

 

MAIN PROGRAM  
 FEASU 

 

DYNAU 

 
MFIRMU 

HDATU 

Figure 3. View of the relations between the main program and the sub-programs [9]

Application

Multi-reservoir water resources system available as consecutive on main branch of Sakarya river on middle 
Sakarya basin was selected for application purpose.  In Figure 4, scheme of selected multi-reservoir water 
resources system is shown. Sarıyar, Gökçekaya and Yenice Reservoirs among the reservoirs of this system 
were planned for energy production purpose. In Table 1, data of reservoirs available consecutively on Middle 
Sakarya River main branch on Middle Sakarya Basin were shown. In Table 2, volume height relations of res-
ervoirs are shown. These data were used in long/short term optimum operation model [3].
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Figure 4. A water resources system available consecutively on main branch of Sakarya River on Mid-
dle Sakarya Basin [3]

Table 1. Basic characteristics of reservoirs in the system. [3]

Reservoirs Sarıyar Gökçekaya Yenice

Drainge Area (km2) 47562 49246 49463

Objective Energy Energy Energy

Installed Power (MW) 160 278,4 37,9

Dam Height (m) 120 115 41

Maximum operation level (m) 475 389 273,1

Minimum operation level (m) 460 377,5 272

Maximum Volume (106 m3) 1411,08 953,65 58,2

Minimum Volume (106 m3) 591,6 731,8 53,88

HPP Elevation (m) 389 273,1 244,9

Spillway Capacity (m3/s) 7500 5500 5600

Energy Production Capacity (m3/s) 232,6 300,3 167,7

Monthly Maximum Inflow(m3/s) 782,57 508,27 497,43

Monthly Minimum Inflow (m3/s) 19,05 9,02 0

Monthly Mean Inflow (m3/s) 119,65 76,09 65,94
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Table 2. Volume-height relationships for reservoirs (h=a.S2+b.S+c, h(m), S (106 m3)) [3]

Reservoirs a b c R2

Sarıyar -4x10-5 0.0975 415,46 0.8436

Gökçekaya -8x10-5 0.1982 277,04 0.9998

Yenice 0,0035 0.6562 247,96 0.9855

In Figure 5, monthly dry currents of critical period are given. These current data are used in long term optimum 
operation model and monthly minimum operation levels are obtained while reliable power is being enlarged. 
In Figure 6, monthly mean currents are given. These monthly mean current data are obtained from 28-year 
current data. These data are used in long term optimum operation model and monthly normal operation levels 
are obtained while total energy is being enlarged [3]. 

Figure 4. Monthly flows from the basin to the reservoirs in the critical period [3]

Figure 5. Monthly average flows from the basin to the reservoirs [3]
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Results And Analysis

Reliable power was obtained by using critical period currents in optimization model. Reliable power (180,346 
MW) was used as limit in the model and both reliable power and entire energy were enlarged with monthly 
mean currents.  In Table 3 and 4, power values obtained by using critical period currents and monthly mean 
currents are shown. 

Table 3. Monthly power values of reservoirs in dry period

Months Reservoirs Total

Yenice Gökçekaya Sarıyar (MW)

October 12,097 100,449 103,751 216,298

November 5,617 79,156 96,160 180,932

December 5,617 72,212 103,751 181,580

January 5,617 70,361 106,282 182,259

February 5,184 74,064 102,486 181,735

March 5,617 81,008 93,814 180,438

April 5,617 84,865 91,346 181,827

May 10,369 85,174 84,988 180,531

June 11,233 95,820 74,280 181,333

July 12,097 92,271 76,841 181,210

August 10,369 92,271 78,446 181,086

September 11,233 92,271 76,841 180,346
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Table 4. Monthly mean power values of reservoirs

Months Reservoirs Totals

Yenice Gökçekaya Sarıyar (MW)

October 12,097 95,820 102,455 210,373

November 10,369 95,820 112,701 218,890

December 16,418 131,309 151,831 299,558

January 16,418 145,505 153,683 315,605

February 21,602 173,896 153,683 349,181

March 24,194 205,836 153,683 383,713

April 33,699 269,716 153,683 457,098

May 21,602 180,994 153,683 356,279

June 13,825 110,016 112,701 236,542

July 10,369 92,271 87,087 189,727

August 12,097 92,271 81,964 186,333

September 10,369 85,174 87,087 182,629

According to optimization model, enlarged reliable power was obtained as 182,629 MW and mean power 
as 282,161 MW. According to energy planning results done by SWW for Middle Sakarya River, the reliable 
power was given as 94,01 MW and mean power as 130,29 MW.  Consequently, reliable power value obtained 
from optimization model was seen 94% greater and mean power was seen up to 116% greater than the value 
offered by SWW.  Also, monthly minimum operation levels by using critical currents in optimization model 
and monthly normal operation levels by using monthly mean currents were obtained as shown in Table 5 and 
6. As these levels are reviewed, it was observed that Sarıyar Reservoir with big volume controls and manages 
the optimization process.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1071

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Table 5. In dry period, monthly minimum operation levels

Reservoirs
Months

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

Sarıyar (106 m3/
Month)

1410 1270 1260 1260 1260 1260 1410 1410 1410 1400 1410 1400

Gökçekaya(106 m3/
Month

950 880 730 730 760 920 950 940 950 950 940 950

Yenice (106 m3/
Month)

60 60 50 50 60 50 60 50 60 50 60 50

Table 5. Monthly nominal operation levels

Reservoirs
Months

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

Sarıyar (106 m3/Month) 1410 1270 1260 1260 1260 1260 1410 1410 1410 1400 1410 1400

Gökçekaya(106 m3/
Month

950 880 730 730 760 920 950 940 950 950 940 950

Yenice (106 m3/
Month)

60 60 50 50 60 50 60 50 60 50 60 50

CONCLUSION

An optimization model for energy production for a multi-reservoir water resources system on Sakarya River 
on Middle Sakarya Basin was developed. By using this model, first reliable power can be enlarged and then 
the total energy can be enlarged. SWW’s energy planning results for Middle Sakarya River were compared 
with the energy production results obtained from the optimization model.  Reliable power value obtained from 
optimization model was seen 94% greater and mean power was seen up to 116% greater than the value offered 
by SWW. As operation levels obtained with optimization model were reviewed, reservoirs with big volumes 
controlled and managed the optimization process. Suggestions in terms of energy production for long term 
planning by applying the optimization model developed as future study to entire Sakarya Basin will be made.   
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NAMAZGÂH BARAJINDA METEOROLOJİK VERİLER KULLANILARAK YAPAY SİNİR 
AĞLARI İLE AKIŞIN TAHMİN EDİLMESİ

Ahmet Raşit AKGÜN1,  Mücahit OPAN1, Ayşe DOĞAN1

1 Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, TÜRKİYE

Öz: Akış, temelde yağış, sıcaklık, nem başta olmak üzere çeşitli meteorolojik parametrelerin bileşkesinden 
oluşmaktadır. Parametreler arası doğrusal olmayan bir ilişki söz konusu olduğu için,  yağış-akış arasındaki 
ilişkiyi modellemek açısından taşkın hidrolojisinde büyük önem taşımaktadır. Bu ilişkileri değerlendirmede 
matematiksel modelleme teknikleri yetersiz kaldığı için, öğrenme algoritmalarına dayanan Yapay Sinir Ağları 
(YSA) yöntemi alternatif bir çözüm olmaktadır. YSA örnek uzayı verileriyle öğrenmekte, öğrendiklerinden 
çıkarımlar yapmakta ve hiç görmediği örneklere dair çıktı üretebilme yeteneğine sahiptir.. Bu çalışma, Kocaeli 
İli, Kandıra İlçesinde bulunan Namazgâh Barajında meteorolojik veriler kullanılarak Yapay Sinir Ağları ile 
akışın tahmin edilmesi üzerinedir. Bu çalışmada, Namazgâh barajına ait giriş akımları günlük yağış, sıcaklık 
ve nem parametreleri dikkate alınarak ileri beslemeli geri yayılımlı bir yapay sinir ağı yöntemiyle modellen-
miştir. Modellemede kullanılan aktivasyon fonksiyonuna uygunluk açısından öncelikle veriler Normalizasyon 
işlemiyle MATLAB Paket Programına uygun hale getirilmiştir. Veriler %80 eğitim, %15 test ve %5 onaylama 
verisi olarak sınıflandırılmıştır. Model mimarisi girdi katmanı, gizli katmanı ve çıktı katmanından oluşan geri 
besleme gecikmesine sahip çok katmanlı bir ağ mimarisine sahiptir. Çok katmanlı bir ağ tercih edilmesinin 
nedeni, veriler arasında doğrusal olmayan bir ilişki olmasıdır. Gizli katmanda bulunması gereken nöron sayısı 
deneme yanılma yoluyla belirlenirken, kullanılan öğrenme algoritması Levenberg- Marquardt olarak probleme 
uyarlanmıştır. Gözlenen ve tahmin edilen akım değerleri arası hata değerlendirilirken, Mean Squared Error 
(MSE-Ortalama Karesel Hata ) ve eğitim performansı açısından  (Regresyon) değerleri dikkate alınmıştır. 
Sonuç olarak, YSA ile yağış- akış ilişkisini kurmakta iyi bir performans sergilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Namazgâh Barajı, Akışın Tahmini, Yapay Sinir Ağları

GİRİŞ 

Yağış ve akış arasındaki ilişkiye dair tahminde bulunmak süreçten kaynaklı gerçekleşebilecek problemlerin 
analizi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu problemin analizinde farklı istatistiki yaklaşımlar kulla-
nılmakla birlikte Yapay Sinir Ağları da son zamanlarda fazlaca tercih edilir olmuştur. Sebebi ise analiz için 
bir ön bilgiye ihtiyaç duymamasıdır. Veri örnek uzayından elde ettiği bilgilerle ilişkiye çözüp hiç görmediği 
örnek uzayı hakkında yorum yapabilme kapasitesine sahip olması alternatif yöntem kabul edilmesinin en te-
mel sebeplerinden biridir. Yapay Sinir ağları veriler arası doğrusal olmayan ilişkiye çözümlemekte öğrenme 
algoritmalarına dayanan çalışma prensibine sahiptir. Bu çalışma prensibi oluşturulurken insan beyninin işleyiş 
mekanizması göz önünde bulundurulmuştur. Özünde insan seviyesinde makineler ortaya çıkarma isteğinin bir 
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sonucudur. İnsan beynin taklit ettiğinden dolayı yapısında bulunan Yapay sinir hücreleri ve nöronlar vasıtasıy-
la katman ya da katmanlarda bilgi işleme işleviyle kolayca çıktı üretebilmektedir. Bu çalışma da ise meteoro-
lojik bir takım veriler giriş verisi olarak kullanılıp akış ise çıkış verisi olarak verilip ilişki NARX (Nonlinear-
Autoregressive-with External) bir modelle farklı öğrenme algoritmaları kullanılarak ele alınmaya çalışılmıştır.

AMAÇ 

Göl, gölet ya da barajlara ait akışın tahmini meydana gelecek problemlerin analizi ve gerekebilecek önlemlerin 
önceden alınabilmesi açısında önemlidir. Bu çalışmanın amacı istatistiki yöntemler dışında kalan Yapay Sinir 
Ağı Yöntemi ile meteorolojik veriler kullanılarak akışın tahmin edilmesidir.

KAPSAM 

Çalışma Kocaeli İli’ nin Kandıra ilçesinde bulunan Namazgâh Barajında gerçekleşen akışın tahmin edilmesi 
üzerinedir. Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından araştırma gözlem 
istasyonlarından alınan meteorolojik veriler ile Kocaeli İsu Genel Müdürlüğünce ölçümü yapılan Namazgâh 
Barajına ait günlük akış verileriyle çalışma sınırlandırılmıştır. 

YÖNTEM

Yapay Zekâ makinelere dair daha aktif bir kullanım ortaya koymak isteğinin somut bir sonucudur. Yapay Sinir 
Ağları ise makine öğrenmesi diye tabir edilebilir. Yani başka bir deyişle Yapay Zekanın uygulama tekniğidir. 
Geliştirilen öğrenme algoritmaları sayesinde veriler arası karmaşık durumları çözmekte oldukça iyi bir perfor-
mans sergilemektedir. 

Özellikle son yirmi yıllık süreçte hemen hemen günlük yaşamın her alanında ki problemleri çözmek için yapay 
öğrenme kullanılmaya başlanmıştır. Gözlemlenen örnek uzayından yola çıkarak farklı örneklere dair tutarlı 
tahminler yapmaktadır. Bu çalışma da ise sözü geçen avantajlardan faydalanmak adına Yapay Sinir Ağları 
Yöntemi kullanılmıştır. 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1076

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Şekil 1. Yapay Sinir Ağının Yapısı

Giriş değerleri yani girdiler ilgili ağırlıkları ile çarpılırlar ve çarpım değerleri toplama fonksiyonu ile birleştiri-
lir. Toplama fonksiyonu ile elde edilen değer bir aktivasyon fonksiyonundan geçirilerek çıktı üretilir. Aktivas-
yon fonksiyonu ileri beslemeli geri yayılımlı ağlar için büyük önem arz eder. Çünkü geri beslemeli ağlarda he-
saplanan hata geriye doğru yayılırken türevi alınabilen bir fonksiyon olabilmeli ki katmanların yeni ağırlıklarla 
beslenebilmesi sağlansın. Ağ hatayı geriye doğru yaymak için çeşitli aktivasyon fonksiyonları kullanılabilir. 
Çalışma da ise aktivasyon fonksiyonu olarak hiperbolik tanjant aktivasyon fonksiyonu tercih edilmiştir. Çünkü 
çıkışa aktarılan değer aktivasyon fonksiyonundan geçirilir. Aktivasyon işleminden sonra bu çıkış olabilirken 
başka bir katman girişi de olabilmektedir. Aktivasyon işlemi uygulanmasının sebebi ise ağın çıktısını doğrusal-
lıktan kurtarmaktır. Nöronlarca tekrarlanan bu işlemler çıktı katmanı tarafından dış dünyaya aktarılmaktadır.

Çalışmada giriş verisi olarak alınan günlük minimum sıcaklık, ortalama sıcaklık, yağış ve buharlaşma miktarı 
giriş verisi olarak kullanılıp Namazgâh Barajına ait günlük akış verileri de çıkış olarak verilmiştir. Matlab 
programı yardımıyla YSA modellemesi yapıldığından dolayı veriler normalizasyon işlemi ile veriler doğrusal 
dönüşüm formülü [0,1]   aralığına indirgenmiştir.
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Şekil 2. Modelleme de kullanılan giriş ve çıkış parametrelerinin grafiği

Modellemede zaman serisine dayanan geri besleme gecikmesine sahip NARX ((Nonlinear-Autoregressive-
with External)  modeli kullanılmıştır. Geri bildirim bağlantılarına sahip dinamik bir ağ olan bu ağ doğrusal 
olmayan pek çok problem içinde tercih edilmektedir. 

Şekil 3. NARX Modeli Mimarisi
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BULGULAR

Çalışmada minimum sıcaklık, ortalama sıcaklık, yağış ve buharlaşmaya bağlı akış tahmini yapılmak istenmiş-
tir. Bu beş parametreye ait toplamda 1540 veri işleme konulmuştur. Bu verilerin %75 i öğrenme, % 20 test, 
%5 onaylama verisi olarak ayrılmıştır. Geri besleme gecikmesine sahip gizli katmanlı bir ağ tasarlanmıştır. 
Kurulan bu ağın mimarisi aşağıda yer almaktadır.

Şekil 4. Kullanılan Ağın Mimarisi

En iyi performansı veren model belirlenirken Hata Kareler Ortalamasına (MSE) ve (Regresyon-Belirlilik 
Katsayısı) dikkate alınmıştır. Modelleme de kullanılacak öğrenme algoritması belirlenirken 3 farklı algorit-
ma üzerinde çalışılmıştır. Bunlar sırasıyla Levenberg Marquardt, Bayesian Regularization, Scaled Conjugate 
Gradient’ tir. En iyi performansı Levenberg Marquardt öğrenme algoritması sergilediğinden dolayı problem 
çözümünde bu algoritma tercih edilmiştir. 

Şekil 5. Tahmin İçin Model Çıktısı Ve Hedef Değer Grafiği
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışma da Namazgâh Barajına ait akışın tahmini yapay sinir ağı yöntemiyle yapılmıştır. NARX (Nonlinear-
Autoregressive-with External)  modeli kullanılmıştır. Levenberg-Marquardt öğrenme algoritmasının diğer al-
goritmalara (Bayesian Regularization, Scaled Conjugate Gradient)  oranla daha iyi sonuç verdiği kanısına va-
rılmıştır. Gizli katman nöron sayısı 1-100 arasında denemeler yapılarak deneme yanılma yoluyla belirlenmiştir. 
En iyi modelleme için Hata Kareler Ortalamasının sıfıra yakınlığı ve ’ nin ise bire yakınlığı önemsenmiştir.

İlerde yapılacak çalışmalarda gerek hidroloji mühendisliğince gerekse su kaynakları mühendisliğince var olan 
zaman serisi problemlerini çözümlemek için NARX(Nonlinear-Autoregressive-with External)  modeli kulla-
nılabilir. 
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İSLAM FELSEFESİNDEKİ IŞIK- KARANLIK TANIMININ BİR YAPI ÜZERİNDE 
YORUMLANMASI: NASİR AL MOLK CAMİSİ

Nuşin RASHEDI KARA

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Günümüz mimarisinde doğal ışık ya da yapay aydınlatma kullanımı sadece mekânların işlevsel 
gerekliliklerine cevap vermekte, mekânda yarattığı hissiyat ikincil planda kalmaktadır.. Işık ve ışığın yarattığı 
etki, doğu kültüründe birçok mistik düşünceye konu olmakta ve somut ürünlerde kullanımı göze çarpmakta-
dır. İranlı sanatçıların eserlerinde, Müslüman âlimlerin mistik düşüncelerin izlerini özellikle dini yapılarda 
görmek mümkündür. O topraklarda yaşayan âlimler arasında, İslam felsefecisi ve İşrak okulunun kurucusu 
Sohreverdi’nin (1765-1812) felsefesine göre tüm varlık nur (ışık), karanlık ise yokluktur. Bu felsefeci, varlık-
ların varoluş şansı ve epistemolojik değerinin ışıktan alındığını söyler. Bu düşüncede tüm ışıkların ve dolayı-
sıyla varlıkların kaynağı, ışıkların ışığını ‘Tanrı’ olduğuna işaret etmektedir. Amaç: Işık, mekân aydınlatma 
işlevini gerçekleştirmesinin yanı sıra maneviyat ve hissiyatın yoğun olduğu cami gibi dini yapılarda mekân 
kullanıcısının günlük hayattan maneviyata geçiş yapmasındaki rolünü ortaya çıkarmaya çalışılmıştır. Yöntem: 
Bu çalışmada, betimsel bir yaklaşımla Sohreverdi felsefesinde yer alan ışık olgusunun İslam mimarisi üzerin-
deki yansımaları ve bu felsefedeki bakış açısının bir cami yapısındaki izleri irdelenecektir. Sınırlılıklar: Ana-
liz edilen cami İran’ın güney batısında yer alan Şiraz kentindeki Nasir Al Molk camisidir. Bu caminin seçim 
nedeni, mekân tasarımında ışık ve renk birlikteliğinin özgün bir atmosfer oluşturmasından kaynaklanmaktadır. 
Sonuç: Çağdaş mimarideki camilerin tasarımlılarına bakıldığında, en büyük etkiye sahip olan mistik mimariye 
olan dikkat eksikliği açıkça görünmektedir. Manevi düşüncelerden uzak, içeriğinden ziyade biçim üzerinden 
tasarımlar yapılmaktadır. İncelenen örnekte Cami mimarisinde tasarım düşüncesinin temellerinden biri olan 
ışık ve onun etkisine dikkat çekilmeye çalışılmıştır.  Nasir Al Molk Camii’nin mimarı, binanın yapımında ışık 
prensibini vurgulamış ve insan üzerindeki en önemli psikolojik ve mistik etkileri olan doğal ışığa yer açmak 
için en iyi aydınlatma ve mimari hilelerini kullanmaya çalışmıştır. Çağdaş tasarımcı ve mimarlar, İslam mi-
marisinin sembolü olan cami yapıların kalitesini arttırmak amacı ile günün cami ihtiyaçlarını belirlemelerinin 
yanı sıra özellikle İslam felsefecilerin de düşüncelerini inceleyip bu düşünceleri yapıların mimarisine aktar-
malarında önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Işık Etkisi, Cami Yapıları, İslam ve Mimarlık
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ARITMA ÇAMURU YÖNETİM SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİElif 
Kılavuz TURAN1, Nurdan BÜYÜKKAMACI2 
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Öz: Arıtma çamuru yönetimi, atıksu arıtma tesislerinin işletilmesinde en önemli hususlardan birisidir. 
Türkiye’de evsel/kentsel atıksu arıtma tesislerinde 2014 yılında yaklaşık 620000 ton KM çamur oluşmuştur 
ve bu rakamın 2023 yılında 895000 ton KM kadar olması tahmin edilmektedir. Hali hazırda ülkemizde arıtma 
çamurlarının yönetimi için çözümler araştırılmakta, bu konuyla ilgili pek çok proje yürütülmektedir. Bu 
çalışma kapsamında, Antalya ilinde oluşan evsel ve endüstriyel arıtma çamurlarının yönetimi için öneriler 
getirilmiştir. Bu amaçla öncelikle, 2017 yılı baz alınarak, mevcut arıtma çamuru miktarı, arıtma çamuru 
bertaraf yöntemleri ve yaşanmakta olan problemlerle ilgili bilgiler derlenmiştir. Antalya’da yaşanan arıtma 
çamuru problemleri ile ilgili en önemli problem, şehre gelen turist ile birlikte atıksu debilerinde meydana gelen 
değişimler nedeni ile yıl içinde oluşan çamur miktarı farklılıklarıdır. Bu durum şehir nüfusu göz önüne alınarak 
oluşacak çamur miktarının kat ve kat üzerinde çamur oluşmasına neden olmakta ve yönetimi zorlaştırmaktadır. 
Çalışmanın ilk aşamasında nüfus projeksiyonu yapılarak 2037 yılı için oluşacak evsel/kentsel arıtma çamuru 
miktarı hesap edilmiştir. Mevcut arıtma çamuru bertaraf etme yerlerinin (kurutma tesisi, yakma tesisi, 
depolama tesisi, çimento fabrikaları, vb.) konumları ve kapasiteleri dikkate alınarak, arıtma çamurlarının 
yönetimi için çeşitli senaryolar üretilmiştir. Oluşturulan senaryolara göre gerekli yatırım maliyetleri ve arıtma 
çamuru taşıma maliyetleri hesaplanmıştır. Bildiri kapsamında, yapılan bu çalışmalara ait değerlendirmeler 
detaylı olarak tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Antalya, Arıtma Çamuru, yönetim 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının, çevre ve insan sağlığı açısından uygun yönetiminin sağlanması 
esastır. Her geçen yıl miktarı artan ve yönetimi konusunda tedbirler alınması ihtiyacı doğan arıtma çamurları, 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de gittikçe artan bir öneme sahiptir. Atıksu arıtma tesislerinde, çeşitli 
kademelerde oluşan ham arıtma çamurlarının miktar ve özellikleri arıtılan atıksuyun miktar ve özelliklerine 
göre değişmektedir. İşlenmiş çamurların miktar ve özellikleri ise atıksuyun özelliklerinin yanı sıra uygulanan 
yoğunlaştırma, stabilizasyon, su alma gibi çamur işleme yöntemlerine göre de farklılık göstermektedir. Bu 
yöntemlerin uygulanması sonucunda oluşan çamur keklerinin nihai olarak bertaraf edilmesi için çeşitli 
seçenekler mevcuttur.  



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1082

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

En ekonomik seçenek olarak görülen arıtma çamurlarının araziye serilmesi ve tarımsal amaçlı toprak 
şartlandırıcı olarak kullanılması durumunda, ilgili yönetmelik olan “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının 
Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında verilen esaslara uyulmaması neticesinde koku 
problemi, patojen mikroorganizma problemi, yeraltısularının kirlenmesi gibi olumsuz durumlar yaşanabilir 
(Filibeli, A.; 2017). Uzun dönem uygulamada toprak yapısının bozulması ihtimali ve çevre, insan ve bitki 
sağlığına etkileri konusu ile ilgili olarak üzerinde tartışmaların devam ettiği bir uygulamadır.  

Kalorifik değerleri oldukça yüksek olan arıtma çamurlarından enerji edilmesine yönelik olarak çamur yakma 
tesislerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Ancak bu uygulamanın en önemli dezavantajı yakma tesislerinin 
yatırım maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Arıtma çamurlarının ek yakıt olarak özellikle çimento fabrikalarında 
kullanılması da, son dönemde uygulaması artan seçeneklerdendir. Ek yakıt olarak kullanılması durumunda 
arıtma çamurunun yüksek katı madde içeriklerine kadar (%90 KM) kurutulması gerekliliği, uygulamanın 
yatırım ve işletim maliyetlerini arttırmaktadır.  

Bir diğer alternatif olan depolama, yüksek su içeriğine sahip arıtma çamurlarının düzenli depolama tesislerinde 
lotlarda fazla yer kaplaması, işletim zorluğu, çamurun besin maddesi ve enerji kaynağı olarak 
değerlendirilememesi gibi dezavantajları olan bir uygulamadır. Avrupa Birliği atık politikasında atık yönetim 
önceliklerinde atık azaltma, geri kazanım, enerjiyi tekrar kazanarak yakma seçeneklerinden sonra en son 
alternatif olarak düzenli depolama yer almaktadır (Yıldız vd., 2009). Bu nedenle günümüzde depolama yerine, 
geri kazanıma yönelik uygulamalar ön plana çıkmaktadır.  

AMAÇ 

Çalışmanın amacı tüm ülkede olduğu gibi Antalya’da da problem teşkil eden ve kentin ülke turizm gelirlerine 
katkısı düşünüldüğünde daha önemli bir hal alan arıtma çamurlarının yönetimi konusunda mevcut durumun 
değerlendirilmesi ve gelecek projeksiyonu ile çamur yönetimine katkı sağlayacak tüm aşamaların 
belirlenmesidir. 

KAPSAM 

Çalışma kapsamında, 2017 yılı baz alınarak ve 20 yıllık nüfus projeksiyonu ile 2037 yılı için oluşacak çamurun 
yönetilmesi hususunda farklı alternatifler geliştirilerek senaryolar oluşturulmuş, ilave gerekecek tesisler için 
yatırım maliyeti ile çamur nakliye ve bertaraf maliyetleri hesaplanarak değerlendirmeler yapılmıştır.  

YÖNTEM 

Bu çalışmada öncelikle Antalya’da yaşanan arıtma çamuru yönetimi problemlerine ilişkin tespitler ve genel 
değerlendirme yapılmıştır. Sonrasında mevcut atıksu arıtma tesisleri hakkında genel veriler derlenmiş, 20 yıllık 
projeksiyon ile 2037 yılı nüfus sayısı hesaplanmış, 2017 yılı baz alınarak oluşan çamur miktarları arıtma tesisi 
bazında düzenlenmiş, 2037 yılı için çamur miktarı hesaplamaları yapılmış olup; tüm bunlar dikkate alınarak 
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En ekonomik seçenek olarak görülen arıtma çamurlarının araziye serilmesi ve tarımsal amaçlı toprak 
şartlandırıcı olarak kullanılması durumunda, ilgili yönetmelik olan “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının 
Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında verilen esaslara uyulmaması neticesinde koku 
problemi, patojen mikroorganizma problemi, yeraltısularının kirlenmesi gibi olumsuz durumlar yaşanabilir 
(Filibeli, A.; 2017). Uzun dönem uygulamada toprak yapısının bozulması ihtimali ve çevre, insan ve bitki 
sağlığına etkileri konusu ile ilgili olarak üzerinde tartışmaların devam ettiği bir uygulamadır.  

Kalorifik değerleri oldukça yüksek olan arıtma çamurlarından enerji edilmesine yönelik olarak çamur yakma 
tesislerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Ancak bu uygulamanın en önemli dezavantajı yakma tesislerinin 
yatırım maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Arıtma çamurlarının ek yakıt olarak özellikle çimento fabrikalarında 
kullanılması da, son dönemde uygulaması artan seçeneklerdendir. Ek yakıt olarak kullanılması durumunda 
arıtma çamurunun yüksek katı madde içeriklerine kadar (%90 KM) kurutulması gerekliliği, uygulamanın 
yatırım ve işletim maliyetlerini arttırmaktadır.  

Bir diğer alternatif olan depolama, yüksek su içeriğine sahip arıtma çamurlarının düzenli depolama tesislerinde 
lotlarda fazla yer kaplaması, işletim zorluğu, çamurun besin maddesi ve enerji kaynağı olarak 
değerlendirilememesi gibi dezavantajları olan bir uygulamadır. Avrupa Birliği atık politikasında atık yönetim 
önceliklerinde atık azaltma, geri kazanım, enerjiyi tekrar kazanarak yakma seçeneklerinden sonra en son 
alternatif olarak düzenli depolama yer almaktadır (Yıldız vd., 2009). Bu nedenle günümüzde depolama yerine, 
geri kazanıma yönelik uygulamalar ön plana çıkmaktadır.  

AMAÇ 

Çalışmanın amacı tüm ülkede olduğu gibi Antalya’da da problem teşkil eden ve kentin ülke turizm gelirlerine 
katkısı düşünüldüğünde daha önemli bir hal alan arıtma çamurlarının yönetimi konusunda mevcut durumun 
değerlendirilmesi ve gelecek projeksiyonu ile çamur yönetimine katkı sağlayacak tüm aşamaların 
belirlenmesidir. 

KAPSAM 

Çalışma kapsamında, 2017 yılı baz alınarak ve 20 yıllık nüfus projeksiyonu ile 2037 yılı için oluşacak çamurun 
yönetilmesi hususunda farklı alternatifler geliştirilerek senaryolar oluşturulmuş, ilave gerekecek tesisler için 
yatırım maliyeti ile çamur nakliye ve bertaraf maliyetleri hesaplanarak değerlendirmeler yapılmıştır.  

YÖNTEM 

Bu çalışmada öncelikle Antalya’da yaşanan arıtma çamuru yönetimi problemlerine ilişkin tespitler ve genel 
değerlendirme yapılmıştır. Sonrasında mevcut atıksu arıtma tesisleri hakkında genel veriler derlenmiş, 20 yıllık 
projeksiyon ile 2037 yılı nüfus sayısı hesaplanmış, 2017 yılı baz alınarak oluşan çamur miktarları arıtma tesisi 
bazında düzenlenmiş, 2037 yılı için çamur miktarı hesaplamaları yapılmış olup; tüm bunlar dikkate alınarak 

2037 yılı için çamur yönetimine ilişkin üç adet senaryo oluşturularak, yatırım, nakliye ve bertaraf maliyetleri 
hesaplanmıştır.  

BULGULAR 

Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri 

Kentte (Finike, Gündoğmuş ve İbradı İlçeleri hariç olmak üzere) alt yapı sistemlerine bağlı atıksular, toplam 
33 adet evsel/kentsel atıksu arıtma tesisinde arıtılarak bertaraf edilmektedir. Merkez ilçelerden Konyaaltı, 
Kepez ve Döşemealtı’nın sınırları içerisinde oluşan evsel atıksular Hurma İleri Biyolojik Atıksu Arıtma 
Tesisinde, Muratpaşa ve Aksu sınırları içerisinde oluşan evsel atıksular Lara İleri Biyolojik Atıksu Arıtma 
tesisinde arıtılmaktadır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı [ÇŞB],2018). Finike ve İbradı İlçelerinde atıksu arıtma 
tesisleri inşaat aşamasında olup, en kısa sürede faaliyete geçmeleri planlanmaktadır. Gündoğmuş ilçesinde ise 
inşaatı tamamlanmış olan tesis; alt yapı bağlantılarının mevcut olmaması nedeni ile faaliyete alınmamıştır. 
Tablo 1’de söz konusu arıtma tesislerinin debi, kapasite, işletmeye alınma tarihi ve kullanılan biyolojik proses 
bilgileri yer almaktadır.  
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Bu tesisler haricinde, ASAT Genel Müdürlüğü alt yapı sistemine bağlanılması mümkün olmayan yerlerde 
faaliyet gösteren işletmelerde oluşan evsel atıksuların arıtılması amacı ile kurulan 22 adet küçük kapasitede 
münferit evsel atıksu arıtma tesisi daha mevcuttur.1 
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Bu tesisler haricinde, ASAT Genel Müdürlüğü alt yapı sistemine bağlanılması mümkün olmayan yerlerde 
faaliyet gösteren işletmelerde oluşan evsel atıksuların arıtılması amacı ile kurulan 22 adet küçük kapasitede 
münferit evsel atıksu arıtma tesisi daha mevcuttur.1 

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri  

Kentin ekonomi kaynağı öncelikle turizm, tarım ve ticaret olmakla birlikte sanayi gelişmekte olan bir 
kaynaktır. Kentte sadece bir adet organize sanayi bölgesi mevcuttur. Antalya Organize Sanayi Bölgesinde 
faaliyet gösteren tesislerden kaynaklanan atıksular, organize sanayi bölgesi (OSB) merkezi atıksu arıtma 
tesisinde arıtılmakta ve ASAT atıksu alt yapı sistemine deşarj edilerek bertaraf edilmektedir. Sanayi faaliyetleri 
OSB hariç, merkez ve ilçelerde küçük sanayi sitelerinde ve münferit olarak sürdürülmektedir. Küçük sanayi 
sitelerinin alt yapıya bağlantısı bulunmaktadır. Çeşitli endüstrilere ait 15 adet endüstriyel atıksu arıtma tesisi 
faaliyet göstermektedir.1 

Arıtma Çamuru Yönetiminde Mevcut Problemler 

Antalya’da yaşanan arıtma çamuru problemleri ile ilgili öncelik şehre gelen turist ile birlikte atıksu debilerinde 
meydana gelen varyasyonlar nedeni ile yıl içinde oluşan çamur miktarı farklılıklarıdır. Bu durum kentin nüfusu 
göz önüne alınarak oluşacak çamur miktarının kat ve kat üzerinde çamur oluşması nedeni ile ekstra maliyetlere 
sebebiyet vererek yönetimi zorlaştırmaktadır. Arıtma çamurlarının çimento fabrikalarında ek yakıt olarak 
bertaraf edilmesi için en az %90 KM içeriğine sahip olması gereklidir. Daha önce biri termal kurutma, diğer 
üçü solar kurutma prosesine sahip münferit kurutma tesisleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tehlikesiz Atık 
Geri Kazanım Lisansı ile faaliyet göstermekteydi.  Ancak söz konusu tesislerden ikisinin çeşitli sebepler ile 
lisansları iptal edildiğinden mevcutta yalnızca iki tesis faaliyet göstermektedir. Ayrıca Antalya’da herhangi bir 
çimento fabrikasının bulunmaması taşıma ve bertaraf maliyetlerini arttırmaktadır. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından arıtma çamurlarının depolanması kapsamında lisansı bulunan tek tesis olan Kızıllı Katı Atık 
Depolama alanı, işletmede yaşanan problemler nedeni ile çamurları tesise kabul etmemektedir. 

Arıtma Çamuru Miktarları 

Mevcut evsel/kentsel atıksu arıtma tesisleri işletme verilerine göre 2015, 2016 ve 2017 yılları için oluşan 
arıtma çamuru miktarları sırasıyla 425, 356 ve 430,8 ton/gün olarak belirlenmiştir (ÇŞB, 2016, 2017, 2018). 
2016 yılında 2015 yılına oranla daha düşük miktarlarda çamur üretiminin olduğu görülmektedir. Bu durumun 
şehre gelen turist sayısıyla ilişkili olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. 2037 yılı çamur miktarlarının 
belirlenmesi amacıyla yapılan nüfus projeksiyonları, Antalya'daki her ilçe için 2008, 2011, 2014 ve 2017 
yıllarına ait nüfus sayımı verilerine dayanılarak yapılmıştır. Buna göre 2037 yılında Antalya’nın nüfusunun 
yaklaşık 3.9 Milyon olacağı hesaplanmıştır. Arıtma tesisleri kapasitesi, atık su özellikleri, arıtma üniteleri, 
arıtma verimi ve kinetik parametreler dikkate alınarak 2037 yılı için oluşacak toplam evsel/kentsel arıtma 
çamuru miktarı 1141,4 ton/gün olarak hesaplanmıştır. Diğer münferit evsel atıksu arıtma tesisleri oldukça 
düşük kapasiteli olup, az miktarda çamur oluşumunun söz konusu olması ve çamur susuzlaştırma işleminin 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1086

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

ekstra maliyet gerektirmesi sebebi ile tesislerde oluşan sulu çamur vidanjörler vasıtası ile en yakın 
kentsel/evsel atıksu arıtma tesisine gönderilmektedir. 1 

Mevcut durumda Antalya Organize Sanayi Bölgesine ait 20.000 m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisinde 
yaklaşık 20-25 ton/gün endüstriyel arıtma çamuru oluşmaktadır. Oluşan çamurlar sera tipi solar kurutma 
tesisinde kurutularak, ek yakıt olarak çimento fabrikalarına gönderilmektedir (ÇŞB, 2018). Münferit sanayi 
tesislerinin kapasiteleri oldukça düşüktür. Tehlikeli nitelikli arıtma çamurları lisanslı bertaraf tesislerine 
gönderilmektedir. Diğer tesislerde oluşan çamurlar vidanjörler vasıtası ile en yakın kentsel atıksu arıtma 
tesisine gönderilerek bertaraf edilmektedir.  

Oluşturulan Senaryolar  

Çalışma kapsamında arıtma çamurlarının oluştuğu tesislerin konumu, bertaraf tesislerinin konumu ve 
kapasitesi ile taşıma mesafeleri dikkate alınarak 3 adet senaryo oluşturulmuştur. Senaryo bazında uygulanacak 
bertaraf yöntemleri Tablo 2-4’de verilmektedir. 

  

                                                            
1 https://eizin.cevre.gov.tr/Rapor/BelgeArama.aspx 
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ekstra maliyet gerektirmesi sebebi ile tesislerde oluşan sulu çamur vidanjörler vasıtası ile en yakın 
kentsel/evsel atıksu arıtma tesisine gönderilmektedir. 1 

Mevcut durumda Antalya Organize Sanayi Bölgesine ait 20.000 m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisinde 
yaklaşık 20-25 ton/gün endüstriyel arıtma çamuru oluşmaktadır. Oluşan çamurlar sera tipi solar kurutma 
tesisinde kurutularak, ek yakıt olarak çimento fabrikalarına gönderilmektedir (ÇŞB, 2018). Münferit sanayi 
tesislerinin kapasiteleri oldukça düşüktür. Tehlikeli nitelikli arıtma çamurları lisanslı bertaraf tesislerine 
gönderilmektedir. Diğer tesislerde oluşan çamurlar vidanjörler vasıtası ile en yakın kentsel atıksu arıtma 
tesisine gönderilerek bertaraf edilmektedir.  

Oluşturulan Senaryolar  

Çalışma kapsamında arıtma çamurlarının oluştuğu tesislerin konumu, bertaraf tesislerinin konumu ve 
kapasitesi ile taşıma mesafeleri dikkate alınarak 3 adet senaryo oluşturulmuştur. Senaryo bazında uygulanacak 
bertaraf yöntemleri Tablo 2-4’de verilmektedir. 

  

                                                            
1 https://eizin.cevre.gov.tr/Rapor/BelgeArama.aspx 

Tablo 2. Senaryo-1 

 

Senaryo 1’de Hurma Termal Kurutma ve Kojenerasyon Tesisi kapasitesinin 150 ton/gün’den 500 ton/gün’e 
çıkartılacağı, 40 ton/gün kapasiteli Kumluca Solar Kurutma Tesisinin kurulacağı, Mer-su Solar-termal 
Kurutma ve Yakma Tesisinde termal kurutma kapasitesinin 355 ton/gün artış ile toplam 450 ton/gün’e ve 
yakma tesisi kapasitesinin 70 ton/gün artış ile toplam 165 ton/gün’e çıkartılacağı öngörülmüştür. Senaryo 2’de 
Hurma Termal Kurutma ve Kojenerasyon Tesisi kapasitesinin 150 ton/gün’den 350 ton/gün’e çıkartılacağı, 
Mer-su Solar-termal Kurutma ve Yakma Tesisi, termal kurutma kapasitesinin 355 ton/gün artış ile toplam 450 
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ton/gün’e çıkartılacağı planlanmıştır. Senaryo 3’de ise 120 ton/gün kapasiteli Kumluca Solar Kurutma 
Tesisinin kurulacağı, Mer-su Solar-termal Kurutma ve Yakma Tesisi, termal kurutma kapasitesinin 355 
ton/gün artış ile toplam 450 ton/gün’e çıkartılacağı öngörülmüştür. 

Tablo 3. Senaryo-2 
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ton/gün’e çıkartılacağı planlanmıştır. Senaryo 3’de ise 120 ton/gün kapasiteli Kumluca Solar Kurutma 
Tesisinin kurulacağı, Mer-su Solar-termal Kurutma ve Yakma Tesisi, termal kurutma kapasitesinin 355 
ton/gün artış ile toplam 450 ton/gün’e çıkartılacağı öngörülmüştür. 

Tablo 3. Senaryo-2 

 

Tablo 4. Senaryo-3 
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SONUÇ 

Çalışma kapsamında oluşturulan senaryolarda gerekli yatırım maliyetleri ve arıtma çamuru taşıma/bertaraf 
maliyetleri Tablo 5’de özetlenmektedir. Toplam oluşacak arıtma çamurunun hangi oranda hangi bertaraf 
yöntemine tabi tutulacağı da, senaryo bazında, tabloda verilmektedir.  

Tablo 5’den de görüldüğü gibi en yüksek yatırım maliyeti Senaryo-1’de hesaplanmıştır. Bu senaryo 
kapsamında yatırım maliyetleri yüksek olan kurutma ve yakma tesisleri kurulacaktır. Maliyeti yüksek olmakla 
birlikte, çamurun ısıl değerinden faydanılması ve arıtma çamurundan enerji eldesi yüksek olan bu 
seçeneklerde, üretilen elektrik enerjisinin sistem içinde kullanılması ve fazla üretimin şebekeye elektrik satışı 
ile enerji üretiminden kar elde edilmesi söz konusudur. Senaryo-1’de arıtma çamurlarının tarımda kullanılma 
oranı, diğer senaryolara göre nispeten düşüktür. Arıtma çamurlarının arazide kullanımında çamurların 
içerdikleri zararlı elementler ve patojenler nedeniyle risk içerdiği için bu uygulamanın en az olması bu 
senaryonun bir başka avantajıdır. 

Tablo 5. Oluşturulan senaryolara göre yatırım ve taşıma/bertaraf maliyetleri 

 Yatırım Maliyeti (€) Taşıma/Bertaraf Maliyeti (TL/yıl) 

Senaryo – 1 

Kurutma + Ek Yakıt (%35) 

Kurutma + Tarımda Kullanım (%7,3) 

Kurutma + Yakma (%57,7) 

25.160.000 € 55.135.823 TL 

Senaryo – 2 

Kurutma + Ek Yakıt (%44,3) 

Kurutma + Tarımda Kullanım (%22,7) 

Kurutma + Yakma (%33) 

14.805.000 € 66.625.673 TL 

Senaryo – 3  

Kurutma + Ek Yakıt (%25,1) 

Kurutma + Tarımda Kullanım (%41,8) 

Kurutma + Yakma (%33,1) 

14.670.000 € 64.256.079 TL 

Yatırım maliyeti en düşük olan seçenek Senaryo-3’dür. Ancak bu senaryoda arıtma çamurlarının arazide 
kullanım oranı oldukça yüksek seviyededir (%41.8). Bu nedenle uygulanabilir bir çözüm olarak 
değerlendirilmemiştir.  
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SONUÇ 

Çalışma kapsamında oluşturulan senaryolarda gerekli yatırım maliyetleri ve arıtma çamuru taşıma/bertaraf 
maliyetleri Tablo 5’de özetlenmektedir. Toplam oluşacak arıtma çamurunun hangi oranda hangi bertaraf 
yöntemine tabi tutulacağı da, senaryo bazında, tabloda verilmektedir.  

Tablo 5’den de görüldüğü gibi en yüksek yatırım maliyeti Senaryo-1’de hesaplanmıştır. Bu senaryo 
kapsamında yatırım maliyetleri yüksek olan kurutma ve yakma tesisleri kurulacaktır. Maliyeti yüksek olmakla 
birlikte, çamurun ısıl değerinden faydanılması ve arıtma çamurundan enerji eldesi yüksek olan bu 
seçeneklerde, üretilen elektrik enerjisinin sistem içinde kullanılması ve fazla üretimin şebekeye elektrik satışı 
ile enerji üretiminden kar elde edilmesi söz konusudur. Senaryo-1’de arıtma çamurlarının tarımda kullanılma 
oranı, diğer senaryolara göre nispeten düşüktür. Arıtma çamurlarının arazide kullanımında çamurların 
içerdikleri zararlı elementler ve patojenler nedeniyle risk içerdiği için bu uygulamanın en az olması bu 
senaryonun bir başka avantajıdır. 

Tablo 5. Oluşturulan senaryolara göre yatırım ve taşıma/bertaraf maliyetleri 

 Yatırım Maliyeti (€) Taşıma/Bertaraf Maliyeti (TL/yıl) 

Senaryo – 1 

Kurutma + Ek Yakıt (%35) 

Kurutma + Tarımda Kullanım (%7,3) 

Kurutma + Yakma (%57,7) 

25.160.000 € 55.135.823 TL 

Senaryo – 2 

Kurutma + Ek Yakıt (%44,3) 

Kurutma + Tarımda Kullanım (%22,7) 

Kurutma + Yakma (%33) 

14.805.000 € 66.625.673 TL 

Senaryo – 3  

Kurutma + Ek Yakıt (%25,1) 

Kurutma + Tarımda Kullanım (%41,8) 

Kurutma + Yakma (%33,1) 

14.670.000 € 64.256.079 TL 

Yatırım maliyeti en düşük olan seçenek Senaryo-3’dür. Ancak bu senaryoda arıtma çamurlarının arazide 
kullanım oranı oldukça yüksek seviyededir (%41.8). Bu nedenle uygulanabilir bir çözüm olarak 
değerlendirilmemiştir.  

Senaryo 2’nin hem yatırım maliyeti hem de tarımda uygulama oranı nispeten düşük ve çamurun faydalı 
amaçlar için kullanılması fazla olduğu için daha uygulanabilir bir seçenek olarak değerlendirilmiştir.  
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MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİSİ VE EKONOMİSİ: BİR UYGULAMA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI

Ayhan AYTAÇ, Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Mustafa TALAS

Trakya Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Edirne / Türkiye

Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş., İstanbul / Türkiye

Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Niğde / Türkiye

Öz: Mühendislik ve ekonomi birbiriyle bağlantılı iki bilim dalı olmakla birlikte farklı alanlar gibi görünse 
de ortak birçok noktada buluşmaktadır. Günümüz teknolojisi artık ekonomik rant ve rekabeti beraberinde ge-
tirmiştir. Bugün gelişmiş dünya ülkelerinin ekonomilerine baktığımızda mühendislik ve teknoloji yönünden 
gelişmiş olduklarını çok net görebilmekteyiz. Bu çalışmada günümüz mühendislik teknolojisi ve ekonomisinin 
karşılaştırmalı bir analizini yapmaya çalıştık. Yapılan çalışmada kullanılan veriler başta TUİK olmak üzere 
farklı kurumsal sitelerden elde edilen verilerden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS 
ve Eviews istatistik programları kullanılarak farklı analiz teknikleri ile analiz edilmiş ve sonucu gidilmiştir. 
Yapılan analiz sonrasında elde edilen bulgular doğrultusunda sonuç olarak teknoloji ile ekonominin bir paralel 
ilişki içinde olduğu, gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerinin ekonomik gücünü teknoloji ve mühendislik 
alanından daha fazla sağladığı gerçeğine ulaşılmıştır. Ayrıca sosyolojik ve sosyo kültürel anlamda baktığımız-
da da gelişmiş dünya ülkelerinin sosyo ekonomik anlamda da gelişmiş bir yapıya sahip olduğu gözlenmiştir. 
Yine farklı bir açıdan değerlendirildiğinde elde edilen bulgular doğrultusunda mühendislik ve teknolojinin 
etkin kullanımı eğitim başta olmak üzere sağlık, savunma sanayi, spor, gıda, tarım, ilaç, tekstil, hava, deniz ve 
bilgisayar/yazılım alanında birçok dünya ülkesin üstünlük ve rekabet avantajı sağladığını da açıkça görmek-
teyiz. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Mühendislik, Ekonomi, Sosyoloji, Sosyo-Kültürel Yapı

GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVE 

Her geçen gün teknoloji birçok farklılığı beraberinde getirmektedir. Bu durum o ülke ya da sektörün daha 
farklı bir rekabet avantajına sahip olmasına ve ekonomik anlamda üstünlük yaratmasına katkı sağlamaktadır. 

Özellikle son yıllarda iletişim teknolojisi ile savunma sanayisinde yaşanan gelişmeler birçok dünya ülkesinin 
uluslararası pazarda payda sahibi olmasına ve uluslararası söz hakkına kavuşmasına yarar sağlamıştır. 

Dünya ülkelerinde gelişen ekonomilere baktığımızda ağır teknoloji yatırımları ile üretimine sahip olduğunu 
çok net görmekteyiz. 
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Bunun dışında savunma sanayi başta olmak üzere teknolojiye bağlı üretim sistemleri sayesinde birçok dünya 
ülkesi hem ekonomik anlamda hem de sosyo kültürel anlamda gelişmiş bir yapıya sahip olmakla birlikte kişi 
başı GSMH açısından da önemli bir farklılık yaratmaktadır. 

Türkiye gelişmiş ülkeler seviyesinde gelişmekte olan bir dünya ülkesi halindedir. Son yıllarda yaptığı bazı 
atılımlar ve yatırımlar uluslararası anlamda söz sahibi olmasına fayda yaratmıştır. Özellikle savunma sanayide 
geliştirdiği yenilikler farklı birçok dünya ülkesi açısından takip edilen ve fayda unsuru yaratmasına neden ol-
muştur. Özellikle doğu ülkeleri ile Asya ülkelerinde bu durum oldukça hissedilir hale gelmiştir. 

Bir başka durum ise sağlık teknolojisindeki gelişmeler ve uygulamalardır. Artık birçok dünya ülkesinin sağlık 
hizmeti aldığı bir ülke haline gelen Türkiye sağlık yatırımlarında da giderek artı sağlamakta ve katma değer 
yaratmaktadır. 

Türkiye’nin uluslararası anlamda ses getiren bir ağır sanayi sektörü ise inşaat alanıdır. Başta Türkiye olmak 
üzere birçok dünya ülkesinde alt yapı üstlenicisi ve üreticisi konumunda olan Türkiye inşaat alanında da gide-
rek ivme kazanmış bir dünya ülkesi halindedir. 

Son yıllarda inşaat alanında gelişen Nano teknoloji ve üretimi günümüzde inşaat sektöründe kullanılır hale 
gelmiş ve bu durum birçok sektörün de bir arada hareket etmesine vesile olmuştur. Özellikle mimarı yapılar 
ve mimari çalışmalarda Nano teknolojinin kullanılması, son zamanlarda giderek ivme kazanan endüstri 4.0 
teknolojisinin de inşaat alanına girmesiyle birlikte mühendislik teknolojisinin önemi artmıştır. 

Mühendislik teknolojisi ve ekonomisini iki ana boyut altında inceleyebiliriz. Bunlardan ilki dış faktör ve ikin-
cisi iç faktördür. Bu iki faktör altında alt faktörler bulunmaktadır. Bu faktörleri alt boyutlarıyla birlikte aşağıda 
belirttik. Bunlar; 1

Dış Faktörler 

•Toplum ilişkileri 

•Çevre yönetmelikleri 

•Sermaye temini ve maliyeti 

•Müşteri beklentileri 

•Rakipler 

•Teknoloji 

1 https://www.google.com.tr/search?safe=active&source=hp&ei=GVjVXN2eM8GlmwWEw6CoDA&q=teknoloji+m%C3%BCh
endislik+ekonomisi+ve+end%C3%BCstri+ili%C5%9Fkileri&oq=teknoloji+m%C3%BChendislik+ekonomisi+&gs_l=psy-ab.1
.0.33i160.3541.10646..13174...6.0..0.470.5616.0j36j1j0j1......0....1..gws-wiz.....6..35i39j0i131j0j0i67j0i10j0i22i30j33i22i29i30.
zXcLf7paYFM
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•Ülke ekonomisi 

•Sosyal değerler 

İç Faktörler 

•İş hedefleri 

•İyileştirme hedefleri 

•Tasarım kıstasları 

•Sermaye kısıtlamaları 

•İşgücü yetenekleri 

•Ekipman/tesis yeterliliği 

•Diğer kararlar 

Şeklindedir. 

Özellikle zaman ve süreç odaklı çalışmalarda teknolojinin avantajları ile mühendislik teknolojisinin kullanımı 
önem arz etmektedir. Bu konuda son yıllarda giderek önem kazanan Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisli-
ği, Medikal Mühendislik, Bilgisayar Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği gibi alanların birçok dünya ülkesinde 
daha fazla ön plana çıkarıldığını söyleyebiliriz. Hizmet ve teknolojinin bir arada yürütülmesi, eğitim öğretim ve 
bilgi yönetiminin ayrılmaz bir parça haline gelmesi de günümüzde önem arz eden unsurlar arasındadır. 

Birçok farklı sektör ve ağır iş sanayi sistemlerinin mühendislik ve hizmet sektörüne yönelik yatırımları da 
ekonomik anlamda ciddi bir boyutun ele alınması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

SONUÇ

Bu çalışma ve uygulama sonrasında elde edilen verilen sonrasında endüstriyel yapı ile teknolojinin ayrılmaz 
bir bütün olduğu, sanayi ile ekonomik yapının gelişmişlik anlamında bir gösterge oluşturduğunu çok net ifade 
edebiliriz. Dünya ülkelerine ve dünyada söz sahibi ülkelere baktığımızda teknoloji, mühendislik ve ekonomik 
anlamda üstünlüğe sahip olduğu çok net görülmektedir. Bu nedenle ekonomik yapı ile teknolojinin bir bütün 
olarak ele alınması gerekliliğini unutmamak gerekir. 
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Öz: Aşındırıcılı Su Jeti (ASJ) 1980’li yıllardan itibaren endüstride gittikçe genişleyen bir kullanım alanına 
sahip olmuştur.  ASJ işlemi, geleneksel olmayan kesim yöntemleri içerisinde en çok ilgi duyulan proseslerden 
birisi olarak kabul edilmektedir. Bu kesme prosesi, yumuşak malzemelerden kırılgan malzemelere, seramik 
malzemelerden kompozit malzemelere kadar çeşitli malzemelerin kesilmesine olanak sağlamaktadır. Söz 
konusu malzeme türleri havacılık endüstrisinde uçan platformun üzerinde (On-Board), uçan platformun 
üretiminde (Manufacturing-Line) ya da uçan platformun operasyonel destek sürecinde (Follow-On-Support) 
kullanılmaktadır. Hava araçları uçuşa elverişli parça, komponent ve asamblelerle uçmaktadırlar. Rekabetçi 
ortam ve yüksek teknolojiye dayalı endüstrisiyle havacılık sektörü hızlı, doğru ve maliyet-etkin bir üretim 
sürecini zorunlu kılmaktadır. Uçuşa elverişli parça tasarım ile üretim süreçleri ulusal ve uluslararası havacılık 
otoriteleri tarafından, diğer havacılık operasyonlarında olduğu gibi çerçevesi net olarak belirlenmiştir.  
ASJ’nin havacılık sektörü içerisinde hızlı bir şekilde yer edinmesinin sebebi malzeme kesim verimliliğinin 
yüksek olması ve çoğu zaman kesim sonrası ikincil işlemlere ihtiyaç duyulmamasıdır. İlave olarak, kesim 
sonrasında yapılan analizler “Isı Tesiri Altında Kalan Bölge” (ITAB) oluşmadığını göstermektedir. Termal 
yük oluşmaması, ASJ’nin sağladığı önemli avantajlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, pek 
çok açıdan avantajları olan ASJ ile kesme teknolojisinin, havacılık endüstrisinde gün geçtikçe artan 
kullanımına yönelik bilgiler aktarılmaktadır. Çalışmada aynı zamanda tüm dünyada havacılık sektörünün 
önümüzdeki 20 yıl içerisindeki üretim, operasyon ve bakım süreçleri ile ilgili projeksiyonlara da yer 
verilmektedir. Bu sayede endüstriyel kurumlarda çalışanlar ve akademisyenler açısından farkındalık 
yaratılması amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Aşındırıcı Su Jeti (ASJ), Hava Aracı, Uçuşa Elverişlilik, Üretim 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Endüstride kesme işlemleri, metal testere ve kesiciler (CNC-Cutters) gibi geleneksel takımlarla 
yapılagelmekteydi. Ancak zaman içerisinde kesme zamanını azaltmaya, kesim yüzeyi kalitesini artırmaya ve 
kesim prosesini daha maliyet-etkin olarak gerçekleştirmeye yönelik modern kesim yöntemleri geliştirilmiştir. 
ASJ malzemelerin kesim işlemlerinde kullanılan “ileri teknoloji” uygulamalardan birisidir [1].  Diğer taraftan 
yoğun rekabet ortamı nedeniyle hava aracı parça üretim sektöründe yer alan işletmeler, daha karmaşık 
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Öz: Aşındırıcılı Su Jeti (ASJ) 1980’li yıllardan itibaren endüstride gittikçe genişleyen bir kullanım alanına 
sahip olmuştur.  ASJ işlemi, geleneksel olmayan kesim yöntemleri içerisinde en çok ilgi duyulan proseslerden 
birisi olarak kabul edilmektedir. Bu kesme prosesi, yumuşak malzemelerden kırılgan malzemelere, seramik 
malzemelerden kompozit malzemelere kadar çeşitli malzemelerin kesilmesine olanak sağlamaktadır. Söz 
konusu malzeme türleri havacılık endüstrisinde uçan platformun üzerinde (On-Board), uçan platformun 
üretiminde (Manufacturing-Line) ya da uçan platformun operasyonel destek sürecinde (Follow-On-Support) 
kullanılmaktadır. Hava araçları uçuşa elverişli parça, komponent ve asamblelerle uçmaktadırlar. Rekabetçi 
ortam ve yüksek teknolojiye dayalı endüstrisiyle havacılık sektörü hızlı, doğru ve maliyet-etkin bir üretim 
sürecini zorunlu kılmaktadır. Uçuşa elverişli parça tasarım ile üretim süreçleri ulusal ve uluslararası havacılık 
otoriteleri tarafından, diğer havacılık operasyonlarında olduğu gibi çerçevesi net olarak belirlenmiştir.  
ASJ’nin havacılık sektörü içerisinde hızlı bir şekilde yer edinmesinin sebebi malzeme kesim verimliliğinin 
yüksek olması ve çoğu zaman kesim sonrası ikincil işlemlere ihtiyaç duyulmamasıdır. İlave olarak, kesim 
sonrasında yapılan analizler “Isı Tesiri Altında Kalan Bölge” (ITAB) oluşmadığını göstermektedir. Termal 
yük oluşmaması, ASJ’nin sağladığı önemli avantajlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, pek 
çok açıdan avantajları olan ASJ ile kesme teknolojisinin, havacılık endüstrisinde gün geçtikçe artan 
kullanımına yönelik bilgiler aktarılmaktadır. Çalışmada aynı zamanda tüm dünyada havacılık sektörünün 
önümüzdeki 20 yıl içerisindeki üretim, operasyon ve bakım süreçleri ile ilgili projeksiyonlara da yer 
verilmektedir. Bu sayede endüstriyel kurumlarda çalışanlar ve akademisyenler açısından farkındalık 
yaratılması amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Aşındırıcı Su Jeti (ASJ), Hava Aracı, Uçuşa Elverişlilik, Üretim 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Endüstride kesme işlemleri, metal testere ve kesiciler (CNC-Cutters) gibi geleneksel takımlarla 
yapılagelmekteydi. Ancak zaman içerisinde kesme zamanını azaltmaya, kesim yüzeyi kalitesini artırmaya ve 
kesim prosesini daha maliyet-etkin olarak gerçekleştirmeye yönelik modern kesim yöntemleri geliştirilmiştir. 
ASJ malzemelerin kesim işlemlerinde kullanılan “ileri teknoloji” uygulamalardan birisidir [1].  Diğer taraftan 
yoğun rekabet ortamı nedeniyle hava aracı parça üretim sektöründe yer alan işletmeler, daha karmaşık 
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parçaları, daha ucuz maliyetle, çevreye daha duyarlı bir biçimde üretmeye yönelik teknolojiler geliştirmeye 
zorlanmaktadırlar. Havacılık endüstrisi çok hızlı bir şekilde büyümektedir. Avrupa menşeili uçak üreticisi 
Airbus firması tarafından yapılan açıklamaya göre havayolları taşımacılığında önümüzdeki 15 yıl için yolcu 
talepleri bugünkü hacminin iki katına çıkacağı bildirilmektedir [2].  Havacılık endüstrisi ülkelerin ticaret 
hacimlerini büyütmeye yönelik bir cazibe merkezi oluşturmaktadır. Havacılık konusunda, havacılık 
otoritelerinin belirlediği kalite standartları dahilinde parça üretimi, diğer birçok üretim sektörü sahaları ile 
kıyaslandığında bir ülkenin üretim kalitesi ve üretim gücünü simgelemektedir [3].  

AMAÇ  

Bu çalışmada, havacılık endüstrisinde gelişen malzeme teknolojileri ve ASJ’nin kullanım alanlarına yönelik 
örnekler verilirken, kesim bölgelerinde daha hassas bir yüzey elde etmek için yapılması gereken çalışmalar 
hakkında bilgi aktarılmıştır. 

KAPSAM 

Bu araştırma kapsamında, ana konu olan ASJ teknolojisi hakkında bilgi verilmekte ve ASJ’nin havacılık 
uygulamaları üzerine yoğunlaşılmaktadır.  

MATERYAL VE METOD 

ASJ TARİHÇESİ VE SÜREÇ ETKİLEŞİMİ    

ASJ’nin kullanımı 1830’lu yıllara kadar uzanmaktadır. Söz konusu tarihlerde Rus mühendisler, geniş çaplı 
ASJ’leri madencilik alanında altın çıkarma ve çalışmalarında kullanmışlardır  [4].  Devam eden süreç 
içerisinde ASJ birçok farklı endüstri kolunda kullanım alanı bulmuştur.  Bunlardan bir tanesi de havacılık 
endüstrisidir. 

Havacılık endüstrisinde kullanılan malzemelerde, termal yük ve mekanik yük arzu edilmez. Kaynak, freze gibi 
prosesler sırasında meydana gelen Isı Tesiri Altındaki Bölge (ITAB) çoğu zaman normalizasyon ısıl işlemi 
gibi ikincil işlemlere sebebiyet vermektedir. Metalik malzemelerin ASJ ile kesilmesi işleminde ITAB oluşmaz 
ve termal yüklere bağlı herhangi bir bozulma meydana gelmez [5]. Eğer kesilecek malzeme, kesiti kalın ya da 
ITAB olmaması gereken veya lazer kesim işlemlerinde olumsuzluk meydana getiren yüksek yansıtma 
özelliğine sahip bakır gibi bir malzeme ise o zaman ASJ çok kullanışlı bir kesim metodu haline gelmektedir 
[6].  İlave olarak, kesme parametrelerinin optimizasyonu ile yüzey kalitesi iyileştirilebilir.   Örneğin BS 7191 
355 EMZ ve ASTM A516 Gr.60 çeliği üzerinde yapılan deneysel çalışmalarda malzeme türü, basınç, ilerleme 
hızı ve ASJ çapı optimizasyonunun kesilen yüzeyin hassasiyetini etkilediği ortaya koyulmaktadır  [7]. Çok 
genel bir ifade ile kesim hızının optimize edilerek düşürülmesi, yüzey kalitesini artırmaktadır [8].  Kesme 
işlemi sonrasında elde edilen yüzey kalitesi, aşındırıcı tanecikler, işlenen malzeme ile kesme sırasındaki 
basınç, nozul çapı ile debi ve odaklama geometrisi arasındaki etkileşimsel çevrim Şekil 1.’de gösterilmektedir. 
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parçaları, daha ucuz maliyetle, çevreye daha duyarlı bir biçimde üretmeye yönelik teknolojiler geliştirmeye 
zorlanmaktadırlar. Havacılık endüstrisi çok hızlı bir şekilde büyümektedir. Avrupa menşeili uçak üreticisi 
Airbus firması tarafından yapılan açıklamaya göre havayolları taşımacılığında önümüzdeki 15 yıl için yolcu 
talepleri bugünkü hacminin iki katına çıkacağı bildirilmektedir [2].  Havacılık endüstrisi ülkelerin ticaret 
hacimlerini büyütmeye yönelik bir cazibe merkezi oluşturmaktadır. Havacılık konusunda, havacılık 
otoritelerinin belirlediği kalite standartları dahilinde parça üretimi, diğer birçok üretim sektörü sahaları ile 
kıyaslandığında bir ülkenin üretim kalitesi ve üretim gücünü simgelemektedir [3].  

AMAÇ  

Bu çalışmada, havacılık endüstrisinde gelişen malzeme teknolojileri ve ASJ’nin kullanım alanlarına yönelik 
örnekler verilirken, kesim bölgelerinde daha hassas bir yüzey elde etmek için yapılması gereken çalışmalar 
hakkında bilgi aktarılmıştır. 

KAPSAM 

Bu araştırma kapsamında, ana konu olan ASJ teknolojisi hakkında bilgi verilmekte ve ASJ’nin havacılık 
uygulamaları üzerine yoğunlaşılmaktadır.  

MATERYAL VE METOD 

ASJ TARİHÇESİ VE SÜREÇ ETKİLEŞİMİ    

ASJ’nin kullanımı 1830’lu yıllara kadar uzanmaktadır. Söz konusu tarihlerde Rus mühendisler, geniş çaplı 
ASJ’leri madencilik alanında altın çıkarma ve çalışmalarında kullanmışlardır  [4].  Devam eden süreç 
içerisinde ASJ birçok farklı endüstri kolunda kullanım alanı bulmuştur.  Bunlardan bir tanesi de havacılık 
endüstrisidir. 

Havacılık endüstrisinde kullanılan malzemelerde, termal yük ve mekanik yük arzu edilmez. Kaynak, freze gibi 
prosesler sırasında meydana gelen Isı Tesiri Altındaki Bölge (ITAB) çoğu zaman normalizasyon ısıl işlemi 
gibi ikincil işlemlere sebebiyet vermektedir. Metalik malzemelerin ASJ ile kesilmesi işleminde ITAB oluşmaz 
ve termal yüklere bağlı herhangi bir bozulma meydana gelmez [5]. Eğer kesilecek malzeme, kesiti kalın ya da 
ITAB olmaması gereken veya lazer kesim işlemlerinde olumsuzluk meydana getiren yüksek yansıtma 
özelliğine sahip bakır gibi bir malzeme ise o zaman ASJ çok kullanışlı bir kesim metodu haline gelmektedir 
[6].  İlave olarak, kesme parametrelerinin optimizasyonu ile yüzey kalitesi iyileştirilebilir.   Örneğin BS 7191 
355 EMZ ve ASTM A516 Gr.60 çeliği üzerinde yapılan deneysel çalışmalarda malzeme türü, basınç, ilerleme 
hızı ve ASJ çapı optimizasyonunun kesilen yüzeyin hassasiyetini etkilediği ortaya koyulmaktadır  [7]. Çok 
genel bir ifade ile kesim hızının optimize edilerek düşürülmesi, yüzey kalitesini artırmaktadır [8].  Kesme 
işlemi sonrasında elde edilen yüzey kalitesi, aşındırıcı tanecikler, işlenen malzeme ile kesme sırasındaki 
basınç, nozul çapı ile debi ve odaklama geometrisi arasındaki etkileşimsel çevrim Şekil 1.’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. ASJ ile Kesmede Etkileşim Şeması [9]   

Şekil 2’de ise yüzey kalitesi baz alındığında, ASJ ile kesimi yapılacak malzemenin kalınlığına bağlı olarak, 
gazlı kesim ve plazma kesim işlemine göre daha hassas kesim yapıldığı gözlemlenmektedir.  

 

Şekil 2. ASJ’nin Diğer Kesme Yöntemleri ile Mukayesesi [10]   

ASJ’NİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI  

ASJ’nin avantaj ve dezavantajları şunlardır: 

Avantajlar: 

 Tezgah kurulum zamanının kısa olması, 
 Kolay otomasyon, 
 Aşındırıcı olarak kullanılan malzemelerin %80 oranında yeniden kullanılması nedeniyle çevre dostu bir 

teknoloji olması, 
 Kesim esnasında ortamda toz oluşmaması, 
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 Kesilen malzemelerdeki atık oranının az olması, 
 Proses sırasında ITAB oluşmaması,  
 Kesilen malzeme yapısında hemen hiç bozulma olmaması, 
 Bir kesme aparatının değişik malzeme türü ve kalınlıklarında kullanılabiliyor olması,  
 30 cm’den daha büyük parçaların kesilebilmesidir. 

Dezavantajlar: 

 Yüksek hızlı lineer bir kesimde “V” profilinin oluşması, 
 Yüksek hızlı dairesel ve yay kesimlerinde su jetinin hızının değişiklik göstermesi, 
 Su jetinin yüksek hızlı kesimlerde ve iç açılarda çentiklere neden olması, 
 Kalın malzeme kesimlerinde basınç düşümü ve / veya yüksek yanal hız nedeniyle yay şeklinde çiziklerin 

oluşması, 
 3 Boyutlu parça üretimindeki sınırlamalar, 
 Çok sert malzemelerin kesilmesinin güç olması,  
 Kesim işleminden sonra korozyona yatkın malzemelerin kontrol altında tutulmaları gerekliğidir [11].   

ASJ kesim prosesi, sağladığı avantajların etkisi ve hassas yüzeylerin elde edilebilmesi sebebiyle prosesi 
havacılık endüstrisinde geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Büyük boyutlu, metal malzemelerin olduğu kadar 
kompozit parçaların da su jeti ile işleniyor olması, ASJ’nin kullanımını daha da yaygınlaştırmaktadır. Hava 
taşıtlarının üzerinde bulunan büyük ölçekli kompozit kanat, kuyruk ve yüzey parçalarının işlenmesi havacılık 
endüstrisinde önemli bir talep haline gelmiştir. Kompozit malzemelerin ASJ haricindeki yöntemlerle 
kesilmelerinin delaminasyon (tabakaların birbirinden ayrılması), deformasyon ve dilimlemeye yol açması 
nedeniyle Boeing firması 5-eksenli ASJ makinesini standart bir proses haline getirmiştir. Böylece büyük uçak 
/ helikopter parçaları işleme özelliğine sahip olan ASJ makinesi geliştirilmiştir [12].  Üretim safhasında, her 
parça ve komponent mümkün olan en kaliteli şekilde dikkatle işlenmelidir, aksi durumda çok küçük bir hata 
ya da yapısal zayıflık büyük hava araçları kazalarına yol açabilir [13].   

UÇAK ÜRETİM PROJEKSİYONLARI 

Ulusal ve uluslararası havacılık otoritelerinin belirlediği regülasyonlar çerçevesinde hava aracı, hava aracı 
parçası ya da hava aracı komponenti üretimi, “uçuşa elverişli parça üretebilme yeteneği” olarak 
tanımlanmaktadır. Bu yeteneğe sahip olmak zorlu denetlemelerden geçmek anlamını taşımaktadır. Uçuşa 
elverişli parça tasarlama ve üretebilme yeteneği, ilgili havacılık otoritelerince “Part 21 J, Design Organization 
Approval ve Part 21 G, Product Organization Approval” akreditasyonları olarak isimlendirilmektedir. Küresel 
pazarda yer alan, Part 21 J ve Part 21 G akreditasyonlarına sahip firmalar,  Boeing (ABD), Airbus (Avrupa 
Birliği), Comac (Çin-Rus), Bombardier (Kanada), Embraer (Brezilya) ve ATR (Fransa) gibi üreticilerdir. Bu 
üreticilerin 2017 – 2017 yılları için pazar analizleri incelendiğinde; 
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 Kesilen malzemelerdeki atık oranının az olması, 
 Proses sırasında ITAB oluşmaması,  
 Kesilen malzeme yapısında hemen hiç bozulma olmaması, 
 Bir kesme aparatının değişik malzeme türü ve kalınlıklarında kullanılabiliyor olması,  
 30 cm’den daha büyük parçaların kesilebilmesidir. 

Dezavantajlar: 

 Yüksek hızlı lineer bir kesimde “V” profilinin oluşması, 
 Yüksek hızlı dairesel ve yay kesimlerinde su jetinin hızının değişiklik göstermesi, 
 Su jetinin yüksek hızlı kesimlerde ve iç açılarda çentiklere neden olması, 
 Kalın malzeme kesimlerinde basınç düşümü ve / veya yüksek yanal hız nedeniyle yay şeklinde çiziklerin 

oluşması, 
 3 Boyutlu parça üretimindeki sınırlamalar, 
 Çok sert malzemelerin kesilmesinin güç olması,  
 Kesim işleminden sonra korozyona yatkın malzemelerin kontrol altında tutulmaları gerekliğidir [11].   

ASJ kesim prosesi, sağladığı avantajların etkisi ve hassas yüzeylerin elde edilebilmesi sebebiyle prosesi 
havacılık endüstrisinde geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Büyük boyutlu, metal malzemelerin olduğu kadar 
kompozit parçaların da su jeti ile işleniyor olması, ASJ’nin kullanımını daha da yaygınlaştırmaktadır. Hava 
taşıtlarının üzerinde bulunan büyük ölçekli kompozit kanat, kuyruk ve yüzey parçalarının işlenmesi havacılık 
endüstrisinde önemli bir talep haline gelmiştir. Kompozit malzemelerin ASJ haricindeki yöntemlerle 
kesilmelerinin delaminasyon (tabakaların birbirinden ayrılması), deformasyon ve dilimlemeye yol açması 
nedeniyle Boeing firması 5-eksenli ASJ makinesini standart bir proses haline getirmiştir. Böylece büyük uçak 
/ helikopter parçaları işleme özelliğine sahip olan ASJ makinesi geliştirilmiştir [12].  Üretim safhasında, her 
parça ve komponent mümkün olan en kaliteli şekilde dikkatle işlenmelidir, aksi durumda çok küçük bir hata 
ya da yapısal zayıflık büyük hava araçları kazalarına yol açabilir [13].   

UÇAK ÜRETİM PROJEKSİYONLARI 

Ulusal ve uluslararası havacılık otoritelerinin belirlediği regülasyonlar çerçevesinde hava aracı, hava aracı 
parçası ya da hava aracı komponenti üretimi, “uçuşa elverişli parça üretebilme yeteneği” olarak 
tanımlanmaktadır. Bu yeteneğe sahip olmak zorlu denetlemelerden geçmek anlamını taşımaktadır. Uçuşa 
elverişli parça tasarlama ve üretebilme yeteneği, ilgili havacılık otoritelerince “Part 21 J, Design Organization 
Approval ve Part 21 G, Product Organization Approval” akreditasyonları olarak isimlendirilmektedir. Küresel 
pazarda yer alan, Part 21 J ve Part 21 G akreditasyonlarına sahip firmalar,  Boeing (ABD), Airbus (Avrupa 
Birliği), Comac (Çin-Rus), Bombardier (Kanada), Embraer (Brezilya) ve ATR (Fransa) gibi üreticilerdir. Bu 
üreticilerin 2017 – 2017 yılları için pazar analizleri incelendiğinde; 

 Boeing firmasının 6,300.000.000.000 (Altı Trilyon Üç Yüz Milyar) ABD Dolarlık satış karşılığında, 
42.730 (Kırk İki Bin Yedi Yüz Otuz) uçak [14],   

 Airbus firmasının 5,800.000.000.000 (Beş Trilyon Sekiz Yüz Milyar) ABD Dolarlık satış karşılığında, 
37.400 (Otuz Yedi Bin Dört Yüz) uçak [15], 

 Comac firmasının 5,746.000.000.000 (Beş Trilyon Yedi Yüz Kırk Altı Milyar) ABD Dolarlık satış 
karşılığında, 41.850 (Kırk Bir Bin Sekiz Yüz Elli) adet uçak [16],  

 Bombardier firmasının 820.000.000.000 (Sekiz Yüz Yirmi Milyar) ABD Dolarlık satış karşılığında, 
12.550 (On İki Bin Beş Yüz Elli) uçak [17],   

 Embraer firmasının 600.000.000.000 (Altı Yüz Milyar) ABD Dolarlık satış karşılığında, 10.550 (On Bin 
Beş Yüz Elli) uçak [18],  

 ATR firmasının 200.000.000.000 (İki Yüz Milyar) ABD Dolarlık satış karşılığında, 3.020 (Üç Bin Yirmi) 
adet uçak üreteceği değerlendirilmektedir [19].   

Genel değerlendirmede 2017-2037 yılları arasında yaklaşık 142.400 adet yolcu uçağı üretilecek olup tahmini 
pazar büyüklüğü 19,430.000.000.000 (On Dokuz Trilyon Dört Yüz Otuz Milyar)  
ABD Dolarıdır. Bu üretici firmalardan başka daha küçük ölçekte üretim yapan firmalar da vardır ve bu sayılar 
sadece uçakların üretimlerine yöneliktir. Bakım sürecinde kullanılacak yedek parça üretimleri bu sayılara dâhil 
değildir. Üretime yönelik pazarın bu denli büyük olması havacılık endüstrisinde onaylı alt yüklenici 
kullanımını da beraberinde getirmektedir. Uçak üretimi yapan firmalar ASJ ile kesme gibi prosesleri alt-
yüklenicilere aktarırken havacılık endüstrisinde üretim akreditasyonları çerçevesinde işlem yapmaktadırlar.  

ASJ İLE HAVA ARACINDA KULLANILAN KOMPOZİT, ALUMİNYUM GİBİ PARÇALARIN 
KESİM PROSESİ 

Havacılık endüstrisi, zorlu rekabet ortamı ve keskin çizgilerle netleştirilmiş kurallar nedeniyle, yenilikçi üretim 
yöntemlerini ilk kez kullanıldığı sektörlerden birisi olarak kabul edilmektedir. İlk önce havacılık endüstrisinde 
kullanım alanı bulan yenilikçi teknolojiler diğer sektörlerde de kullanılmaya başlanmıştır. Karbon-fiber 
kompozit malzemeler ve CAD-CAM bunun örneklerindendir [20].  Rekabet ortamının bir gereği olarak, uçuş 
maliyetinin düşürülmesi havayolu şirketlerinin amaçlarından olup Karbon Fiberle Desteklenmiş Polimer 
(Carbon Fiber Reinforced Polymer - CFRP) kullanımı sayesinde ağırlık optimizasyonu yapılmaktadır. 
CFRP’nin ortalama öz kütlesi, alüminyumun yaklaşık yarısı ağırlığında, çeliğin ise 1/5’i kadar olan bir 
kompozit malzemedir. Uçak üzerinde kritik olmayan bölgelerden başlayarak, parçaların çelik ve 
alüminyumdan CFRP’ye dönmesi uçuş maliyetinin azaltılmasını sağlamaktadır [21].   Şekil 3’de  yeni nesil 
yolcu uçaklarından biri olan Boeing 787 Dreamliner uçağında kullanılan malzemelerin dağılımı görülmektedir. 
Burada söz konusu uçaktaki kompozit malzeme kullanım oranı %50 olarak gösterilmektedir. 
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Şekil 3. Boeing 787 Dreamliner Uçağındaki Malzeme Dağılımı [22].    

Boeing 767’de kompozit malzeme kullanımı ise %77’ye ulaştığı görülmektedir [12]. Şekil 4’te görüldüğü 
üzere, Airbus A350  XWB uçağında kompozit malzeme kullanım oranı ise %53 olarak ifade edilmektedir.  

 

Şekil 4. Airbus A350 XWB Uçağındaki Malzeme Dağılımı [23].    

Söz konusu uçaklar ve benzer hava taşıtlarındaki CFRP parçalar, kanat ve gövde kesitleri gibi büyük 
parçalardan, klips, bracket ve kapı destekleri gibi küçük parçalara kadar değişiklik göstermektedir. Söz konusu 
parçaların CFRP tekniği kullanılarak üretim aşamalarında Parça Sınırı (End-of-Product – EOP) hattına kadar 
şekillendirilme işleminde ASJ en uygun kesim yöntemi olarak gösterilmektedir [24].  Airbus A310 uçağında 
kullanılan 8,3 metre yüksekliğinde ve 7,8 metre genişliğinde olan yatay dengeleyici parça tamamen karbon 
fiber kompozit olarak üretilmiştir. Parçanın bir önceki versiyonu alüminyum alaşımıdır ve parçanın kompozit 
olarak üretilmesi sayesinde yaklaşık 400 kg’lık bir ağırlık azaltımı söz konusu olmaktadır. Aynı uçak için bir 
başka uygulama ise fin box parçasında gerçekleştirilmiştir. Metal yoğunluklu üretimde 2076 parçadan oluşan 
fin box parçası, kompozit olarak, bağlayıcılar hariç 95 parçadan üretilmektedir [25]. ASJ’nin havacılık 
endüstrisinde kullanım alanlarından bir tanesi de bal peteği (honeycomb) malzemelerin kesim işlemleri olarak 
kabul edilmektedir. Bal peteği malzemelerin, kesiminde aşırı kırılgan olmaları nedeniyle geleneksel kesim 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1101

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

 

Şekil 3. Boeing 787 Dreamliner Uçağındaki Malzeme Dağılımı [22].    

Boeing 767’de kompozit malzeme kullanımı ise %77’ye ulaştığı görülmektedir [12]. Şekil 4’te görüldüğü 
üzere, Airbus A350  XWB uçağında kompozit malzeme kullanım oranı ise %53 olarak ifade edilmektedir.  

 

Şekil 4. Airbus A350 XWB Uçağındaki Malzeme Dağılımı [23].    

Söz konusu uçaklar ve benzer hava taşıtlarındaki CFRP parçalar, kanat ve gövde kesitleri gibi büyük 
parçalardan, klips, bracket ve kapı destekleri gibi küçük parçalara kadar değişiklik göstermektedir. Söz konusu 
parçaların CFRP tekniği kullanılarak üretim aşamalarında Parça Sınırı (End-of-Product – EOP) hattına kadar 
şekillendirilme işleminde ASJ en uygun kesim yöntemi olarak gösterilmektedir [24].  Airbus A310 uçağında 
kullanılan 8,3 metre yüksekliğinde ve 7,8 metre genişliğinde olan yatay dengeleyici parça tamamen karbon 
fiber kompozit olarak üretilmiştir. Parçanın bir önceki versiyonu alüminyum alaşımıdır ve parçanın kompozit 
olarak üretilmesi sayesinde yaklaşık 400 kg’lık bir ağırlık azaltımı söz konusu olmaktadır. Aynı uçak için bir 
başka uygulama ise fin box parçasında gerçekleştirilmiştir. Metal yoğunluklu üretimde 2076 parçadan oluşan 
fin box parçası, kompozit olarak, bağlayıcılar hariç 95 parçadan üretilmektedir [25]. ASJ’nin havacılık 
endüstrisinde kullanım alanlarından bir tanesi de bal peteği (honeycomb) malzemelerin kesim işlemleri olarak 
kabul edilmektedir. Bal peteği malzemelerin, kesiminde aşırı kırılgan olmaları nedeniyle geleneksel kesim 

yöntemleri ile kesimleri efektif olarak kabul edilmemektedir. Bal peteği malzemeler ASJ kesim yöntemi 
kullanılarak başarı ile şekillendirilmektedir [26]. ASJ ile CFRP malzemelerin kesimlerinde kesim hızı yüzey 
kalitesi açısından son derece önemlidir. Basınç, hız ve ASJ çapı da yüzey kalitesini belirleyen önemli 
unsurlardandır [7]. Şekil 5’te optimize edilmiş değerin altındaki ve üstündeki kesim hızlarında 
karşılaşılabilecek kesitler gösterilmektedir.  

 

Şekil 5. Optimize Edilmiş Değerin Altındaki ve Üstündeki Kesim Hızlarında Karşılaşılan Kesitler [27]   

SONUÇ 

Birleşmiş Milletler Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu’nun 2016 kapasite ve etkinlik raporuna göre,  
havayolu trafiği 1977’den beri her 15 yılda bir ikiye katlanarak büyümekte ve böyle devam edeceği 
bildirilmektedir [28]. Yolcu sayısındaki bu talep, hava aracı üretim pazarını süratle büyütmektedir. Üretim 
pazarındaki büyüme ise, beraberinde daha hızlı, daha doğru ve daha ucuz parça üretimi zorunluluğunu 
beraberinde getirmektedir.  

Ağırlığı yakıta kullanımı üzerindeki etkisi nedeniyle, hava aracı üretiminde kullanılan malzemelerin aynı 
mukavemet değerlerini koruyan daha hafif malzemelere evrilme çalışması hep var olacaktır. Ağırlık, yakıt 
tüketimi ve işletme maliyetleri arasında doğrudan bir bağ mevcuttur. 600’den fazla uçağa sahip olan bir filoda, 
uçak başına 1 kg’lık bir ağırlık düşümü, yıllık 11.000 galon yakıt tasarrufu sağlamaktadır [29]. Diğer yandan 
bir hava aracı ne kadar ağırsa havaya saldığı CO2 o kadar fazla olmaktadır. Bu anlamda bir hava aracının 
ağırlığının azaltılması, o hava aracının atmosphere saldığı CO2 miktarının da azaltılması anlamına gelmektedir. 
Maksimum kalkış ağırlığı 396,890 ton olan Boeing 747-400 uçağından 1 kg’lık ağırlık tasarrufu sağlanması 
0,94 kg daha az CO2 salınımını sağlamaktadır [30]. 

Daha hafif uçak; daha fazla yolcu ve daha uzun menzil demektir. CFRP, karbon fiber kompozit malzemeler 
ve alüminyum alaşımlar hızlı bir şekilde havacılık endüstrisinde yer edindiği görülmektedir. Söz konusu 
havacılık malzemelerinin üretimlerinde kesim aşamasında yararlanılan ASJ oldukça geniş bir kullanım alanına 
sahip olmaktadır. Havacılık malzemelerinin pahalı olduğu göz önüne alındığında, kesim anında çok az atığın 
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ortaya çıkması, termal yük ve nedeniyle ITAB oluşmaması ASJ’yi metal esaslı havacılık malzemelerinde ön 
plana çıkan bir kesim prosesi yapmaktadır. Karbon fiber malzemelerin kesilmesinde ise EOP’yi çok az bir 
atıkla sağlayan proses yine ASJ olarak değerlendirilmektedir. Kompozit malzeme kesim sırasında 
delaminasyon oluşmaması ve istenilen hassasiyette yüzey elde etmeye yönelik basınç, hız, su jeti çapı 
optimizasyonuna izin vermesi ASJ’yi bu alanda da ön plana çıkan bir kesme prosesi haline getirmektedir.  

Havacılık endüstrisinde,  ASJ ile kesme teknolojisi, sunduğu avantajlar ile uçuşa elverişli parça ve komponent 
üretiminde hem ülkemizde,  hem dünyada da sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaya devam edeceği 
değerlendirilmektedir.  
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Abstract: There are some conventional cutting techniques but Abrasive Water Jet (AWJ) is a modern one. It 
has been increasingly using in the industry since the 1980s. AWJ cutting process allows cutting of various 
materials, from soft materials to brittle materials, from ceramic materials to composite materials and  
it has quickly become a part of non-legacy cutting methods. The aforementioned material types are used not 
only for airborne parts but follow-on-support phase parts also. Aircraft fly “only” with airworthy parts and 
components and it requires very stiff manufacturing systematic. Because of its competitive environment and 
high technology, the aviation industry requires a fast, precise and cost-effective production process.  Airworthy 
part design and production processes are clearly described by national and international aviation authorities. 
The reason why AWJ rapidly gaining a place within the aviation industry is that the material cutting efficiency 
is high and most of the time there is no need for secondary operations after cutting. Therewithal, the analyses 
performed during and after cutting demonstrate that the Heat Affected Zone (HAZ) does not occur. Also, not 
occurring of thermal load is accepted as one of the advantages of AWJ. In this study, the information related 
to the usage of AWJ cutting technology which provides many advantages in the aviation industry will be 
submitted. The projections for commercial aircraft manufacturing in the next 20 years have been included in 
the study also. In this way, it is aimed to create situational awareness for the employees of industrial companies 
and academicians. 

Key Words: Abrasive Water Jet (AWJ), Aviation Industry, Airworthiness, Aircraft, 

 

INTRODUCTION 

It is a well-known issue that the aviation industry has been actively pioneering the usage of advanced materials 
and modern manufacturing techniques. Reducing the weight is an important objective. The lighter aircraft 
means, less fuel burning, the ability of higher payloads carrying and longer ranges. This made aviation industry 
to focus on improving new technologies. Although usage of Abrasive Water Jet (AWJ) had started before 
aviation industry in 1830’s, it developed itself rapidly and found a large field in aerospace. In the beginning 
there were some conventional cutting processes like sawing, machining etc. In time the requirements have 
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changed in accordance with the aviation industry. Now AWJ is accepted as one of the most advanced cutting 
technologies [1]. On the other hand, the aircraft part and component manufacturers are in a dense competition 
environment and they are forced to produce more complex parts, with more reasonable prices. Aviation 
industry is rapidly growing. A case study by Airbus et al shows that [2] the airline traffic doubles every 15 
years. The aviation industry is a strategic high-tech industry which reflects a country's overall technological 
robustness and the overall industrial level [3]. 

RESEARCH STATUS 

In this study information about advanced materials and modern manufacturing methods which are used in 
aviation industry will be provided while monitoring the aircraft manufacturing market with numbers. Surface 
roughness is an issue and narrow-tolerances are necessary in aviation industry that’s why AWJ is a must 
especially for large scale structural parts. 

AWJ HISTORY AND INTERACTIONS 

Usage of AWJ goes to the beginning of 19th century. At that time AWJ was used by Russian engineers 
especially for mining activities [4]. After mining, AWJ has found a large field for other cutting operations. In 
the aviation industry, the materials which are used for airborne parts are quite expensive. and for those parts 
mechanic loads and thermal loads are not wanted. Heat Affected Zone (HAZ) is an unwelcome phenomenon 
which affects the “not-cheap aviation grade material’s crystal structure”.  While cutting the materials with 
AWJ, there’s no thermal loads and mechanic loads [5]. If the material has a thick section or requires ‘no HAZ’ 
or is made from copper or a similar material that is highly reflective to some laser wavelengths, then AWJ may 
be more suitable cutting technique [6]. With the optimization of cutting parameters, the surface quality could 
be better. A case study by Saraçyakupoğlu T., et al [7] shows that optimization of the pressure, cutting velocity 
and diameter of water jet, effects the quality of surface. This optimization for BS 7191 355 EMZ and ASTM 
A516 Gr.60 steels is shown in Figure 1.  
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Figure 1. Comparison of BS 7191 355 EMZ and ASTM A516 Gr.60 Steels [7] 

With general description, decreasing the cutting velocity increases the surface quality [8]. Figure 2. shows the 
interactions amongst the abrasive particle, AWJ and material. 

 

Figure 2. Interactions of AWJ Process [9] 
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Considering the surface quality, it is observed that AWJ provides more sensitive surface comparing with 
cutting with gas and cutting with plasma as it is shown in Figure 3.  

 

Figure 3. Comparison of AWJ with Other Cutting Techniques [10] 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF AWJ 

Advantages: 

 Distortions are neglectable, 
 HAZ is almost zero or insignificant, 
 One cutting tool for cutting different types of materials and thicknesses, 
 Ability to cut very thick materials (over 300 mm),  
 A very small amount of loss material (It is very important for expensive aviation grade materials), 
 Short machine setup times, 
 Generally, no need to change the nozzle, 
 Easy automation, 
 Water and abrasive material (generally garnet) are environmental friendly materials,   
 Reuse of the abrasive material (up to 80% is possible),  
 No impurities like grease, oil, and emulsions, 
 No dust (Dust goes to water at the bottom of the table) 
 An ignorable tiny mist is generated in the cutting area. 

Disadvantages: 
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Figure 3. Comparison of AWJ with Other Cutting Techniques [10] 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF AWJ 

Advantages: 

 Distortions are neglectable, 
 HAZ is almost zero or insignificant, 
 One cutting tool for cutting different types of materials and thicknesses, 
 Ability to cut very thick materials (over 300 mm),  
 A very small amount of loss material (It is very important for expensive aviation grade materials), 
 Short machine setup times, 
 Generally, no need to change the nozzle, 
 Easy automation, 
 Water and abrasive material (generally garnet) are environmental friendly materials,   
 Reuse of the abrasive material (up to 80% is possible),  
 No impurities like grease, oil, and emulsions, 
 No dust (Dust goes to water at the bottom of the table) 
 An ignorable tiny mist is generated in the cutting area. 

Disadvantages: 

 Constraints of machining 3D shapes, 
 High-speed linear cutting gets an unwanted “V” profile, 
 At high-speed cutting of circles and arches, waterjet may deviate,  
 At high-speed cutting of inner angles waterjet may produce notches, 
 During cutting of thick materials striations may occur along with the depth of the cut due to high 

transverse speed or insufficient pressure, 
 Cutting of very hard materials is difficult, 
 After cutting operation, corrosion sensitive materials need to be protected [11]. 

With the benefit of advantages and capability of high-quality surface, AWJ has found a vast usage in the 
aviation industry. Cutting of large composite materials, as well as metallic ones, makes AWJ a popular 
technique. Machining the large parts like wing, tail and skin parts on the aircraft is a trend requisition of 
enlarging aviation industry. Boeing which is a leading aircraft manufacturing company makes 5-axis AWJ 
machine a standard machine because during the cutting operation, AWJ, prevents delamination, splitting and 
edge scratches [12]. During the production phase, each part and component must be carefully machined to the 
highest possible quality, as even the slightest error or structural weakness could lead to serious accidents or 
incidents [13]. 

AIRCRAFT PRODUCERS AND THEIR MARKET VOLUMES AT THE GLOBAL SCALE 

Manufacturing a part or component in accordance with the regulations of airworthiness authorities is called as 
‘manufacturing of flight-ready’ part or component. It is an airborne part or component. Having this capability 
only possible by passing successfully meticulous audits of the airworthiness authorities. Having Product 
Organization Approval (POA) means Part 21 certification. With the recent market reports, the aircraft 
manufacturers that dominate the global aviation market which have POA accreditations are the companies 
such as Boeing (US), Airbus (European Union), COMAC (China-Russian), Bombardier (Canada), Embraer 
(Brazil), ATR (France) and some others. The growth of the aviation market can be seen in the reports submitted 
by these companies. These companies and expected incomes for the period of ‘2017-2037’ is given below; 

  Boeing will manufacture 42,730 (Forty-Two Thousand Seven Hundred and Thirty) aircraft with the total 
price of 6,300,000,000,000 (Six Trillion Three Hundred Billion) US $ [14], 

  Airbus will manufacture 37,400 (Thirty-Seven Thousand Four Hundred) aircraft in with the total price of 
5,800,000,000,000 (Five Trillion Eight Hundred Billion) US $ [15], 

  Comac will manufacture 41,850 (Forty-One Thousand Eight Hundred and Fifty) aircraft with the total 
price of 5,746,000,000,000 (Five Trillion Seven Hundred and Forty-Six Billion) US $ [16], 

  Bombardier will manufacture 12,550 (Twelve Thousand Five Hundred and Fifty) aircraft with the total 
price of 820,000,000,000 (Eight Hundred and Twenty Billions) US $ [17], 

  Embraer will manufacture 10,550 (Ten Thousand Five Hundred and Fifty) aircraft with the total price of 
600,000,000,000 (Six Hundred Billion) US $ [18], 
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  ATR will manufacture 3.020 (Three Thousand and Twenty) aircraft with the total price of 
200,000,000,000 (Two Hundred Billion) US $ [19]. 

In the general evaluation, approximately 142,400 passenger aircraft will be produced between  
years of 2017-2037 and the estimated market size is 19,430,000,000,000 US $ (Nineteen Trillion Four Hundred 
and Thirty Billion). These projections are only four manufacturing stage and don’t include the follow-on-
support phase. This huge market makes mandatory of having ‘certified sub-contractors’ in the aviation 
industry. The companies which hold POA certifications audit their sub-contractors such as AWJ companies 
with the stiff rules and regulations of airworthiness authorities. 

4. CUTTING PROCESS OF MATERIALS LIKE COMPOSITE AND ALUMINUM IN AVIATION 
INDUSTRY 

Pioneering the novel technologies is a must in the aviation industry because the market is huge and competition 
is stringent. What aviation industry was doing decades ago has now become a regular application for other 
industries like automotive, whitegoods etc. For example, the aviation industry was the earliest adopter of 
carbon fiber materials, and it was the first to integrate Computer Aided Design (CAD) / Computer Aided 
Manufacturing (CAM) into its design process [20]. Since the competition is stringent reducing the flight 
operation cost is an important objective of airliner companies. The reduction of 1 kg built-in aircraft weight is 
able to reduce carbon emissions by 0.94 kg for the case of the Boeing 747-400 which has maximum-take-off-
weight is 396,890 kg and by 0.475 kg in the Airbus A330-300 which has maximum-take-off-weight is 242,000 
kg. Also, it was stated that a reduction of 1 kg of carbon emissions can also save up to 0.3 kg of aviation fuel 
[21]. It means a lot in the name of operational cost. Weight optimization is possible with the usage of Carbon 
Fiber Reinforced Polymers (CFRP) materials. The density of polymer composites typically half of the weight 
of aluminum and one-fifth of that of steel [22]. Evolving the parts from aluminum or steel to polymers reduces 
the operational cost. Leader aircraft manufacturer companies like Boeing and Airbus are focusing on material 
change. In Figure 3, the material spectrum of Boeing 787 Dreamliner is shown.  
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Figure 4. Materials Used in Boeing 787 Dreamliner [23] 

Using composite materials in Boeing 767 is even higher than Boeing 787 Dreamliner with the percentage of 
77% [12]. In Figure 5 it is shown that composite materials which are used for Airbus A350 XWB about 53%. 

 

Figure 5. Materials Used in Airbus A350 XWB [24] 

The parts which are used in above-mentioned aircrafts vary in size from large parts such as bulkheads, 
longerons, supports, wings and fuselage sections to small size parts such as brackets, clips, and door stringers. 
AWJ is the most suitable cutting methodology for having the parts to End-of-Part (EOP) borderline [25]. For 
example, Airbus A310’s vertical stabilizer (8,3 m. high by 7,8 m. wide at the base) a major aerodynamic and 
structural member fabricated in its entirety from carbon composite with a total weight saving of almost 400 kg 
when compared with the Al alloy material previously used. Besides, the CFRP fin box comprises only 95 parts 
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excluding fasteners, compared with 2076 parts in the metal unit [26]. Another important AWJ in the aviation 
industry is cutting of honeycomb materials which are too fragile for cutting using with CNC machining cutters. 
Since low forces applied to the workpiece during machining, AWJ enables fragile materials to be cut without 
distortion or breakage [27]. Cutting velocity is very important during the cutting process of CFRP with AWJ. 
In figure 6 it is shown that unsatisfactory cutting happens as the velocity is lower or higher than the optimum 
value. 

 

Figure 6. Sections with Lower or Higher of Optimum Value of Velocity [28]. 

CONCLUSION 

In accordance with the United Nations International Civil Aviation Organization’s 2016 capacity and 
efficiency report, global air traffic has doubled in size once every 15 years since 1977 and will continue to do 
so [29]. This traffic makes the aviation industry a field of ‘hard game’.  Growing in manufacturing market 
forces companies to manufacture parts faster, more precise and more cost-effective.  

Because of the demand for lowering the operations costs, weight reduction studies will always be while 
maintaining the strength properties of the materials. The lighter aircraft means cheaper operational costs and 
lower CO2 emissions. That’s why in the future the parts will be exchanged with the lighter ones as soon as 
they meet the safety requirements. At that point AWJ will be used in the aviation industry for large scale or 
small size parts which are used with lighter materials like CFRP, polymers, aluminum alloys etc. Optimization 
of pressure, cutting velocity and water jet diameter gives opportunities to have more precise surfaces. While 
bringing the borders of the parts to EOP, AWJ is the most suitable cutting process since the wastage is almost 
ignorable and surface quality is high.  

AWJ, is a mature process being used safely in the aviation industry and it will be a subject which grows rapidly 
at the global level. 
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980 MPA DUAL FAZ ÇELİĞE PROJEKSİYON KAYNAĞI İLE CIVATA KAYNATILMASI VE 
TAGUCHİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK PARAMETRE OPTİMİZASYONU SAĞLANMASI 

Samet DEMİR1,2,Tamer SINMAZÇELİK1,Timur CANEL3 

1Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi-Makine, Kocaeli / Türkiye 

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

 3Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi-Fizik, Kocaeli / Türkiye 

 

Öz: Bu çalışmanın amacı, 980 MPA SCGADU (Soğuk çekilmiş çift fazlı galvanizli çelik) çift faz çelik sac-
ların cıvata projeksiyon kaynak davranışının farklı parametreler ile ön analizlerin yapılıp taguchi yöntemiyle 
karşılaştırılıp doğrulanmasını ve parametre optimizasyonunu amaçlar. Referans aldığımız otomotiv gövde-
sinde kullanılan cıvata kaynağındaki kalitesel beklenti 5390N basma kuvvetidir ve en yüksek değer en iyi 
olarak kabul edilmektedir.Standart sapmalar kabul edilebilir düzey de olmalı ve cpk istatistik yöntemi kulla-
nılarak değerler 1.33 üstünde olmalıdır.Direnç kaynağının ana parametreleri olan kaynak akımı, kaynak za-
manı ve baskı kuvvetinin farklı kombinasyonları ile ön analizler yapılmış ve yapılan denemeler ile cpk değe-
ri 1.33 için güvenli parametre aralıkları elde edilmiştir. Daha sonra taguchi yöntemiyle L9 ortogonal dizini 
kullanılarak daha sistematik yaklaşım ile denemeler yapılmış ve elde edilen sonuçların ön analizler ile karşı-
laştırması yapılmıştır. Ayrıca kaynaklı numunelerin optimum kaynak parametreleri, en yüksek basma değeri 
yüküne göre tahmin edilmiş ve her bir parametrenin kopma yükü üzerindeki etkisi sinyal/gürültü (S/N) oranı 
belirlenerek her bir parametrenin basma yüküne etki faktörü bulunmuştur. Optimum kaynak akımı, kaynak 
zamanı ve elektrot kuvveti ön analizlerde 10KA 12 cyc 3500N olarak bulunmuş iken taguchi formülasyo-
nuyla bulunan optimum parametre 10 KA 8 cyc 4000 N olarak gerçekleşmiştir. Elektrik direnç cıvata kayna-
ğı ile kaynak edilmiş birleştirmelerin basma testi değerleri artan akım ve azalan baskı kuvveti ile arttığı mini-
tab analizlerinden elde edilen grafiklerle de ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Projeksiyon Kaynağı, Cıvata Kaynağı, Elektrik Direnç Kaynağı  

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kaynak, otomotiv sanayinin gelişmeye başladığı ilk yıllardan itibaren oldukça fazla kullanılan ve ihtiyacı 
giderek artan bir yöntem olarak gelişmiştir. Sektördeki mühendislerin ve bu alanda çalışan akademisyenlerin 
kullandıkları malzemeleri birleştirme çabaları farklı kaynak yöntemlerinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. 
Kaynaklar ergitmeli ve ergitmesi olarak iki ana grupta incelenebilir. Ergitmeli kaynak yöntemlerinde kullanı-

980 MPA DUAL FAZ ÇELİĞE PROJEKSİYON KAYNAĞI İLE CIVATA KAYNATILMASI VE 
TAGUCHİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK PARAMETRE OPTİMİZASYONU SAĞLANMASI

Samet DEMİR1-2,Tamer SINMAZÇELİK1,Timur CANEL3

1 Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi-Makine, Kocaeli / Türkiye
2 Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş., Kocaeli / Türkiye

3 Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi-Fizik, Kocaeli / Türkiye
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lan malzemelerin sıvı metal kıvamına gelinceye kadar ısıtılarak, elektrik enerjisi kullanılarak veya kullanıl-
madan kaynakları yapılmaktadır. Ergitmesiz kaynak yöntemlerinde ise kullanılan malzemelerin ergime dere-
celerinin altında bir sıcaklığa kadar ısıtılıp malzemelerin birleştirilmeleri sağlanmaktadır[1].  

Otomobillerde kullanılan sac malzemelerin büyük bir kısmını çelik saclar oluşturmaktadır. Bu saclardaki 
artan mukavemet ile birlikte ağırlıkta önemli azalmalar sağlanmaktadır. Ancak, sac dayanımının artması ile 
sacın şekillendirilebilme kabiliyeti önemli ölçüde azalmaktadır. Bu araştırmanın da konusu olan dual faz 
çelikleri bunlara örnek verilebilir. Dual fazlı çelikler esas olarak, düşük alaşımlı veya alaşımsız düşük kar-
bonlu çeliklerin Fe–C denge diyagramında ferrit+östenit bölgesinde bir süre tutulup, bu sıcaklıkta ferrit ile 
birlikte bulunan östenitin uygun hızdaki soğutma ile martenzite dönüştürülmesiyle elde edilir [2]. Çeliğin 
karbon miktarındaki artış, mukavemeti arttırırken şekil verme kabiliyetini düşürür [3]. Hem sünekliği yüksek 
hem de boyun vermenin geç teşekkül etmesinden dolayı dual fazlı çeliklerin şekillendirilmeleri HSLA çelik-
lerinden daha iyidir [4]. Akma mukavemeti / Çekme mukavemeti oranı düşük ve biçimlenebilme kabiliyeti 
yüksek olan dual fazlı çelikler, yüksek Mukavemet / Ağırlık parametresine de sahip olduklarından taşıt ağır-
lığını ve dolayısıyla yakıt tüketimini azaltmak amacıyla 1975 yılı sonlarına doğru otomotiv endüstrisinde 
kullanılmaya başlanmıştır [5]. Sahip oldukları yüksek dayanım, ve yüksek form verilebilirlik, iyi kaynak 
edilebilirlik, piyasadan temin edilme kolaylığı ve maliyet avantajları sayesinde en çok kullanılan AHSS sınıfı 
çeliktir [6]. DP çeliklerin gerek form verilebilirliğinin yani sünekliğinin iyi olması hem de yüksek dayanım 
sebebi mikro yapısından dolayıdır. Çift fazlı çelik, adını mikroyapısında bulunan iki fazdan almaktadır [7]. 
Bunlar ferrit ve martenzittir. Ferrit, yapıya süneklik kazandırırken martenzit de yüksek mukavemet sağla-
maktadır [8].  

      

                                                       Şekil 1.1                             Şekil 1.2 

Şekil 1.1 Çift Fazlı Çelik Mikroyapı [9] 
 Şekil 1.2 DP Çeliğinin Mikroyapı Görüntüsü [10,11] 

Yapılarındaki sert martenzit fazından dolayı mukavemeti yüksek, sünek ve ince ferrit tanelerinden dolayı 
şekil verilebilme yeteneği iyi olan dual fazlı çelikler;Sürekli akma davranışı, düşük akma / çekme dayanımı 
oranı, yüksek plastik deformasyon sertleşmesi oranı, ve yüksek üniform ve toplam % uzama değerleri gibi 
özelliklerle karakterize edilirler [12].  Çesitli otomobil parçaları yapımında düşük karbonlu çelikler yerine 
yüksek mukavemet / ağırlık oranına sahip olan yüksek mukavemetli ve az alaşımlı çelikler (HSLA) ve dual 
fazlı çeliklerin kullanılması, taşıt ağırlığını azaltarak yakıt tasarrufuna sebep olmaktadır [13]. 
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AMAÇ 

Otomotiv de dual faz ve UHSS malzemelerin kullanımı giderek artmaktadır.Ancak bu malzemelerin kaynak 
kabiliyetinin sertlik değeri arttıkça düşmesi bilinen bir gerçektir. Özellikle kabartı kaynağı olarak adlandırı-
lan projeksiyon kaynağında somun ve cıvata malzemelerinin kaynak kabiliyeti düşük olup çok yüksek stan-
dart sapmalar göstermektedir.Bu durum otomotiv üreticileri açısından büyük risk oluşturmakla birlikte kali-
tesel olarak büyük tehditler içermektedir.Cıvatalı bağlantıların fonksiyonelliğini yitirmeden uygun kaynak 
yapılabilmesi optimum kaynak parametreleriyle mümkün olup bu konuda yapılan araştırmalar oldukça sınır-
lıdır.Aysel ve arkadaşları kaynak cıvatalarının projeksiyon kaynağı ile birleştirilmesinde çapaklanmanın 
azaltılmasına yönelik taguchi metoduyla optimizasyon yapmışlardır [14]. Xiaobing Cao ve arkadaşları kapa-
sitif deşarj kaynak yöntemiyle saclarda somunların kaynağını incelemişlerdir [15]. X.D.Liu ve arkadaşları 
980 MPA malzemelerin çift pulse’li direnç kaynağındaki malzemenin mekanik davranışını incelemişlerdir 
[16]. Erhuy ve arkadaşları projeksiyon kaynağında fışkırma ve çapaklanma düzeyinin tanımlanmasına yöne-
lik sayısal bir göstergenin geliştirilmesi üzerine deneysel bir çalışma yapmışlardır [17]. Kemal ve arkadaşları 
projeksiyon kaynak somunlu ara soğutucu braketinde hasar analiz sonuçlarına göre imalat parametreleri de-
ğiştirilerek yapısal performansın iyileştirilmesi üzerine çalışmalar yapmışlardır [18].Yapılan çalışmalar ince-
lendiğinde basma testi karşısındaki davranışların incelenmesiyle ilgili bir çalışma bulunamamıştır. Bu çalış-
mada, çift fazlı 980 MPA çelik malzemenin kalitesel beklentileri karşılaması açısından büyük önem arz eden 
basma testi incelenmiştir.UHSS olarak adlandırılan ultra sert malzemelerin kaynak davranışının araştırılması 
otomotiv ana ve yan sanayiler için bir ışık olması hedeflenmiştir. 

YÖNTEM 

Proses yeterliliği analizinde standart sapmalar hesaplanmaktadır. Cp indeksi, prosesin yayılımını gösteren bir 
parametredir, yeterliliğin potansiyel ölçüsü olarak adlandırılabilir. Cpk hem prosesteki yayılımı hem de dağı-
lımın konumunu belirtir, yeterliliğin gerçekleşen ölçüsü olarakta ifade edilebilir. Formülleri aşağıdaki gibi 
(1) ve (2)’de olduğu gibi ifade edilebilir. 

ASL: Alt spesifikasyon limiti, ÜSL: Üst spesifikasyon limiti, σ: Standart sapma, µ: Ortalama 

 (1)              (2)     

Tablo 1. Cp Değerinin yorumlanma tablosu [19]   

 

Cp Değerlendirme Yorum

Cp≤1 Yetersiz Proses yetersizdir. İyileştirmeler yapılmalı.

1<Cp≤1,33 Kabul edilebilir Proses spesifikasyonları karşılamaz. Proses kontrolü sürdürülmelidir.

Cp≥1,33 İyi Proses spesifikasyonları karşılar.

lan malzemelerin sıvı metal kıvamına gelinceye kadar ısıtılarak, elektrik enerjisi kullanılarak veya kullanıl-
madan kaynakları yapılmaktadır. Ergitmesiz kaynak yöntemlerinde ise kullanılan malzemelerin ergime dere-
celerinin altında bir sıcaklığa kadar ısıtılıp malzemelerin birleştirilmeleri sağlanmaktadır[1].  

Otomobillerde kullanılan sac malzemelerin büyük bir kısmını çelik saclar oluşturmaktadır. Bu saclardaki 
artan mukavemet ile birlikte ağırlıkta önemli azalmalar sağlanmaktadır. Ancak, sac dayanımının artması ile 
sacın şekillendirilebilme kabiliyeti önemli ölçüde azalmaktadır. Bu araştırmanın da konusu olan dual faz 
çelikleri bunlara örnek verilebilir. Dual fazlı çelikler esas olarak, düşük alaşımlı veya alaşımsız düşük kar-
bonlu çeliklerin Fe–C denge diyagramında ferrit+östenit bölgesinde bir süre tutulup, bu sıcaklıkta ferrit ile 
birlikte bulunan östenitin uygun hızdaki soğutma ile martenzite dönüştürülmesiyle elde edilir [2]. Çeliğin 
karbon miktarındaki artış, mukavemeti arttırırken şekil verme kabiliyetini düşürür [3]. Hem sünekliği yüksek 
hem de boyun vermenin geç teşekkül etmesinden dolayı dual fazlı çeliklerin şekillendirilmeleri HSLA çelik-
lerinden daha iyidir [4]. Akma mukavemeti / Çekme mukavemeti oranı düşük ve biçimlenebilme kabiliyeti 
yüksek olan dual fazlı çelikler, yüksek Mukavemet / Ağırlık parametresine de sahip olduklarından taşıt ağır-
lığını ve dolayısıyla yakıt tüketimini azaltmak amacıyla 1975 yılı sonlarına doğru otomotiv endüstrisinde 
kullanılmaya başlanmıştır [5]. Sahip oldukları yüksek dayanım, ve yüksek form verilebilirlik, iyi kaynak 
edilebilirlik, piyasadan temin edilme kolaylığı ve maliyet avantajları sayesinde en çok kullanılan AHSS sınıfı 
çeliktir [6]. DP çeliklerin gerek form verilebilirliğinin yani sünekliğinin iyi olması hem de yüksek dayanım 
sebebi mikro yapısından dolayıdır. Çift fazlı çelik, adını mikroyapısında bulunan iki fazdan almaktadır [7]. 
Bunlar ferrit ve martenzittir. Ferrit, yapıya süneklik kazandırırken martenzit de yüksek mukavemet sağla-
maktadır [8].  

      

                                                       Şekil 1.1                             Şekil 1.2 

Şekil 1.1 Çift Fazlı Çelik Mikroyapı [9] 
 Şekil 1.2 DP Çeliğinin Mikroyapı Görüntüsü [10,11] 

Yapılarındaki sert martenzit fazından dolayı mukavemeti yüksek, sünek ve ince ferrit tanelerinden dolayı 
şekil verilebilme yeteneği iyi olan dual fazlı çelikler;Sürekli akma davranışı, düşük akma / çekme dayanımı 
oranı, yüksek plastik deformasyon sertleşmesi oranı, ve yüksek üniform ve toplam % uzama değerleri gibi 
özelliklerle karakterize edilirler [12].  Çesitli otomobil parçaları yapımında düşük karbonlu çelikler yerine 
yüksek mukavemet / ağırlık oranına sahip olan yüksek mukavemetli ve az alaşımlı çelikler (HSLA) ve dual 
fazlı çeliklerin kullanılması, taşıt ağırlığını azaltarak yakıt tasarrufuna sebep olmaktadır [13]. 
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Her parametre için parçalar üretilerek basma testleri yapılacak ve Cp/Cpk değerleri elde edilecektir. Amaç 
endüstriyel çalışmalara uygun olarak Cp/Cpk değerinin 1.33 üzerinde olmasıdır. (Şahin, 2003) Yapılan test-
lerde alt limit 5390N belirlenmiş olup üst limit belirlenmemiştir. Amaç olabildiğince yüksek mukavemetli ve 
stabil sonuç elde etmektir.  

Bu çalışmada 1.6 mm kalınlığındaki SCGA980DU çelik malzeme kullanılmıştır.Galvaniz tabakasının kalın-
lığı yüzeyde 7,5μm’dur. Kullanılan bu çelik sacın kimyasal kompozisyonu tablo 2.’de verilmiştir.  

Tablo 2. SCGA980 DU Kimyasal Kompozisyonu 

 

   Pres ve kalıp kaynaklı düzlemsellik problemi olması ihtimaline karşı,testler düz saclar temin edilerek ger-
çekleştirilmiştir.Lazer kesim yöntemi ile 6 mm delik açtırılarak cıvata delikleri oluşturulmuştur. 

 

 

FERRIT      : 71,9% 

 

MARTENZİT : 28,1% 

Şekil 1.3 SCGA980DU Çelik Mikroyapısı 

Deney numunelerinin lazer ile delik açılması sırasında malzeme yapısının değişmesine müsaade edilmemiş 
olup, martenzit yapısı öncesi ve sonrası olarak karşılaştırılmıştır.Lazer kesim işlemi boyunca delik etrafında 
ısı dağılımı incelenmiş ve mikroskopta malzeme yapısı gözlenmiş ve ısıya bağlı tane yapıları ve fazlarda 
değişim görülmemiş olup, değişim noktası olarak ele alınmayacaktır.Kaynak elektrodu olarak CuCrZr elekt-
rotlar kullanılmıştır. Prosesteki en etkili kaynak parametreleri olarak bilinen kaynak akımı, kaynak zamanı ve 
elektrot baskı kuvveti incelenecek kaynak parametreleri olarak belirlenmiştir. Tüm kaynaklarda sıkıştırma 
zamanı, tutma zamanı 1 cyc olarak girilmiş ve değişken olarak kabul edilmemiştir. 

C SI MN P S AL B CR MO
0,155 0,265 1,83 0,015 0,0018 0,034 0,0008 0,422 0,108

TEST R(mpa) R-art Rm(mpa) Lo(mm) A(%)
20C 691 RP02 1064 50 14

RAO(ᶆm) RAU(ᶆm) PCO(1/cm) PCU(1/cm)
1 0,9 44 60

CHEMICAL COMPOSITON OF THE HEAT IN %

TENSILE TEST(JIS Z 2241/Z 2201)

ROUGHNESS (DIN EN 10049 / 2,5MM CUT OFF)
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Kaynaklı numuneler bilgisayar kontrollü Instron marka basma test cihazı kullanılarak kopma yükleri belir-
lenmek üzere laboratuvar şartlarında 10 mm/dk sabit basma hızında yüke maruz bırakılmıştır.Her bir para-
metre grubu için en az 3 numune kaynatılarak basma testlerine tabi tutularak kaynaklı numunelerin ortalama 
kopma yükleri tespit edilmiştir. 

       

     Şekil 1.4 Instron Basma Cihazı                                 Şekil 1.5 Basma Testi Görseli 

                         

    Şekil 1.6 Cıvata Basma Pozisyonu          Şekil 1.7 Cıvata Kaynatılmış Düz Plaka 

 

BULGULAR  

Çalışmada öncelikle, taguchi metodu ile optimize edilecek kaynak parametrelerinin alt ve üst sınırlarının 
belirlenmesi için ön denemeler yapılmıştır.Alt sınırın belirlenmesinde 5390N basma test değeri baz alınmış 
olup 9 KA ve 8 cycle’dan düşük akımlar da bu değer elde edilememiştir.Üst sınır değerlerinde 10 KA ve 12 
cycle baz alınmış olup artan parametreler için çapak oluşumu gözlenmiş ve cıvataların fonksiyonel özelliğini 
kaybettiği görülmüştür. Elektrot baskı kuvvetinde de azalan baskı halinde çapak oluşumu artmakta ,artan 
baskı halinde ise basma test değerinin düşmekte olduğu önceki çalışmalardan bilinmekte olup yapılan deney-
lerle de ortaya konmuştur. 

  

Somun 

Civata 

Sac metal 

Her parametre için parçalar üretilerek basma testleri yapılacak ve Cp/Cpk değerleri elde edilecektir. Amaç 
endüstriyel çalışmalara uygun olarak Cp/Cpk değerinin 1.33 üzerinde olmasıdır. (Şahin, 2003) Yapılan test-
lerde alt limit 5390N belirlenmiş olup üst limit belirlenmemiştir. Amaç olabildiğince yüksek mukavemetli ve 
stabil sonuç elde etmektir.  

Bu çalışmada 1.6 mm kalınlığındaki SCGA980DU çelik malzeme kullanılmıştır.Galvaniz tabakasının kalın-
lığı yüzeyde 7,5μm’dur. Kullanılan bu çelik sacın kimyasal kompozisyonu tablo 2.’de verilmiştir.  

Tablo 2. SCGA980 DU Kimyasal Kompozisyonu 

 

   Pres ve kalıp kaynaklı düzlemsellik problemi olması ihtimaline karşı,testler düz saclar temin edilerek ger-
çekleştirilmiştir.Lazer kesim yöntemi ile 6 mm delik açtırılarak cıvata delikleri oluşturulmuştur. 

 

 

FERRIT      : 71,9% 

 

MARTENZİT : 28,1% 

Şekil 1.3 SCGA980DU Çelik Mikroyapısı 

Deney numunelerinin lazer ile delik açılması sırasında malzeme yapısının değişmesine müsaade edilmemiş 
olup, martenzit yapısı öncesi ve sonrası olarak karşılaştırılmıştır.Lazer kesim işlemi boyunca delik etrafında 
ısı dağılımı incelenmiş ve mikroskopta malzeme yapısı gözlenmiş ve ısıya bağlı tane yapıları ve fazlarda 
değişim görülmemiş olup, değişim noktası olarak ele alınmayacaktır.Kaynak elektrodu olarak CuCrZr elekt-
rotlar kullanılmıştır. Prosesteki en etkili kaynak parametreleri olarak bilinen kaynak akımı, kaynak zamanı ve 
elektrot baskı kuvveti incelenecek kaynak parametreleri olarak belirlenmiştir. Tüm kaynaklarda sıkıştırma 
zamanı, tutma zamanı 1 cyc olarak girilmiş ve değişken olarak kabul edilmemiştir. 

C SI MN P S AL B CR MO
0,155 0,265 1,83 0,015 0,0018 0,034 0,0008 0,422 0,108

TEST R(mpa) R-art Rm(mpa) Lo(mm) A(%)
20C 691 RP02 1064 50 14

RAO(ᶆm) RAU(ᶆm) PCO(1/cm) PCU(1/cm)
1 0,9 44 60

CHEMICAL COMPOSITON OF THE HEAT IN %

TENSILE TEST(JIS Z 2241/Z 2201)

ROUGHNESS (DIN EN 10049 / 2,5MM CUT OFF)
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Taguchi Yöntemi Öncesi Yapılan Ön Analiz Denemeleri  

125 KVA AC direnç kaynak makinası kullanılmıştır. Denemelerde 18 farklı parametre ile 216 adet basma 
testi yapılmıştır.216 adet basma testinin sonucu Grafik 1.’de görünmektedir.  

 

 
 

Grafik 1. Ön Analizler Basma Test Grafiği ve Cpk Tablosu 

Ön Analizlerin özeti: 216 test arasından en ideal parametre 10KA 12 cyc 3500 N olarak bulunmuş ve cpk 
değeri 2,761 olarak elde edilmiştir. 

Taguchi Metodu Uygulaması 

Bilindiği gibi, basma test değeri yüksek olan bağlantılar daha mukavemetlidir. Basma değerini artırmak için 
uygulanan ısı girdisi arttığından dolayı sıçramalar artacak ve çapak oluşturacaktır.Bu istenmeyen bir durum-
dur ve cıvatanın fonksiyonelliğini kaybetmesine neden olur.Bu bilgiler ışığında ön çalışmalardaki kaynak 
parametrelerinin alt sınırlarında mekanik koparmada en küçük basma değerinin gözlenmesi, üst sınırlarında 
ise çapak oluşumu kriter olarak alınmıştır.Ön denemelerde alt ve üst limit değerler olarak kaynak parametre-
leri sırasıyla, elektrot baskı kuvveti için 3000N-4000N, kaynak akımı için 9 KA-11 KA ve kaynak zamanı 
içinse 8 cyc-10 cyc değerleri belirlenmiştir.Bu değerlere bağlı olarak taguchi dizini kaynak parametreleri ve 
seviyeleri tablo 3.’de verilmiştir.Tablo 3.’deki kaynak parametreleri ve seviyeleri kullanılarak oluşturulan L9 
Taguchi ortogonal dizini, çekme testlerinden elde edilen ortalama kopma kuvveti değerleri tablo 4.’de veril-
miştir. Sinyal/Gürültü (S/N) oranları “en büyük en iyi” kriteri kullanılarak hesaplanmıştır. 
 
  

Tüm Denemeler 3 nolu 6 nolu 7 nolu
MAX +13446,0 +10264,0 +10097,0 +10289,0
MIN +3237,0 +8367,0 +8829,0 +8708,0
R 10209,0 1897,0 1268,0 1581,0
X +9419,18 +9953,96 +9480,25 +9797,83
δn-1 2066,729 550,906 699,954 652,241

Cp(lower) 0,650 2,761 1,948 2,253
CPK 0,650 2,761 1,948 2,253
Judge × ○ ○ ○

CP Judge × ○ ○ ○
CPK Judge × ○ ○ ○

Upper tol.  -  -  -  -
Under tol. +5390,0 +5390,0 +5390,0 +5390,00
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Tablo 3. Taguchi Metodu İle Belirlenen Faktör ve Seviyeler Tablosu 
 

 

Her biri 3’er seviyeli 3 faktör için tablo 4’den L9 Taguchi ortogonal dizini ve bu dizine ait basma test sonuç-
ları aşağıdaki gibi olacaktır.  
 

 
Tablo 4. L9 Ortogonal Dizini ve Dizine Ait Basma Test Sonuçları 

 

 
 

Yapılan minitab analizlerinden elde edilen veriler ile S/N ve Means tabloları çıkarılmıştır. 

  

FAKTÖRLER 1 2 3
Kaynak akımı (KA) 9 10 11
Kaynak zamanı(cycle) 8 10 12
Kuvvet (N) 3000 3500 4000

SEVİYELER

Deney no Kaynak akımı (KA) Kaynak zamanı(cycle) Kuvvet (N) 1.Basma(N) 2.Basma(N) 3.Basma(N) Ort.Basma(N)
1 9 8 3000 7728 9693 10255 9225,3
2 9 10 3500 7437 7857 7088 7460,7
3 9 12 4000 11439 10247 9041 10242,3
4 10 8 3500 12214 8514 10037 10255
5 10 10 4000 12790 13411 13509 13236,7
6 10 12 3000 6905 11359 5888 8050,7
7 11 8 4000 8518 11908 10574 10333,3
8 11 10 3000 4832 6219 6263 5771,3
9 11 12 3500 7626 8171 6464 7420,3

L9 Ortogonal dizin Dizine Ait Basma Test Sonuçları

Taguchi Yöntemi Öncesi Yapılan Ön Analiz Denemeleri  

125 KVA AC direnç kaynak makinası kullanılmıştır. Denemelerde 18 farklı parametre ile 216 adet basma 
testi yapılmıştır.216 adet basma testinin sonucu Grafik 1.’de görünmektedir.  
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Tablo 5. Deney numunelerinin kopma kuvvetleri için S/N oranlarının tepki tablosu 
Tablo 6. Deney numunelerinin kopma kuvvetleri için ortalamalar (means) tepki tablosu 

Tablo 5.                                Tablo 6. 

       

  

Grafik 2. S/N Oranları Temel Etki Grafiği    Grafik 3. Ortalamaların Temel Etki Grafiği 

Level Kaynak Akımı(KA) Kaynak zamanı(cyc) Kuvvet(N)
1 78,99 79,93 77,55
2 80,26 78,37 78,36
3 77,64 78,58 80,98

Delta 2,62 1,56 3,43
Rank 2 3 1

Response Table for Signal to Noise Ratios

Larger is better Level A B C
1 8976 9938 7682
2 10514 8823 8379
3 7842 8571 11271

Delta 2672 1367 3588
Rank 2 3 1

Response Table for Means
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SONUÇ 

Bu çalışmada, elektrik direnç kaynağı ile 980MPA Dual faz sac malzemeye cıvata kaynağı yapan bir firmada 
ürüne yönelik kalitesel karakteristiklerin iyileştirilmesi, deneme sayılarının ve sarf maliyetlerin azaltılması 
hedeflenmiştir.Deneme yanılma yoluyla yapılan öz analiz sonuçlarının, sistematik yaklaşımla doğrulanması 
incelenmiştir.Ön analizler de deneyler sırasında basma testi sonucu kabul edilebilir seviyede gelmesine rağ-
men aşırı çapak oluşumu gösteren, cıvata dişlerinde ergime yaşanan deneyler uygun olarak kabul edilmemiş-
tir. Ön analizlerde yapılan optimum parametre 10KA, 12 cyc, 3500N olarak belirlenmiştir. Yapılan sistema-
tik taguchi deneysel çalışmalarında ise elde edilen sonuçlar A2B1C3 yani 10KA 8cyc 4000 N olarak gerçek-
leşmiş olup S/N ve ortalama değerler grafiği birbiriyle çok iyi korelasyon sergilemiştir.Taguchi yöntemiyle 
elde edilen optimum parametreler mevcut deney seti içinde çıkmamış olup doğrulama deneyi yapılmıştır. 9 
adet test yapılıp sonucunda cpk değeri 3,304 ile en yüksek değer elde edilmiştir.Bu durum deney yöntemleri-
nin ve taguchi analizlerinin uygun yapıldığını göstermektedir. Kaynak parametrelerinin genel etki sıralaması, 
kaynak akımı, baskı kuvveti ve kaynak zamanı şeklindedir. Kaynak mukavemeti kaynak akımının artışı ile 
önce artmış ancak 10 KA üzerinde gerçekleşen artışlarda ise düşüş göstermiştir. Bu durum kaynak banyosu-
nun aşırı ısı girdisi altında çapak oluşumunu artırması ve ergiyik metalin sıçrantısıyla mukavemet azalması 
olarak açıklanabilir.Aynı durum 8 cycle gibi düşük kaynak zamanında en eygun değeri vermişken artan za-
manlarda önce hızlı daha sonra ise yavaş düşüş sergilemiştir. Elektrot baskı kuvvetinin ise 2. Seviyeye yük-
selmesiyle basma test değerleri artarken, 3.seviye de ise maksimum değere ulaşmış olup beklentileri karşıla-
mıştır bu durum cıvata ayaklarının panel yüzeyine teması ve artan baskıyla yüzey pürüzlüklerini gidererek 
cıvata ayaklarının daha homojen formda panele temas etmesiyle açıklanabilir. Panel üzerindeki yanma izle-
rinin basma testleri ve ısı girdisiyle uyumlu olduğu kaynaklı parçalar üzerinden gözlenmiş ve sonuçlar ile 
doğrulanmıştır. 
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TİCARİ ARAÇ HİDROLİK DİREKSİYON KUTUSU DÖNDÜRME ŞAFTININ HASAR ANALİZİ 

Ahmet Oktay DEVECİLİ, Gökay UYMAZ2 

 1-2Hema Endüstri A.Ş. Ar-Ge Merkezi, ÇOSB, 4.Cad. Çerkezköy, 59501 Tekirdağ / Türkiye 

 

Öz: Bu çalışmada, ömür testi sırasında hasarlanan ağır ticari araçlarda kullanılan hidrolik direksiyon kutu-
sunda yer alan tahrik şaftının hasar analizi yapılmıştır. Hasarlanma, ömür testleri sırasında yaklaşık 550.000 
çevrim sonunda gerçekleşmiş olup hasarlanma sonrasında şaft direksiyon kutusundan sökülerek incelenmiş-
tir. İncelemelerde optik spektrometre ile şaftın kimyasal analizi, mikro vikers yöntemi ile ısıl işlemli olan 
hasarlı parçanın sertlik dağılımı, optik mikroskop ile faz ve mikroyapı dağılımı incelenmiştir. Ayrıca SEM 
(Taramalı Elektron Mikroskobu) ile kırık yüzey topografisi incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre malzeme-
nin içyapısında test sırasında makro hasarlanmanın yanında mikro çatlakların da oluştuğu tespit edilmiştir. 
Malzeme içyapısında hasarlanmaya neden olacak büyüklükte empüriteler tespit edilmiş ve hasarlanmanın bu 
bölgelere denk tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Direksiyon, Şaft Hasar Analizi, Kırılma 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Direksiyon sistemleri genel olarak kara araçlarının tekerleklerinin yönlendirilmesinde kullanılan sistemlerdir. 
Son yıllarda araçlarda meydana gelen gelişmelere paralel olarak direksiyon sistemleri de konforu ve güvenli-
ği artıracak modifikasyon ve değişimlere maruz kalmıştır.(Koehn, Philip. 2004, Mallick, P. K. 2010) 

Genel olarak direksiyon sistemleri mekanik tahrikli direksiyon sistemleri, elektrik destekli sistemler, hidrolik 
güç destekli direksiyonlar ve elektrik ve hidrolik sistemlerin birlikte bulunduğu hibrid direksiyon sistemle-
rinden oluşmaktadır. Ağır ticari araçlar, kamyonlar ve iş makinelerinde ön tekerleklere binen aks yüklerinin 
fazla olması nedeniyle bu tür araçlarda hidrolik destekli direksiyon sistemleri veya son yıllarda hızla gelişen 
elektrik destekli hidrolik direksiyon sistemleri kullanılmaktadır.(Matthias, Schorn. 2006, Eidehall, Andreas. 
2007) 

Ağır ticari araçlarda kullanılan bu sistemlerin çalışma prensibi; direksiyon simidi ve ona bağlı olan direksi-
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Şekil 1. Ağır Ticari Araç Hidrolik Direksiyon Kutusu ve Direksiyon Sisteminin Araç Üzerindeki Şe-
matik Gösterimi 

AMAÇ  

Bu çalışmada 1 milyon çevrim ömür testini tamamlaması öngörülen ticari araç hidrolik direksiyon kutusunda 
bulunan tahrik şaftı 550.000 çevrim sonunda hasarlanarak test sonlandırılmıştır. İlgili parçada ömür testini 
tamamlamadan erken hasarlanamaya neden olabilecek nedenler araştırılmıştır. Direksiyon kutusuna ve hasar-
lanan tahrik şaftına ait katı model görüntüleri şekil-2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. Ağır Ticari Araç Hidrolik Direksiyon Kutusu ve Tahrik Şaftının Katı Model Görüntüsü 
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Hidrolik direksiyon kutusu ömür testinde 170 bar basınç değerinde, 1,6 Hz. çevrim frekansıyla ve 50±5 °C 
hidrolik yağ sıcaklığında, 1 milyon çevrim olacak şekilde test edilmektedir. 

YÖNTEM 

Kimyasal Analiz 

Hasarlanan tahrik şaftının kimyasal kompozisyonu OBLF marka optik emisyon spektrometresi ile düşük 
alaşımlı çelik modunda ölçülmüştür. Ölçüm sonucuna göre tahrik şaftının malzemesinin CrNiMo alaşımlı 
çelik olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçları tablo-1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Tahrik Şaftı Kimyasal Analiz Sonucu ve Referans Değerler(%wt) 

C  Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Fe 
Numun

e 

0,17 0,28 0,48 0,010 0,028 1,68 0,008 1,66 0,01 
Kala

n  
Tahrik 
Şaftı 

0,15
-

0,20 

Max.0,4
0 

0,40
-

0,70 

Max.0,03
5 

Max.0,03
5 

1,50
-

1,80 

Max.0,1
0 

1,40
-

1,70 

Max.0,3
0 

Kala
n 

Referans 
Değer 

 

Sertlik Ölçümü 

Ömür testi sırasında hasarlanan tahrik şaftına sementasyon ısıl işlemi uygulanmaktadır. Yüzeyden içeri doğu 
sertlik taraması vikers yöntemi ile ölçülmüştür. Ölçümler sırasında Zwick marka cihaz kullanılmış, ölçüm 
yükü olarak 1 kg seçilmiştir. Doku derinliği 610 Hv1 referans değerinde 1.15 mm, yüzey sertliği 685 HV1 
(61 HRC) olarak bulunmuştur. Ölçüm sonuçlarına ait grafik şekil-3’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Ağır Ticari Araç Hidrolik Direksiyon Kutusu ve Tahrik Şaftının Katı Model Görüntüsü 
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Şekil 3. Hasarlanan Tahrik Şaftının Yüzeyden İtibaren Vikers Yöntemi ile Sertlik Dağılımı 

Makro-Mikro Yapı Analizi:  

Ömür testinde hidrolik direksiyon kutusu 170 bar basınç değerine erişene kadar tahrik şaftına kuvvet uygu-
lanmış ve bu yük 1,6 Hz. çevrim frekansıyla tekrarlanarak 550.000 çevrim sonunda şekil-4’de gösterilen 
hasarlanma meydana gelmiştir. Test sırasında sistem yağı 50±5 °C sıcaklık aralığındadır. 

 

Şekil 4. Hasarlanan Tahrik Şaftının Hasarlanma Yüzeyine Ait Görüntüsü 

Tahrik şaftı mikropı ve faz dağılımı analizleri için metalografik olarak hazırlanmış ve etil alkol ile yıkanarak 
kurutulmuştur. Faz dağılımı Nikon BA100 marka optik mikroskop ile Clemex faz analiz programında yapıl-
mıştır. Yapılan analize göre mikroyapıda %10,53 oranında kalıntı östenit tespit edilmiştir. Yine yapılan mik-
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royapı analizinde çeliğin tane boyutunun ASTM standardına göre 7 seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. 
Mikroyapıda herhangi bir tane kabalaşmasına rastlanılmamıştır. İlgili görseller şekil-6’da gösterilmiştir. 

Mikroyapıda hasarlanan bölge ile yine aynı parça üzerinde hasarlanmayan bölgeden malzeme kirlilik analizi 
yapılmıştır. Yapılan analizlerde hasarlanan bölgeye denk gelen bölgelerde malzeme içerisinde 300 mikronun 
üzerinde oksit ve sülfür kalıntıları tespit edilirken hasarlanmayan bölgede bu değer 40 mikron seviyelerinde-
dir. İlgili görseller şekil7-8’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 5. Hasarlanan Tahrik Şaftının Mikroyapı Dağılımı 
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Şekil 6. Tahrik Şaftı Çeliğinin Tane Boyut Dağılımı ve Görüntüsü 

  

Şekil 7. Tahrik Şaftının Hasarlanan Bölgesindeki Kirlilik Dağılımı ve Görüntüsü 
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Şekil 8. Tahrik Şaftının Hasarlanma Olmayan Bölgesindeki Kirlilik Dağılımı ve Görüntüsü 

 

 

Şekil 9. Tahrik Şaftının Hasarlanma Bölgesinin SEM Görüntüsü 

SONUÇ 

Hasarlanan hidrolik direksiyon tahrik şaftının kimyasal analizinde parçanın düşük alaşımlı 17CrNiMo6 çeli-
ğinden imal edildiği tespit edilmiştir. Parçanın sementasyon ısıl işlemi ile yüzeyinin sertleştirildiği, yüzeyde 
61HRC sertlik, sertleştirme derinliğinin ise 610 HV referans değerine göre 1,15 mm olduğu yapılan sertlik 
taramasında tespit edilmiştir. Parçanın makro ve mikro yapı analizlerinde; mikroyapının temperlenmiş mar-
tenzit ve kalıntı östenit içerdiği tespit edilmiştir. Kalıntı östenit miktarı %10,53 olarak bulunmuştur. Çeliği-
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nin tane boyutunun ASTM standardına göre 6,5-7 seviyelerinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan öl-
çümlerde ortalama tane boyutu 30 mikron olarak tespit edilmiştir. 

Hasarlanan bölgede dışından yapılan kirlilik analizlerinde çelik içerisinde maksimum 45 mikron boyutunda 
MnS kalıntıları tespit edilmişken, hasarlanan bölgeden yapılan mikroskobik incelemelerde bu değerin 450 
mikron seviyelerine çıktığı tespit edilmiştir. Çeliğin analizi sırasında yapılan ölçümlerde S değerinin sınırlar 
içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Ancak lokal olarak hasarlanan bölgede yapılan ölçümlerde bu değerin 
%0,048 değerine kadar çıktığı tespit edilmiştir. Bu değer max.0,035 değerinin üzerindedir. Bu hatanın çeli-
ğin üretim prosesinden kaynaklandığı, haddeleme ve dövme operasyonu ile boyutlarının uzadığı düşünül-
mektedir. SEM analizinde parça içerisinde mikro çatlakların olduğu ve bu çatlakların malzeme kirliliğinin 
fazla olduğu bölgelerde olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada malzeme içerisinde yer alan empüritelerin 
parça ömrünü düşürdüğü ispatlanmıştır. 
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EVALUATION OF EFFECTS OF STACKING SEQUENCE, ELEMENT TYPE, AND MESH SIZE 
ON MODAL ANALYSIS OF LAMINATED COMPOSITE PLATES USING FINITE ELEMENT 
AND TAGUCHI METHODS 

Savaş Evran 

Canakkale Onsekiz Mart University, Vocational School of Canakkale Technical Sciences, Department of Ma-
chine and Metal Technologies, Canakkale / Turkey 

 

Abstract: In this numerical and statistical study, the influences of stacking sequence, element type, and 
mesh size on modal analysis of laminated composite plates were analyzed using finite element and Taguchi 
methods. Plates have eight plies. Left side of the plates was assumed to be clamped boundary conditions and 
other edges were designed to be free boundary conditions. Fundamental frequency characteristics were per-
formed using finite element software ANSYS Parametric Design Language (APDL). The arrangements of 
plies and analyses were conducted using Taguchi’s L8 orthogonal array with two levels for each control fac-
tor. Stacking sequence, element type, and mesh size were assumed to be control factors with two levels. 
Analysis of signal-to-noise (S/N) ratio was used in order to see the effects of control factors. Analysis of 
variance (ANOVA) was carried out in order to determine the significant levels of the control factors. 

Key Words: Laminated Composite Plates, Modal Analysis, Finite Element Method, Taguchi Technique 

 

INTRODUCTION  

Materials such as metal, ceramic, plastic, and composite are used for various applications in the different 
areas of engineering. Recently years, the use of composite materials is becoming widespread due to superior 
properties compared to other materials. Especially, laminated composite plates can provide significant con-
tributions to mechanical engineering. In literature, there are many studies with free vibration analysis of lam-
inated composite plates and beams. The study containing some developments about the finite element ap-
proach of plates made of laminated composites was presented (Zhang and Yang 2009: 195-203). The free 
vibration behavior of plates made from laminated composites using finite element method was investigated 
(Kim and Gupta, 1990: 195-203). The free vibration characteristic of plates containing laminated composites 
was evaluated and finite element approach was also used (Pingulkar and Suresha, 2016: 529-538). The free 
vibration behavior of rectangular plate with laminated composites was analyzed and the finite element meth-
od was also employed (Pandit, et al, 2007: 69-80). As can be seen from this literature, there are many studies 
with modal analysis of laminated composite plates based on finite element method. In this study, the effects 
of stacking sequence, element type, and mesh size on modal analysis of laminated composite plates were 

EVALUATION OF EFFECTS OF STACKING SEQUENCE, ELEMENT TYPE, AND MESH SIZE 
ON MODAL ANALYSIS OF LAMINATED COMPOSITE PLATES USING FINITE ELE-MENT 

AND TAGUCHI METHODS
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investigated using finite element and Taguchi methods. The finite element software ANSYS APDL were 
employed to be finite element approach. 

Materials and Methods 

Rectangular square laminated plates made of carbon fiber-reinforced epoxy composites (GFRP) were used. 
The plates have eight plies and were considered to be a side length of 225.5 mm and thickness of 2.05 mm 
(Yam, et al 2004: 627-637). The distribution of ply orientation was determine in the thickness. The material 
constants were tabulated in Table 1. 

Table 1. The Material Constants (Yam, et al 2004: 627-637) 

E1 (GPa) E2 = E3 (GPa) G12 = G13 = G23 (GPa) ν 12 = ν 13 (-) ν23 (-) ρ (kg m-3) 

37.78 10.9 4.91 0.3 0.11 1813.9  

The numerical analyses of the fundamental frequencies were conducted using Taguchi L8 orthogonal array 
design. The orthogonal array has three control factors with two levels. The control factors were assumed to 
be stacking sequence, element type, and mesh size. The control factors and their levels were tabled in Table 
2. 

Table 2. The control factors and levels 

Control Factors Symbol 
Levels 

Level 1 Level 2 

Stacking Sequence A [(15/15)2]s [(15/15)2]as 

Element Type B SHELL181 SHELL281 

Mesh Size C 4x4 80x80 

The laminated composite plates were designed to be fiber orientation angles with 15 degree. The stacking 
sequences have two levels such as symmetric and antisymmetric sequences. The first level was considered to 
be plates with symmetric plies whereas the second level was assumed to be plates with antisymmetric plies. 
The laminate stacking sequences of plies were demonstrated in Figure 1. 
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(a) symmetric plies 

 

(b) antisymmetric plies 

Figure 1. Laminate Stacking Sequences  

In the finite element analyses, two types of plate elements were used. One of these elements was SHELL181 
and the other is SHELL281. The mesh size was assumed to be two types such as 4x4 and 80x80. The mesh 
size with 4x4 were determined to be the first level and the mesh size with 80x80 were used the second level. 
The statistical analysis was performed using Minitab 15 software (Minitab Software). Analysis of signal-to-
noise S/N ratio were carried out according to “smaller is better” characteristic and the quality characteristic 
was given in Equation 1 (Ross, 1996). 

 

(1) 

where, n is defined to be the number of numerical analyses in a trial and yi is described to be ith data em-
ployed. 

Finite element analysis 

Numerical analysis of natural frequency for first mode was performed using finite element software ANSYS 
Parametric Design Language (ANSYS Software). In the analyses, two types of plate elements such as 
SHELL181 and SHELL281 were used. The SHELL181 was defined to be four-node structural shell consist-
ing of six degrees of freedom for each node: translations along the x, y, and z directions, and rotations for the 
x, y, and z-axes whereas SHELL281 was described to be eight node structural shell consisting of six degrees 
of freedom for each node: translations along the x, y, and z axes, and rotations for the x, y, and z-axes (AN-
SYS Help). The both elements is useful in order to analyze thin to moderately-thick shell structures (ANSYS 
Help). Mesh operation was performed using mapped mesh technique. Problem dimensionality was carried 
out to be 3-D and analyses were performed to be modal. Extraction method was used to be Block Lanczos. 
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Element Type B SHELL181 SHELL281 
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The laminated composite plates were analyzed under left end clamped and remaining edges free (C-F-F-F). 
The laminated composite plates with C-F-F-F boundary conditions was illustrated in Figure 2. 

 

Figure 2. The Laminated Composite Plates With C-F-F-F Boundary Conditions 

Results and Discussions  

Finite element analysis of fundamental frequency was conducted using L8 orthogonal array in order to de-
termine the effects of stacking sequence, element type, and mesh size on modal analysis of laminated com-
posite plates with 8 plies on the modal characteristics. The numerical results observed and their S/N ratio 
values were tabulated in Table 3. 

Table 3. Results for quality characteristic and S/N ratio 

 

Designation 

Control Factors Results 

Run 
Stacking  

Sequence 

Element  

Type 

Mesh  

Size 

Observed  

Data 

λ (Hz) 

S/N 

Ratio 

η (dB) 

1 A1B1C1 [(15/15)2]s Shell181 4x4 27.8797 -28.9058 

2 A1B1C2 [(15/15)2]s Shell181 80x80 27.7140 -28.8540 

3 A1B2C1 [(15/15)2]s Shell281 4x4 27.7468 -28.8643 

4 A1B2C2 [(15/15)2]s Shell281 80x80 27.7098 -28.8527 

5 A2B1C1 [(15/15)2]as Shell181 4x4 27.0549 -28.6449 

6 A2B1C2 [(15/15)2]as Shell181 80x80 26.8572 -28.5812 
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7 A2B2C1 [(15/15)2]as Shell281 4x4 26.8924 -28.5926 

8 A2B2C2 [(15/15)2]as Shell281 80x80 26.8560 -28.5808 

Overall Mean ( ) 27.3389 
 

The finite element results in Table 3 were given in Figure 3 in order to see affected zones of laminated com-
posite plates visually. It can be seen from Figure 3 that the minimum affect zones were determined to be the 
clamped edges. 

Effects of control factors 

In order to detect the influences of the control factors such as stacking sequence, element type, and mesh size 
on modal analysis of laminated composite plates with 8 plies, the average values of the results for each con-
trol factors at level 1, level 2, and level 3 according to finite element results and S/N ratio values were calcu-
lated. The results were given in Table 4. 
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3. Analysis 

 

5. Analysis 

 

6. Analysis 

 

7. Analysis 

 

8. Analysis 

Figure 3. The First Mode Frequencies For L8 Orthogonal Array 
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Table 4. Response Table 

Level 

 Signal to Noise Ratios in dB  Means in Hz 

Stacking  

Sequence 

Element  

Type 

Mesh  

Size 

Stacking  

Sequence 

Element  

Type 

Mesh  

Size 

1 -28.87 -28.75 -28.75 27.76 27.38 27.39 

2 -28.60 -28.72 -28.72 26.92 27.30 27.28 

Delta 0.27 0.02 0.03 0.85 0.08 0.11 

Rank 1 3 2 1 3 2 

It can be seen from Table 4 that the increase of the levels of control factors causes the decrease of the free 
vibration data for first mode. In Figure 4, the main effects plots were plotted using the average data of the 
results for each level of each control factor according to S/N ratio values in order to see the effect of control 
factors visually. As can be seen from Figure 4, natural frequency results of the laminated composite plates 
with symmetric plies, SHELL181 element type, and 4x4 mesh size are higher than the laminated composite 
plates with antisymmetric plies, SHELL281 element type, and 80x80 mesh size. 

3. Analysis 

 

5. Analysis 

 

6. Analysis 

 

7. Analysis 

 

8. Analysis 

Figure 3. The First Mode Frequencies For L8 Orthogonal Array 
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Figure 4. The Main Effects Plots For S/N Ratios 

Analysis of Variance 

Analysis of variance (ANOVA) was employed in order to investigate the significant control factors such as 
stacking sequence, element type, and mesh size on modal characteristic of the laminated composite plates 
with 8 plies. Analysis was conducted at 95% confidence level and numerical results were used. ANOVA 
results obtained for R-Sq = 99.27% and R-Sq (adj) = 98.72% were demonstrated in Table 5. It is noticed 
from Table 5 that stacking sequence and mesh size on modal analysis of laminated composite plates with 8 
plies have significant effects because P-value is smaller than 0.05 data. But the element type has not im-
portant effects. The most effective control factors on the fundamental frequency were determined to be 
stacking sequence with 96.90 %, mesh size with 1.61 %, and element type with 0.76 % respectively. The 
error value of the analysis was found to be 0.73 %. 
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Table 5. ANOVA Results 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P % Effect 

Stacking Sequence 1 1.43634 1.43634 1.43634 529.18 0.000 96.90 

Element Type 1 0.01131 0.01131 0.01131 4.17 0.111 0.76 

Mesh Size 1 0.02385 0.02385 0.02385 8.79 0.041 1.61 

Error 4 0.01086 0.01086 0.00271     0.73 

Total 7 1.48236         100 

Comparison of numerical results with Taguchi predictive results 

The estimated results based on Taguchi method was calculated using the average values of numerical results 
for the control factors at each level. These data were taken from Table 4. The estimated mean can be de-
scribed shown in Equation 2 (Ross, 1996). 

 
 

(2) 

 
where, , , and  define the average values of the numerical first mode frequency results at the second 
levels of the stacking sequence, element type, and mesh size.  describes the overall mean of finite element 
results based on Taguchi L8 orthogonal array and it is taken from Table 3. The comparison of the predictive 
and finite element results was listed in Table 6. 
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Table 6. Comparison of the Results 

Run Designation 
Results λ (Hz) 

Residual % Difference 
Numerical Data Predictive Data 

1 A1B1C1 27.8797 27.8522 0.0275 0.10 

2 A1B1C2 27.7140 27.7422 -0.0282 -0.10 

3 A1B2C1 27.7468 27.7722 -0.0254 -0.09 

4 A1B2C2 27.7098 27.6622 0.0476 0.17 

5 A2B1C1 27.0549 27.0122 0.0427 0.16 

6 A2B1C2 26.8572 26.9022 -0.0450 -0.17 

7 A2B2C1 26.8924 26.9322 -0.0398 -0.15 

8 A2B2C2 26.8560 26.8222 0.0338 0.13 

As can be seen from Table 6 that the minimum difference was calculated for third analysis whereas the max-
imum difference was determined for fourth analysis based on residual values. According to Equation 2, esti-
mated mean  was calculated to be 26.8222 Hz. 

CONCLUSIONS  

This study deals with the modal analysis of laminated composite plates with eight plies under C-F-F-F- 
boundary conditions. The analyses were conducted using L8 orthogonal array based on Taguchi method. 
Analysis of signal-to-noise ratio were used in order to see the influences of stacking sequence, element type, 
and mesh size on response of laminated composite plates and analysis of variance were employed to evaluate 
the significant control factors and their percent contributions. The numerical results were compared with 
predictive Taguchi results. The results obtained from this numerical and statistical study can be summarized 
as follows: 

1) The first mode frequency results of the laminated composite plates with symmetric plies are higher than 
plates with antisymmetric plies. 

2) SHELL281 element type is more sensitive than SHELL181 element type for free vibration analyses. 
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3) The increase of mesh size provides the increase of the sensitivity of the finite element analysis of free 
vibration. 

4) According to ANOVA at 95 % confidence level, the most strongly control factors on the fundamental 
frequency were determined as stacking sequence with 96.90 %, mesh size with 1.61 %, and element type 
with 0.76 % respectively. The stacking sequence and mesh size on modal analysis are significant control 
factors due to P-value < 0.05 value whereas element type is non-significant control factor. 

5) Based on the comparison of numerical and predictive results, the minimum difference was calculated for 
third analysis whereas the maximum difference was determined for fourth analysis. 

6) The minimum affected zone of the plates is the clamped edge of the laminated composite plates. 
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TARİHİ HAMAM YAPILARININ YENİ İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SİLLE HACI 
ALİ AĞA HAMAMI ÖRNEĞİ 

Hatice Sevde DEMİR1, Arife Deniz OKTAÇ BEYCAN2 

1-2Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü, Konya / Türkiye 

 

Öz: Giriş: Zaman içerisinde toplumlar yaşam biçimi, ekonomik, kültürel, teknolojik değişimlere uğramış-
lardır. Toplumlarda oluşan bu değişimler mimarlığa yansımıştır. Mimarlığa yansıyan fonksiyon ihtiyaçların-
daki değişime baktığımızda, günümüz yaşam koşulları nedeniyle tarihte aktif olarak kullanılan birçok yapı 
işlevsel eskimiştir. Hamamlar, medreseler, saraylar örnek gösterilebilir. Yıkanma eyleminin konut içerisine 
girmesiyle hamam yapıları işlev olarak eskimiştir. Tarihi yapılarının kullanılmayıp terk edilmesi sonucu 
bakımsızlıktan kaynaklanan bozulmalar gerçekleşmektedir. Bu nedenle tarihi yapıların aktif olarak kullanı-
lıp, düzenli bakım görmesi için tarihi yapılara günümüz koşullarına hitap eden yeni işlevler verilmektedir. 
Fakat tarihi yapılara yeni işlev verilirken titizlikle çalışılmalı ve araştırma yapılmalıdır. Çalışmanın amacı 
özgün işleviyle kullanılmayan hamam yapısının verilen yeni işleviyle mekan kullanımlarının değerlendiril-
mesi olup, mekanların yeni işleviyle kullanımı sonucundaki durumunun gözlemlenmesi hedeflenmektedir. 
Çalışmanın kapsamı Konya’da bulunan tarihi yerleşim yeri olan Sillenin merkezinde konumlanan Hacı Ali 
Ağa Hamamıdır. Çalışmanın yöntemi Sille ve Hacı Ali Ağa Hamamıyla ilgili literatür taraması yapılmıştır. 
Yapının mevcut durumu için yerinde tespitler yapılıp, fotoğraflarla belgelenmiştir. Yeni işlevin hamam üze-
rindeki etkisini gözlemlemek için kıyaslamalar yapılmıştır. Çalışmanın bulguları Sillenin merkezinde Os-
manlı Dönemi eseri olan hamam, 2006 yılında restore edilmiştir. Hamama müze işlevi önerilmiştir fakat 
günümüzde ticari mekan olarak kullanılmaktadır. Hacı Ali Ağa Hamamı incelendiğinde verilen yeni işlevin 
yüzeysel kaldığı tespit edilmiştir. Hamam yakın çevresinden gözlemlendiğinde aktif kullanıldığı yönünde 
izlenim vermektedir. Lakin hamamın sadece halka açık bölümü aktif kullanılıp düzenli bakım görmesine 
rağmen geriye kalan mekanlar depo olarak kullanılmakta olup düzenli bakım görmemektedir. Bu nedenden 
dolayı henüz restorasyonunun üzerinden 13 sene geçmesine rağmen hamamda bozulmalar tespit edilmiştir. 
Sonuç olarak tarihi yapılara yeni işlev verilirken sonrasında kullanımının takip edilmesi önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yeniden İşlevlendirme, Yeniden Kullanım, Tarihi Hamam Yapıları 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

“Günlük yaşamda tarihi yapıt, sanat değeri ne olursa olsun, genel olarak kullanımına önem verilen, bu ne-
denle yaşamı boyunca değişikliklere uğramış bir toplumsal üründür” (Kuban, 2000) 
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Zaman süreci içerisinde toplumların yaşam biçimi, teknolojisi, kültürel faaliyetleri, ekonomik durumu, sos-
yal algısı, psikolojisi kaçınılmaz olarak değişim göstermektedir. Zamanın toplum üzerinde olan etkisi doğal 
olarak mimariyi de doğrudan etkilemektedir. Oluşan değişimler nedeni ile geçmişte aktif olarak kullanılan 
bazı yapı türleri işlevlerinin eskimesi sebebi ile günümüzde aktif olarak kullanılamamaktadır. 

Hamam, kervansaray, tekke, manastır gibi tarihi yapı türleri ancak özel durumlarda özgün işlevlerini sür-
dürdüklerinden, bu yapı türlerinin farklı amaçlarla kullanılmaları zorunlu olmaktadır. (Ahunbay, 1996) 

 Yapıların kullanılmayıp terk edilmesi sonucu tarihi yapılarda bakımsızlıklardan kaynaklanan bozulmalar 
gerçekleşmektedir. Bu nedenle işlev olarak eskimeye uğramış yapıların, günümüz şartlarına uygun olarak 
yeniden işlevlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.  

AMAÇ  

Yıkanma eyleminin konut içerisinde girmesi ile birlikte hamam yapılarının da kullanımı aktifliğini yitirmiş-
tir. Günümüzde gelenek görenek nedeni ile kullanılmakta olan hamam yapıları ise eski dönemlere kıyasla sık 
kullanılmadığı için bakımı düzenli yapılmamaktadır. Bu nedenle işlevlerini doğrudan veya dolaylı yollardan 
kaybetmiş tarihi yapıların yeni işlevler ile günümüze dahil edilmesi önem arz etmektedir. Tarihi yapı ve çev-
relerinin sağlıklaştırma, onarım ve restorasyon çalışmaları sonrası yapının bakımlarının temizliğinin devam-
lılığını sağlaması ve toplumun tarihi çevre bilincinin oluşması nedeni ile de tarihi yapı ve yapı gruplarının 
yeni işleve adapte edilmesi gerekmektedir. Fakat yapılacak yeni işleve adaptasyonun araştırmalar ve analiz-
ler sonucu yapılması gerekmektedir. Yeni işlev verilen yapılan işlev ile yapı ilişkisinin doğru kurgulanması 
gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada Sille Hacı Ali Ağa Hamamı’nın yeni işlevinin analizi amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Çalışmanın kapsamı Konya kenti Selçuklu ilçesi, Sille yerleşim yerinde bulunan 1884 yapımı Geç Osmanlı 
Dönemi eseri olan Hacı Ali Ağa Hamamı’dır. Hamamın birden fazla ismi bulunmaktadır. Çarşı Hamamı, Ak 
Hamamı, Aşağı Hamam, Ağa zadeler Hamamı olarak da bilinmektedir. 

TARİHİ HAMAM YAPILARININ YENİ İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SİLLE HACI 
ALİ AĞA HAMAMI ÖRNEĞİ 

Hatice Sevde DEMİR1, Arife Deniz OKTAÇ BEYCAN2 

1-2Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü, Konya / Türkiye 

 

Öz: Giriş: Zaman içerisinde toplumlar yaşam biçimi, ekonomik, kültürel, teknolojik değişimlere uğramış-
lardır. Toplumlarda oluşan bu değişimler mimarlığa yansımıştır. Mimarlığa yansıyan fonksiyon ihtiyaçların-
daki değişime baktığımızda, günümüz yaşam koşulları nedeniyle tarihte aktif olarak kullanılan birçok yapı 
işlevsel eskimiştir. Hamamlar, medreseler, saraylar örnek gösterilebilir. Yıkanma eyleminin konut içerisine 
girmesiyle hamam yapıları işlev olarak eskimiştir. Tarihi yapılarının kullanılmayıp terk edilmesi sonucu 
bakımsızlıktan kaynaklanan bozulmalar gerçekleşmektedir. Bu nedenle tarihi yapıların aktif olarak kullanı-
lıp, düzenli bakım görmesi için tarihi yapılara günümüz koşullarına hitap eden yeni işlevler verilmektedir. 
Fakat tarihi yapılara yeni işlev verilirken titizlikle çalışılmalı ve araştırma yapılmalıdır. Çalışmanın amacı 
özgün işleviyle kullanılmayan hamam yapısının verilen yeni işleviyle mekan kullanımlarının değerlendiril-
mesi olup, mekanların yeni işleviyle kullanımı sonucundaki durumunun gözlemlenmesi hedeflenmektedir. 
Çalışmanın kapsamı Konya’da bulunan tarihi yerleşim yeri olan Sillenin merkezinde konumlanan Hacı Ali 
Ağa Hamamıdır. Çalışmanın yöntemi Sille ve Hacı Ali Ağa Hamamıyla ilgili literatür taraması yapılmıştır. 
Yapının mevcut durumu için yerinde tespitler yapılıp, fotoğraflarla belgelenmiştir. Yeni işlevin hamam üze-
rindeki etkisini gözlemlemek için kıyaslamalar yapılmıştır. Çalışmanın bulguları Sillenin merkezinde Os-
manlı Dönemi eseri olan hamam, 2006 yılında restore edilmiştir. Hamama müze işlevi önerilmiştir fakat 
günümüzde ticari mekan olarak kullanılmaktadır. Hacı Ali Ağa Hamamı incelendiğinde verilen yeni işlevin 
yüzeysel kaldığı tespit edilmiştir. Hamam yakın çevresinden gözlemlendiğinde aktif kullanıldığı yönünde 
izlenim vermektedir. Lakin hamamın sadece halka açık bölümü aktif kullanılıp düzenli bakım görmesine 
rağmen geriye kalan mekanlar depo olarak kullanılmakta olup düzenli bakım görmemektedir. Bu nedenden 
dolayı henüz restorasyonunun üzerinden 13 sene geçmesine rağmen hamamda bozulmalar tespit edilmiştir. 
Sonuç olarak tarihi yapılara yeni işlev verilirken sonrasında kullanımının takip edilmesi önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yeniden İşlevlendirme, Yeniden Kullanım, Tarihi Hamam Yapıları 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

“Günlük yaşamda tarihi yapıt, sanat değeri ne olursa olsun, genel olarak kullanımına önem verilen, bu ne-
denle yaşamı boyunca değişikliklere uğramış bir toplumsal üründür” (Kuban, 2000) 
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Resim 1. Sille Hacı Ali Ağa Hamamı’nın Sille’deki Konumu 

 

Resim 2. Sille Hacı Ali Ağa Hamamı ve Çevresi ile Olan İlişkisi 

Hamamın kitabesinden ulaşılan bilgilere göre hamam, Hacı Ali Ağa tarafından Derelizade Ali Usta’ya yaptı-
rılmıştır.  

Hamam S. Eyice tarafından geliştirilen tipolojiye göre “Haçvari dört eyvanlı ve köşe hücreli tip”in bir var-
yantı olan “Üç Eyvanlı İki Köşe Halvetli” uygulaması olarak ortaya çıkar. (Çaycı, 1996) 

Çifte hamam olarak yapılmış olan hamam yapısı Sille’nin meydanında bulunmakta olup Konya Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 26.07.1991 tarihinde ve 1086 numaralı kararıyla tescillenmiştir. 
Yapı yığma olup yapı malzemesi moloz taş ve tuğladır. Hamam yapısı 2006 yılında Selçuklu Belediyesi 
tarafından 2006 yılında restore edilmiştir. Hamama sanat galerisi halk müzesi işlevi verilmiştir. Sille’de yapı-
lan çalışmalar sonucu hamam yapısının çevresindeki evler sağlıklaştırılmış olup yeni işlevler verilmiştir. 
Verilen işlevlerin de etkisi ile hareket kazanan Sille de Hacı Ali Ağa Hamamı bir nevi gelen misafirleri karşı-
layıcı etki yaratmaktadır. Bahsi geçen nedenlerden dolayı Hacı Ali Ağa Hamamının yeni işleve adaptasyonu 
önem arz etmektedir.  
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YÖNTEM 

Verilerin elde edilmesi hedefiyle konuyu ele alan veyahut dolaylı yollardan konu ile ilişkili olan literatür 
taraması yapılarak kaynaklara ulaşılmıştır. Literatür taramasında kitaplar, makaleler, tezler, bildiriler, proje-
ler incelenmiştir. Konu ile alakalı önceki araştırmalara hem yazılı, çizili kaynaklar üzerinden hem de internet 
ortamından erişilerek faydalanılmıştır. Çalışma kapsamında incelenen hamam yapısının Vakıflar Bölge Mü-
dürlüğünden temin edilen projelerinden, yerinde tespitlerden, literatür çalışmalarından, fotoğraflarından, 
faydalanılmıştır. Alan çalışması olan hamam yapıları fotoğrafları çekilmesi ile sorunların görsel ve somut 
verilere dayandırılması hedeflenmektedir. 

Kısaca özetlediğimiz zaman çalışmada izlenecek yöntemler tarihsel yöntem, literatür taraması, yerinde tespit, 
betimleme, fotoğraflama şeklinde sıralanabilir.  

BULGULAR 

Çalışmadaki analizler ve tespitler sonucu Sille Hacı Ali Ağa Hamamı’nın mevcuttaki durumu yerinde tespit 
yöntemi ile belirlenmiştir. Hamam yapısının Konya Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kurulundaki rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon projeleri ve görselleri incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda hamam yapı-
sının hangi mekanları zaman içerisinde hangi işlevler ile kullanılmıştır netleştirilmiştir. Öncelikle hamamın 
özgün işlevlerine tespit edilmiştir.(Bknz. Resim 3) Özgün durum tespit edildikten sonra 2006 yılında yapılan 
restorasyon sonrası yapıya önerilen ve bir dönem kullanılan müze işlevi için mekanlara verilen işlevler tespit 
edilmiştir.(Bknz. Resim 4) 

 

Resim 3. Sille Hacı Ali Ağa Hamamının Özgün İşlev-Plan Durumu 

 

Resim 1. Sille Hacı Ali Ağa Hamamı’nın Sille’deki Konumu 

 

Resim 2. Sille Hacı Ali Ağa Hamamı ve Çevresi ile Olan İlişkisi 

Hamamın kitabesinden ulaşılan bilgilere göre hamam, Hacı Ali Ağa tarafından Derelizade Ali Usta’ya yaptı-
rılmıştır.  

Hamam S. Eyice tarafından geliştirilen tipolojiye göre “Haçvari dört eyvanlı ve köşe hücreli tip”in bir var-
yantı olan “Üç Eyvanlı İki Köşe Halvetli” uygulaması olarak ortaya çıkar. (Çaycı, 1996) 

Çifte hamam olarak yapılmış olan hamam yapısı Sille’nin meydanında bulunmakta olup Konya Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 26.07.1991 tarihinde ve 1086 numaralı kararıyla tescillenmiştir. 
Yapı yığma olup yapı malzemesi moloz taş ve tuğladır. Hamam yapısı 2006 yılında Selçuklu Belediyesi 
tarafından 2006 yılında restore edilmiştir. Hamama sanat galerisi halk müzesi işlevi verilmiştir. Sille’de yapı-
lan çalışmalar sonucu hamam yapısının çevresindeki evler sağlıklaştırılmış olup yeni işlevler verilmiştir. 
Verilen işlevlerin de etkisi ile hareket kazanan Sille de Hacı Ali Ağa Hamamı bir nevi gelen misafirleri karşı-
layıcı etki yaratmaktadır. Bahsi geçen nedenlerden dolayı Hacı Ali Ağa Hamamının yeni işleve adaptasyonu 
önem arz etmektedir.  
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Resim 4. Sille Hacı Ali Ağa Hamamının Restorasyon ile Halk Müzesi İşlev-Plan Durumu 

Tablo 1. Sille Hacı Ali Ağa Hamamı Kullanım Tablosu 

 

Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen verilerin kıyaslanması sonucuna göre Sille Hacı Ali Ağa Hamamının 
kullanım durumları ede edilmiştir.(Bknz. Tablo 1) 
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Resim 5. Sille Hacı Ali Ağa Hamamının Mevcut Kullanım Durumu 

Elde edilen bulgular sonucu hamam yapısının hamgi mekanının kullanım aktifliği tespit edilmiş olup hamam 
yapısının planında gösterilmiştir. Hamam yapısının yaklaşık olarak %28inin aktif olarak kullanılıp düzenli 
bakım gördüğü tespit edilmiştir. Yapının yaklaşık olarak %30unun yarı aktif olarak kullanıldığı tespit 
edilmiştir. 

  

 

Resim 4. Sille Hacı Ali Ağa Hamamının Restorasyon ile Halk Müzesi İşlev-Plan Durumu 

Tablo 1. Sille Hacı Ali Ağa Hamamı Kullanım Tablosu 

 

Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen verilerin kıyaslanması sonucuna göre Sille Hacı Ali Ağa Hamamının 
kullanım durumları ede edilmiştir.(Bknz. Tablo 1) 
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Tablo 2. Sille Hacı Ali Ağa Hamamının Durumlarının Görseller ile Mıyaslanması 
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SONUÇ 

Çalışmadaki bulguları incelediğimiz zaman Sille Hacı Ali Ağa Hamamı’nın aktif kullanılan mekanlarının 
düzenli bakım görmesi nedeni ile mevcut durumunun olumlu olduğu, kullanılmayan mekanlarında ise henüz 
restorasyon üzerinden 13 sene geçmesine rağmen bakımsızlık sebebi ile boya, sıva dökülmeleri görülmekte-
dir. Çalışmanın sonucunda ayrıca yapılan çalışmada tarihi yapılara yeni işlevler verilse dahi yapıların yeni 
işlev ile kullanımının sürdürülebilir olmadığı, tarihi yapıların yeni işlevleri sonrası takip edilmediği sonucuna 
ulaşılmıştır.  
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ELEKTROSPİN CİHAZI İLE ÜRETİLEN ÜNİFORM YAPIDAKİ PVA NANOFİBERİN ÜRETİM 
PARAMETRELERİNİN TESPİTİ 

Fevzi KURUL1, Kevser DİNCER2 

1-2Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Konya / Türkiye 

 

Öz: Bu çalışmada, elektrospin metoduyla üretilen PVA nanofiberlerin morfolojik yapıları taramalı elektron 
mikroskobu (SEM görüntüleri) ile analiz edilerek en iyi (homojen) yapıdaki PVA nanofiberlerin üretim pa-
rametresi tespit edilmiştir. Elektrospin cihazı için üretim parametreleri; farklı konsantrasyon oranları (% 8; 
10; 12) farklı gerilim değerleri (15; 20; 25 kV), farklı besleme miktarları (1; 1.5; 2 mL/h), iğne ucu ile toplaç 
arasındaki farklı mesafeler (11, 13, 15 cm) olarak belirlenmiştir.  % 8 ve % 10’luk PVA konsantrasyonların-
da, gerilim miktarının artması ile nanofiber çaplarının azaldığı görülmüştür. % 12’lik PVA konsantrasyonda 
ise gerilimin artması ile önce nanofiber çapı artmış sonra ise nanofiber çapı düşmüştür. % 8'lik konsantras-
yon oranında, besleme miktarının ve iğne ucu ile toplaç arasındaki mesafenin artması ile nanofiber çapların-
da azalma tespit edilmiştir. 2 mL/h besleme miktarında, konsantrasyon oranının artması ile nanofiber çapları 
artmış, gerilim arttığında ise nanofiber çapları düşmüştür. İğne ucu ile toplaç arasındaki mesafe 11 cm oldu-
ğunda, konsantrasyon oranının artmasıyla nanofiber çapları düşmüştür. 25 kV gerilimde, iğne ucu ile toplaç 
arasındaki mesafenin 11, 13, 15 cm olduğu durumda numunelerin nanofiber çaplarının azaldığı tespit edil-
miştir. En düşük nanofiber çapı 337.1 nm'dir. Bu numunenin üretim parametreleri 25 kV gerilim, %8 kon-
santrasyon oranı, 2 mL/h besleme miktarı ve 15 cm mesafedir. En yüksek nanofiber çapı 691.10 nm'dir ve bu 
numunenin üretim parametresi 20 kV gerilim, %12 konsantrasyon oranı, 1 mL/h besleme miktarı ve 15 cm 
mesafedir. Aynı gerilimlerde konsantrasyon oranının artması nanofiber çaplarının artmasına neden olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Elektrospin, PVA Nanofiber, SEM Analizi, Morfolojik Yapı 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Nano kelimesi, Yunanca “cüce” anlamındaki “nanos” tan gelmekte olup, herhangi bir fiziksel büyüklüğün 
bir milyarda biri anlamındadır. Nanoyapılar uzunluk olarak bakıldığında yaklaşık 10-100 atomluk sistemlere 
(10-9 metre) karşılık gelmektedir (Özdoğan ve ark., 2006: 159-168). Nanoteknoloji; malzeme ve imalat sek-
törü, elektronik ve bilgisayar teknolojileri, tıp, eczacılık, havacılık, savunma sanayinde, uzay bilimleri, çevre, 
enerji uygulamalarının çeşitli alanlarında, biyoteknoloji, tarım, tekstil sanayisi başta olmak üzere birçok uy-
gulama alanında kullanılmaktadır. Çapı 100 nm’nin altındaki fiberler nanofiber olarak isimlendirilmektedir. 
Nanoteknolojinin gelişmesiyle birlikte nano malzemelerin aktif yüzey alanları daha da artmaktadır. Nano 

ELEKTROSPİN CİHAZI İLE ÜRETİLEN ÜNİFORM YAPIDAKİ PVA NANOFİBERİN ÜRE-TİM 
PARAMETRELERİNİN TESPİTİ

Fevzi KURUL1, Kevser DİNCER2

1-2 Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Konya / Türkiye

Kuleli, E. (1998). "Özgün İşlevini Sürdüremeyen Anıtların Yeniden Kullanım Sorunları." Yüksek Lisans 
Tezi, DEÜ, S 138 

Önge, Y. (1995). Anadolu'da XII-XIII. yüzyıl Türk hamamları, Vakıflar Genel Müdürlüğü. 

Ülgen, A. S. (1950). Hamam. İstanbul, Milli Eğitim Basımevi. 
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malzemelerin makro malzemelere göre mekanik özellikleri, ısıl iletkenlikleri, elektriksel iletkenlikleri, yo-
ğunlukları, ısıl kararlılıkları gibi birçok yönden üstünlükleri vardır. 

Polimer çözeltilerinden nanofiber üretimi için en yaygın yöntem elektrospin (elektro-eğirme) yöntemidir. 
Elektrospin yöntemi, akıskanlar dinamigi, polimer kimyası, temel fizik, elektrik fizigi, makine ve tekstil 
mühendisligi disiplinlerini barındıran multi disipliner bir yöntemdir. Elektrospin yöntemi ile çapları birkaç 
mikrondan başlayıp çapları 100 nm.’nin altına kadar değişen aralıkta nanofiberlerden oluşan polimerik yü-
zeyler üretmek mümkündür. Elektrospin yöntemiyle, yüksek voltaj elektriksel alan kullanılarak çözelti veya 
eriyik haldeki polimerik akışkandan nanofiberler oluşturulur (Dinç, 2013: 22-23). 

Bu çalışmada, elektrospin metoduyla üretilen PVA nanofiberler için üniform yapıdaki numunenin üretim 
parametreleri belirlenmiştir. İlk önce PVA + saf sudan oluşan % 8; 10; 12’lik çözeltiler hazırlanmış ve bu 
çözeltilerden elektrospin yöntemiyle nanofiberler üretilmiştir. Üretilen bu nanofiberlerin SEM analizleri ile 
en iyi yapıdaki (homojen) PVA nanofiber belirlenmiştir. Konya Teknik Üniversitesi şartlarında, homojen 
yapıdaki PVA nanofiberin üretim parametreleri, konsantrasyon oranı %10, gerilim 15 kV, besleme miktarı 
1,5 mL/h, mesafenin ise 15 cm olduğu numunede tespit edilmiştir. 

AMAÇ   

Bu çalışmanın amacı; 

 PVA nanofiberlerin, proses parametrelerinin kontrol kolaylığı nedeni ile elektrospin yöntemi ile üretil-
mesi. 

 Üretilecek nanofiberlerin üretim parametrelerinin morfolojik yapılarının üzerindeki etkisinin araştırılma-
sı (SEM analizleri ile), 

 Elektrospin cihazı ile üretilen üniform yapıdaki PVA nanofiberin üretim parametrelerinin tespitidir. 
 

KAPSAM 

Bu çalışmanın kapsamı, PVA kompozit nanofiberlerin, üretim parametrelerinin kontrol kolaylığı nedeni ile 
elektrospin yöntemi tercih edilmesi ve elektrospin metodunun üretim parametrelerinin değişmesi ile PVA 
nanofiberlerin morfolojik davranışlarının değiştiğinin SEM analizleri ile belirlenmesidir. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada, % 98-99 saflıkta olan PVA polimer (Şekil 1) ve saf su kullanılmıştır. PVA, suda çözünebilen 
sentetik bir hidrofilik polimerdir (El-aziz ve ark., 2017: 1052-1060). PVA kimyasal formülü (CH2CHOH)n 
olan, yüksek moleküler bir polimerdir. Film oluşturma özellikleri, bağlanma özellikleri ve termal stabilitesi 
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sebebiyle yaygın olarak kullanılan bir yapıştırıcıdır. Suda çözünürlüğü, alkoliz derecesine bağlıdır. Alkoliz 
derecesi % 88’in altında olduğunda, PVA normal sıcaklıktaki suda çözülebilir, alkoliz derecesi % 97’ye ulaş-
tığında, çözünmesi için 60-80 derece sıcaklıkta suya ihtiyaç duyulur1.  

 

 

Şekil 1. PVA’nın İskelet Formülü2 

PVA nanofiberin üretimi; Bu çalışmada, PVA’nın çözünmesinde, saf su kullanılmıştır. PVA nanofiberlerin 
üretim parametreleri Çizelge 1’de kodlanarak gösterilmiştir. PVA nanofiberlerin üretimi için solüsyonların 
oluşturulması yöntemleri aynıdır ve bunlardan birisi olan PVA1 kodlu numunenin hazırlanması aşağıda su-
nulmuştur. Ağırlıkça % 92 saf su ve % 8 PVA polimeri hassas terazide tartılmıştır (Şekil 2). Tartılmış olan 
saf su ve PVA ultrasonik karıştırıcıda homojen duruma gelinceye kadar karıştırılmıştır. Karışımın yüzey 
gerilimini düşürmek için 1 gram karışım için 1 damla SDS (Sodyum Dodesil Sülfat) damlatılmıştır. Homojen 
karışım elde edilmesinden sonra ısınan çözeltinin oda sıcaklığına getirilmesi için oda sıcaklığında 10-15 
dakika bekletilmiştir. Sonra nanofiber üretmek için solüsyonun 2 mL’si şırıngaya çekilmiştir. İğne ucu ile 
toplaç arasındaki mesafe 11 cm’ye, gerilim 15 kV’ye, besleme miktarı 1 mL/h’e ayarlanarak PVA1 kodlu 
numune üretilmiştir. Benzer şekilde Çizelge 1’de verilen parametrelere göre elektrospin cihazı ile PVA2- 
PVA9 kodlu numuneler üretilmiştir. Elektrospin cihazı ile üretilen nanofiberlerin görüntüleri Şekil 3’te su-
nulmuştur. 

                                                            
1 http://tr.sidleychem.com/product/polivinil-alkol-pva-recine/ 
2 https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/81381?lang=en&region=TR 
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KAPSAM 

Bu çalışmanın kapsamı, PVA kompozit nanofiberlerin, üretim parametrelerinin kontrol kolaylığı nedeni ile 
elektrospin yöntemi tercih edilmesi ve elektrospin metodunun üretim parametrelerinin değişmesi ile PVA 
nanofiberlerin morfolojik davranışlarının değiştiğinin SEM analizleri ile belirlenmesidir. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada, % 98-99 saflıkta olan PVA polimer (Şekil 1) ve saf su kullanılmıştır. PVA, suda çözünebilen 
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Çizelge 1. PVA Nanofiberlerin Üretim Parametreleri 

 

 

(a) Ultrasonik Karıştırıcı (b) Hassas Tartı (c) Elektrospin Cihazı 
Şekil 2. PVA Nanofiber Üretiminde Kullanılan Cihazlar 
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 (a) PVA1 Kodlu Numune (b) PVA2 Kodlu Numune (c) PVA3 Kodlu Numune  
(d) PVA4 Kodlu Numune (e) PVA5 Kodlu Numune (f) PVA6 Kodlu Numune  
(g) PVA7 Kodlu Numune (h) PVA8 Kodlu Numune (ı) PVA9 Kodlu Numune 

Şekil 3. Üretilen PVA Nanofiberler 

BULGULAR ve ANALİZ SONUÇLARI 

Taramalı Elektron Mikroskobunda görüntü, yüksek voltaj ile hızlandırılmış elektronların numune üzerine 
odaklanması, bu elektron demetinin numune yüzeyinde taratılması sırasında elektron ve numune atomları 
arasında oluşan çeşitli girişimler sonucunda meydana gelen etkilerin uygun algılayıcılarda toplanması ve 
sinyal güçlendiricilerinden geçirildikten sonra bir katot ışınları tüpünün ekranına aktarılmasıyla elde edi-
lir. Modern sistemlerde, bu algılayıcılardan gelen sinyaller dijital sinyallere çevrilip bilgisayar monitörüne 
verilmektedir3.  

Bu çalışmada, üretilmiş olan PVA nanofiberlerin morfolojik yapılarını incelemek için numunelerden 1x1 
cm2 parçalar kesilerek, Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında SEM 
görüntüleri alınmış ve Şekil 4’te sunulmuştur. SEM analiz sonuçlarına göre uygulanan gerilim PVA nanofi-
berlerin ortalama çaplarına göre değişimleri Şekil 5’de gösterilmiştir.  

                                                            
3 https://www.selcuk.edu.tr/ileri_arge/birim/web/sayfa/ayrinti/5874/tr 
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 (a) PVA1 Kodlu Numune (b) PVA2 Kodlu Numune (c) PVA3 Kodlu Numune  
(d) PVA4 Kodlu Numune (e) PVA5 Kodlu Numune (f) PVA6 Kodlu Numune  
(g) PVA7 Kodlu Numune (h) PVA8 Kodlu Numune (ı) PVA9 Kodlu Numune 

Şekil 4. Üretilen PVA Nanofiberlerin SEM Görüntüleri 
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Şekil 5. Uygulanan Gerilime Göre PVA Nanofiberlerin Ortalama Çapları  

 

Şekil 5 incelendiğinde, en düşük nanofiber çapı 337,1 nm'dir. Bu numunenin üretim parametreleri 25 kV 
gerilim, % 8 konsantrasyon oranı, 2 mL/h besleme miktarı ve iğne ucu ile toplaç arasındaki mesafe 15 
cm’dir. En yüksek nanofiber çapı ise 691,10 nm'dir ve bu numunenin üretim parametresi 20 kV gerilim, %12 
konsantrasyon oranı, 1 mL/h besleme miktarı ve iğne ucu ile toplaç arasındaki mesafe 15 cm’dir. Aynı geri-
limlerde konsantrasyon oranının artması nanofiber çaplarının artmasına neden olmuştur. Şekil 6’da besleme 
miktarının PVA nanofiber ortalama çaplarına göre değişimleri, Şekil 7’de ise iğne ucu ile toplaç arasındaki 
mesafenin PVA nanofiber ortalama çaplarına göre değişimi gösterilmiştir. 

 

Şekil 6. Uygulanan Besleme Miktarına Göre PVA Nanofiberlerin Ortalama Çapları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) PVA1 Kodlu Numune (b) PVA2 Kodlu Numune (c) PVA3 Kodlu Numune  
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Şekil 4. Üretilen PVA Nanofiberlerin SEM Görüntüleri 
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% 8'lik konsantrasyon oranında, besleme miktarının artması ile nano fiber çaplarında azalma görülmüştür. 
Besleme miktarının 2 mL/h olduğunda, konsantrasyon oranının artması nanofiber çaplarında artışa neden 
olduğu tespit edilmiştir (Şekil 6). 

 

Şekil 7. Uygulanan Mesafeye Göre PVA Nanofiberlerin Ortalama Çapları 

Şekil 7'de iğne ucu ile toplaç arasındaki mesafenin 11 cm olduğunda, konsantrasyon oranının artması nanofi-
ber çaplarında düşmeye neden olmuştur. En düşük nanofiber çapı 337,10 nm'dir ve bu değer iğne ucu ile 
toplaç arasındaki mesafenin 15 cm olduğunda görülmüştür. En yüksek ortalama nanofiber çapı ise 691,1 
nm'dir ve bu numune iğne ucu ile toplaç arasındaki mesafenin 15 cm olduğu durumda üretilmiştir. 

SEM görüntülerinin analizi ile homojen yapının belirlenmesi; homojen yapının tespiti için aşağıdaki 
kurallar dikkate alınarak SEM görüntüleri analiz edilmiştir. 

1. Nanofiber oluşmuş mu oluşmamış mı? 
2. Nanofiber oluşmuş ise homojen (üniform) yapı oluşmuş mu? 
3. Boncuklanma oluşmuş mu oluşmamış mı? 
4. Birden fazla homojen yapı varsa, en düşük çapta olan nanofiber çapının tercih edilmesidir. 
 

Bu adımlar takip edilerek Şekil 4’teki SEM görüntüleri incelenmiştir ve yalnızca PVA4 (d) kodlu nanofiber 
numunenin homojen(üniform) yapıda olduğu tespit edilmiştir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada, elektrospin cihazı ile üretilen PVA nanofiberlerden üniform yapıda olan PVA nanofiberin 
üretim parametrelerinin tespiti SEM analizlerine göre belirlenmiştir. Üniform yapıda oluşan PVA nanofibe-
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rin üretim parametreleri; konsantrasyon oranı = %10, besleme miktarı = 1,5 mL/h, gerilim = 15 kV, iğne ucu 
ile toplaç arasındaki mesafe = 15 cm’dir. 
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% 8'lik konsantrasyon oranında, besleme miktarının artması ile nano fiber çaplarında azalma görülmüştür. 
Besleme miktarının 2 mL/h olduğunda, konsantrasyon oranının artması nanofiber çaplarında artışa neden 
olduğu tespit edilmiştir (Şekil 6). 

 

Şekil 7. Uygulanan Mesafeye Göre PVA Nanofiberlerin Ortalama Çapları 

Şekil 7'de iğne ucu ile toplaç arasındaki mesafenin 11 cm olduğunda, konsantrasyon oranının artması nanofi-
ber çaplarında düşmeye neden olmuştur. En düşük nanofiber çapı 337,10 nm'dir ve bu değer iğne ucu ile 
toplaç arasındaki mesafenin 15 cm olduğunda görülmüştür. En yüksek ortalama nanofiber çapı ise 691,1 
nm'dir ve bu numune iğne ucu ile toplaç arasındaki mesafenin 15 cm olduğu durumda üretilmiştir. 

SEM görüntülerinin analizi ile homojen yapının belirlenmesi; homojen yapının tespiti için aşağıdaki 
kurallar dikkate alınarak SEM görüntüleri analiz edilmiştir. 

1. Nanofiber oluşmuş mu oluşmamış mı? 
2. Nanofiber oluşmuş ise homojen (üniform) yapı oluşmuş mu? 
3. Boncuklanma oluşmuş mu oluşmamış mı? 
4. Birden fazla homojen yapı varsa, en düşük çapta olan nanofiber çapının tercih edilmesidir. 
 

Bu adımlar takip edilerek Şekil 4’teki SEM görüntüleri incelenmiştir ve yalnızca PVA4 (d) kodlu nanofiber 
numunenin homojen(üniform) yapıda olduğu tespit edilmiştir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada, elektrospin cihazı ile üretilen PVA nanofiberlerden üniform yapıda olan PVA nanofiberin 
üretim parametrelerinin tespiti SEM analizlerine göre belirlenmiştir. Üniform yapıda oluşan PVA nanofibe-
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Ekrem KAZAN 
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bul / Türkiye 

 

Öz: Karaköy (Galata), Beyoğlu (Pera) arasındaki 26 derecelik bir eğim ve 51 mt. yükseklikde, Yüksek kaldı-
rım yol güzergahındaki dar alanda sıkışmış insan sirkülasyonunu gören, turistik gezinti amaçlı İstanbul'a' 
gelen Fransız Henri Gavand'ın dikkatini çekmiştir. Bu sirkülasyonu fırsata çevirmek isteyen Gavand, 10 
derecelik bir eğim ve 626 metrelik ray uzunluğunda bir tünel projesi hazırlamış Sultan Abdülaziz'e sunmuş-
tur. 1871 yılında inşasına başlanan tünel 1874 yılında hayvan taşımacılığı ile deneme seferlerine başlamış, 17 
Ocak 1875 yılında törenle hizmete açılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Füniküler Sistem, Eugene-Henry Gavand, Metrohan, Tünel, Cer Binası 

 

GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVE 

XIX yüzyılda, Galata ve Pera bölgeleri İstanbul'un en önemli ticaret merkezidir. Bölge, borsa ve gümrük 
işlemlerinin yapıldığı aynı zamanda oteller, elçilikler, konutların yoğun olduğu bir bölge durumundadır. Bir 
bölgeden diğerine geçmek için, araçların dolaşımının imkansız olduğu % 24'e varan çok dar ve çok eğimli 
yollardan geçmek zorunda kalınmaktadır. 

Bu dolaşım ve ulaşım zorluklarını azaltmak için, Fransız inşaat mühendisi Eugene-Henrİ Gavand, 1867'de % 
10 eğimli yeraltı füniküler projesini 1869'da, Osmanlı İmparatoru Sultan Abdülaziz' e sunar. 1871'de tünel 
çalıştırma imtiyazı alınır ve 30 Haziran 1871'de tünelin inşaatına başlanır. 1863 yılında Londra'da açılan ilk 
Füniküler sistemden sonra 17 Ocak da dünyada açılan ikinci bir tünel örneğidir. 

ÇALIŞMANIN AMACI 

Anadolu' dan İstanbul'a gelen birçok insanın bilmediği Tünelin tarihine ışık tutmak, teknik çalışma prensiple-
rini ortaya koymaktır. 
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ÇALIŞMANIN KAPSAMI 

Karaköy tünel istasyonu ile Galata Pera istasyonu arasında arasındaki Füniküler sistemi ve Cer istasyon bi-
nasını kapsamaktadır. 

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 

Tünelle ilgili yazılmış kitap, makale, ve tezlerin yanı sıra internet kaynaklarıyla literatür taraması yapılması. 

BULGULAR 

Tünel'in Yapımı  

1867 yılında Henri Gavand adlı Fransız inşaat mühendisi turistik bir gezi amaçlı İstanbul' a gelmiştir. Kara-
köy civarında Yüksek kaldırımdan Karaköy yönüne doğru akan insan trafiği dikkatini çeker ve bu alanda 
yoğunluğu azaltmak üzere insanları yer altından taşıyan bir Füniküler sistemin tasarımını yapmak için fizibi-
lite çalışmalarına başlar4. 

Galata' dan Pera' ya ve Pera' dan' Galata' ya inmek isteyen insanlar % 24 lük dik bir eğimli ve 6.00 mt. geniş-
liğinde ve yer yer daralan bu yolu kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Karaköy ve Beyoğlu çevresindeki bu 
kalabalık nüfus yoğunluğunu ticari kazanca çevirmenin hesaplarını yapan Gavand, bu hareketliliğin günde 
40.000 kişilik insan sirkülasyona neden olduğunu hesaplamıştır (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Yüksek Kaldırım Yokuşu ve Galata, Pera Füniküler Hattı 

Eugene-Henri Gavand insanları bu sıkıntıdan kurtaracak bir yöntemi geliştirmek üzere proje geliştirir. Bul-
duğu bu çözüme göre, Karaköy ve Beyoğlu arasında ilki 1863 yılında Londra'da hizmete giren asansör tipi 
                                                            
4 https://docplayer.biz.tr/43053986-I-s-t-a-n-b-u-l-t-u-n-e-l-i.html 
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iki hat arasında rayların üzerinde gidip gelen eşya ve insan taşıma amaçlı bir tünel projesidir. Gavand aklın-
daki bu düşüncelerle Fransa'ya döner ve destek bulmak üzere bazı sermayedar guruplarla görüşür. Tünelin 
yapımı için destek sözü alan Henri Gavand projesini Şubat 1868 de Padişah 2. Abdülhamit'e sunar ve tünelin 
işletmesi için imtiyaz talep eder5. 

Gavand 'ın hazırladığı sunumun içeriği şeyledir: 

 Galata ile Beyoğlu arasında inşa edilecek bir tünel aracılığı ile bu iki merkez arasında direkt bağlantı 
kurulacaktır.  

 Tünel içine demiryolu döşenecek ve sabit bir buharlı makinenin halatlar vasıtasıyla çekeceği vagonlar 
yolcu taşıyacaklardır.  

 Tünel’in Galata girişine yapılacak istasyon Yeni cami sokağında Karaköy köprüsüne mümkün olduğu 
kadar yakın bir noktada bulunacaktır.  

 Beyoğlu istasyonu ise Galata Mevlevihane'si karşısında, Teke kabristanı yanında yapılacaktır.  
Henri Gavand Divan-ı Hümayun' dan çıkan ilgili fermanla (Engin, 2011: 52-53), (Şekil 2), imtiyaz hakkını 
alır almaz kendi şirketini kurmak üzere Fransa' ya döner. 19 Temmuz 1870 Fransa ve Almanya arasındaki 
savaş piyasaları altüst eder kendisine söz veren sermayedarların geri çekilmesi üzerine Gavand İngiltere'ye 
giderek ortak bir şirket kurma çabasına girmiştir. Bu arada kendisine şirketleşmek için verilen süre dolmuş, 
süre uzatımı istemesi üzerine 1 Eylül 1871 tarihine kadar süre uzatılmıştır6. 

                                                            
5 https://tunel.iett.istanbul/tr/tunel/pages/buharli-tunel/567 
 
6 https://tunel.iett.istanbul/tr/tunel/pages/buharli-tunel/567 
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Şekil 2. 10 Haziran 1869 Tarihli Tünel Yapım Fermanı 

Aldığı uzatma ile rahatlayan Gavand, İngiltere’deki temasları sonucu “The Metropolitan Railway of Cons-
tantinople from Galata to Pera” ya da Türkçe ismiyle “Payitaht Demiryolu Şirketi” ni kurmuştur. 30 
Haziran 1871'de tünelin inşaatına başlar ve 1863 yılında Londra'da açılan ilk Füniküler sistemden sonra 17 
Oca 1875 de dünyada açılan ikinci bir tünel örneğini tamamlamıştır. 

Yeraltı Füniküler sisteminin inşasında katkıda bulunan Mühendis ve teknik ekip isimleri şöyledir. 

Süleyman Bey, Devlet adına hareket eden kontrol mühendisi. 

Mösyö Biriot, Devlet adına hareket eden kontrol mühendisi. 

Mösyo Viktor Tridon, Şirket mühendisi. 

Mösyö Jules Jacobs, Şirket mühendisi. 
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Tünel Çevresi ve Mimari Özellikleri 

Galata ve Pera Roma ve Cenevizlilerin kurmuş olduğu bir bölgedir. Dönemin ticaret ve bankacılık merkezi 
Galata, Sosyal hayatın merkeziise Beyoğlu Peradır. Tünel’in Beyoğlu kısmı İstiklal Caddesi’nin sonudur ve 
‘Tünel Meydanı’ olarak da bilinir. Metrohan Tünel’in Beyoğlu istasyonunu içinde bulunduran yapıdır. Bina 
Erkan-ı Harp Sokak ve ilk Belediye Sokağı arasında yer alır. Tünel güzergâhı, binalar ve makine çizimlerinin 
planı 1876 yılında Paris'te Eugène-Henri Gavand tarafından yayınlanmıştır. Tünel proje çizimlerine göre, 
Beyoğlu tarafında istasyon binası zemin dâhil 4 katlı bir binadır . 5. katta teras ve iki katlı bir kule yer almak-
tadır fakat bina daha sonra yapılmak üzere istasyon tek kat olarak hizmete açılmıştır. 

Karaköy İstasyonu 

İstasyonu Yeni Cami Sokağı’nda, Karaköy Köprüsü’nün 140 metre solunda inşa edildi. Tuğla ve ahşaptan 
yapılmış olup 620,00 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Yolcular sadece Yeni Cami Sokağı’na bakan ana 
cepheden giriş ve çıkış yaparlar. Yayalar için, Beyoğlu’nda olduğu gibi, girişte dördü sağ yoldaki ve diğer 
dördü soldaki yol için olmak üzere sekiz turnike vardır. Mallar, atlar ve arabalar için giriş kapıları, Beyoğ-
lu’ndan farklı olarak, istasyon cephesinin ortasında değil, her iki uçtadırlar.  

Yolcuların, malların ve atların çıkışları da bu kapılardan gerçekleşir. Galata istasyonunun konumu da , Be-
yoğlu gibi çok basittir. Bilet satışı için satış kulübesi, kontrolörlerin odası. Tünel’e, yolcuların sayısını hesap 
eden ve geçiş ücretlerini tahsil eden bir turnikeden geçilerek girilmektedir (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Tünelin Karaköy Girişi, Yeni İstasyon İçin Eski Binanın Yıkılması ve Metrohan 

Beyoğlu İstasyonu 

İstasyon 670 m2' lik bir alanda inşa edilmiştir. Tünel meydanına bakan tarafta yedi kapısı vardır. Ortadaki iki 
büyük kapı yolcuların çıkışına, araba ve malların girişi ve çıkışına ayrılmıştır. Diğer 4 kapının sağ ve soldaki 
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birinci kapıları yolcuların girişlerine ayrılmıştır. Yedinci kapı istasyondan bağımsız olarak bir otelin hizmeti-
ne verilmiştir.yolcuların girişini kolaylaştırmak ve kontrolü sağlamak için kapılara turnikeler yerleştirilmiştir 
(Şekil 4). 

 

Şekil 4. Tünelin Beyoğlu Çıkışı Ve Aynı Yapı Temeli Üzerinde Metrohan 

Cer Binası  

Tünel Caddesi’nin diğer kenarında, Beyoğlu istasyonu karşısında, zemin seviyesinde veya biraz daha altında 
inşa edilmesi gerekirken, gerekli istimlakların zamanında yetişmemesi üzerine caddenin tamamen altında 
yapıldı. Bu değişiklik, çok daha ucuza gelen istimlâkler açısından bakıldığında oldukça avantajlı oldu. Ancak 
makine ve kazan dairesinin maliyet fiyatını bir hayli yükseltti. Çünkü sert bir toprakta 4.000 metreküp daha 
fazla kazı ve yaklaşık 2.000 metreküp sıva yapılmasını gerektirdi. Bu derin çukur, 1,05 metre kalınlığında bir 
duvarla ikiye ayrılmış ve birine makinelerin diğerine kazanların konulduğu iki ayrı oda meydana getirilmiş-
tir.  

Bu çukur, her biri 0,90 metre yükseklikte dört adet direkten oluşan bir demir döşeme ile kaplanmıştır. Ayrıca 
daha küçük çaplı direkler üzerinde tuğla ve çimentodan tavan bulunur. Tünel Caddesi, metrekarede 400 ki-
logramlık bir ağırlığa dayanıklı olduğu hesaplanan, bu demir döşeme üzerinden geçmektedir. Burada 36.000 
kilogram demir kullanılmıştır. Kazan dairesi 150 metrekarelik, makine dairesi ise 125 metrekarelik bir alana 
sahiptir. Şimdiki tünelin teknik yapısı olan Cer, çekmek, sürüklemek anlamını taşımaktadır. Strüktür taş ve 
dolu tuğladan meydana gelmiştir. Tavanlar volta döşeme olup, cephelerindeki örgü tuğla binanın en belirgin 
mimari özelliğidir. 30 mt. yüksekliğindeki baca tuğla örgü olarak imal edilmiştir. (Şekil 5). 
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Karaköy İstasyonu 
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cepheden giriş ve çıkış yaparlar. Yayalar için, Beyoğlu’nda olduğu gibi, girişte dördü sağ yoldaki ve diğer 
dördü soldaki yol için olmak üzere sekiz turnike vardır. Mallar, atlar ve arabalar için giriş kapıları, Beyoğ-
lu’ndan farklı olarak, istasyon cephesinin ortasında değil, her iki uçtadırlar.  

Yolcuların, malların ve atların çıkışları da bu kapılardan gerçekleşir. Galata istasyonunun konumu da , Be-
yoğlu gibi çok basittir. Bilet satışı için satış kulübesi, kontrolörlerin odası. Tünel’e, yolcuların sayısını hesap 
eden ve geçiş ücretlerini tahsil eden bir turnikeden geçilerek girilmektedir (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Tünelin Karaköy Girişi, Yeni İstasyon İçin Eski Binanın Yıkılması ve Metrohan 

Beyoğlu İstasyonu 

İstasyon 670 m2' lik bir alanda inşa edilmiştir. Tünel meydanına bakan tarafta yedi kapısı vardır. Ortadaki iki 
büyük kapı yolcuların çıkışına, araba ve malların girişi ve çıkışına ayrılmıştır. Diğer 4 kapının sağ ve soldaki 
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Şekil 5. Cer İstasyonu Buharlı Makineler 

Tünel 

Sistemin Çalışma Prensipleri ve Teknik Özellikleri 

Füniküler, iki istasyon arasında seyehat eden, bir motor tarafından çekilen bir çekme, bir de germe halatı ile 
birbirine bağlanan iki araçtan oluşan sistemler bütünüdür. Füniküler, üst istasyonda yer alan 

bir kasnağa sarılmış, çelik halat ile birbirine bağlanmış, en az iki araçtan oluşur. Bu araçlar hat ortasında, her 
iki tarafta yer alan paralel raylar üzerinde hareket ederler. Araçlar, hat ortasında yan yana geçip, belirli bir 
mesafe kat ettikten sonra bu iki hat tek bir hatta birleşerek 

istasyonlara ulaşır. Tünel’in boyu 550,80 mt, genişliği 6,70 mt, yüksekliği ise 4,90 mt’dir. Demiryolu uzun-
luğu 626,00 mt’dir. İlk olarak çift hatlı demiryolu olarak inşa edilmiştir. Demiryolu profili düz değildir (Şe-
kil 5). Karaköy tarafında hafif bir rampa vardır. Bunun nedeni, bir sonraki rampayı aşmak için trenin yeteri 
hız kazanmasıdır. Şekilde de görüldüğü üzere tünel kesiti parabolik bir yapıdadır (Şekil 6).  



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1169

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

 

Şekil 6 Karaköy Galata Arasında Tünel Kesiti ve Aynı Ray Üzerinde Vagon Geçiş Güzergahı 

Karaköy tarafında 10-20 mm/m eğim vardır. Bu eğim giderek 149 mm/m’ye kadar ulaşır7. Tünel sonuna 90 
mt. kalana kadar sabit kalır. Daha sonra eğim hafif bir azalmayla Beyoğlu istasyonunda 139,00 mm/m ye 
kadar düşmektedir. Demiryolu Karaköy İstasyonu’nda deniz seviyesinden 1,15 m yüksektir. Beyoğlu İstas-
yonu’nun rakımı 62,7 m’dir. Güzergah Söğüt, Voyvoda, Banker, Felek, Medrese, Küçük Hendek, Galata 
Kule ve Kulluk sokak altından geçmektedir (Şekil 7, 8, 9). 

 

Şekil 7. Galata' dan Beyoğlu' na Tünelin Değişen Kotlarda Kesitleri ve Cer Atölyesi Kesiti 

                                                            
7 https://docplayer.biz.tr/43053986-I-s-t-a-n-b-u-l-t-u-n-e-l-i.html 
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Şekil 8. Vagonlar ve Vagonların Yan Yana Geldiği Merkezdeki Kesiti 

 

Şekil 9. Tünelin Şematik Çalışma Prensibi ve Cer Atölyesi Çekiş Kasnağı Buhar Motoru 

Bugünden Yarına Tünel Koruma Önlemleri 

Yapımından günümüze Cer Binası, Metrohan ve Tünel birçok kez onarımdan geçmiş fakat bu onarımlarda 
ihtiyaca göre bir çok düzensiz ekin yapılmasına da gerek duyulmuştur. Cer binası bakıldığında bodrum kat 
ve üstteki ofisleri ele alarak niteliksiz ekler kaldırılıp özgün haline getirilmelidir. Tavanlardaki volta doşeme-
lerde yapılan boyama işleri sökülüp tuğlalar açığa çıkarılmalıdır. Özellikle bodrum katlarda oluşan nemin 
dışarı atılması açısından yeni bir havalandırma sistemi projelendirilmelidir. Makinelerin bulunduğu tünel 
meydanındaki alanın tavanı sökülerek turizim amaçla seyir terası için camla transparan hale getirilmesinin 
imkanları araştırılmalıdır (Şekil 10). 
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Şekil 10 Cer Binası Metrohan Arası Tünel Meydanı Altındaki Makine Dairesi Kesiti 

Dış cepheye bakıldığında PVC doğramalar kaldırılıp özgün hali olan ahşap doğramayla değiştirilmeli, cephe-
lerde silmelerde ve tuğlalardaki dökülmeler onarılmalıdır. Bacadaki eskime her geçen gün etkisini göster-
mekte çıkış kasnağı etrafındaki dökülmeler her geçen gün tehlike arz etmektedir.  

Metrohan İETT ofisleri taşınarak insan sirkülasyonunun olduğu bu bölgeye müze işlevi görecek bir yapı 
olarak ömrünü sürdürmesi doğru bir karar olacaktır. Bina içinde asma tavanlar sökülüp özgün hale getirilir-
ken PVC doğramalar sökülüp halen özgün halini koruyan ahşap pencerelere dönüştürülmelidir. Cephe kim-
yasal temizlik yöntemleriyle yenilenmeli silmelerdeki dökülmeler onarılmalıdır. 

HAT boyunca tünel gövdesine dıştan gelen baskıların boyutları teknik incelemelerle araştırmalı tünelin ta-
mamı röntgen cihazlarıyla taranmalıdır (Şekil 11, 12). 
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Şekil 11 Cer İstasyonu Makine Dairesi 

 

Şekil 12. Karaköy İstasyon Girişi Ve Tünel içinden Kesitler 

2 Mart 2019 gece sistem devre dışı kaldıktan sonra tüneldeki bakım çalışmaları sırasında şu problemler göz-
lemlenmiştir. 

 Pera tarafından girişte tünel özgün tuğlalarına püskürtme epoxy bir kaplama yapmayı düşünmüşler gö-
rüntü kirliliği yaratan bu sistemden vazgeçilmiştir. 

 Pera Tarafından ilk 100.00 metreden sonra tünel duvarlarının eteklerinde su baskısı olduğu gözlenmiştir. 
 İlk 200.00 metreye inildikçe yanlardaki drenaj beton boruları (künk) yer yer üstü açılmış ve içinden 

suyun debisinin arttığı gözlenmiştir (Şekil 13). 
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Şekil 13. Tünel İçi Bozulmalar 

 Tünelin sağında ve solunda su gelen kısımlardaki çatlaklara bilinçsizce suyu kesme adına epoxi basıldığı 
gözlemlenmiştir. suyun yönü değişmesiyle tuğla aralarında sızmalar olduğu görülmüştür. 

 Tünelin sağında ve solunda 1.00 metre yükseklikten ve 2.00 metre arayla karotla açılan barbakanlar bir 
çoğu kuru olmakla birlikte duvarlardan ve tavanlardan su ve lağım sularının geldiği gözlemlenmiştir. Bu 
sızıntılar rayların sağı ve solundaki emniyet şeridi üstündeki ıslanmalarda görülmektedir. Bu alanlardaki 
duvarlarda yosunlaşmanın fazlalığı dikkat çekmektedir. 

 Tünel ortalarında  duvarlarda ve tavanlarda daha fazla su baskısı olduğu gözlemlenmekle birlikte lağım 
sularının tuğla aralarında ve barbakanlarda yoğunlaştığı görülmektedir. Tüneli kesen 8 adet yol güzerga-
hının olduğu düşünüldüğünde bu yollardaki alt yapının ve bina bağlantılarının yüksek kaliteli borularla 
değiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Şekil 14). 

 

 

Şekil 14. Tünel Duvarlarında Niteliksiz Onarımlar 
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 300.00 mt. ve 400.00 metrelerde alttaki drenajlarda suyun daha çok debisinin arttığı gözlemlenmekle 
birlikte duvarlardaki su baskısı tünelin sonuna doğru etkisini kaybetmektedir. 

 Genel olarak bakıldığında tünelde duvar ve tavan tuğlalarında kopmaların varlığı dolu tuğlalardaki yeni 
görüntüsü o bölgelerin basit onarımlardan geçtiğini göstermektedir. 

 Tünel elektrikli sisteme geçtikten sonra çokmu gerekli olduğu tartılışmakla birlikte tavana asılı putrelle-
rin ağırlığı sistemin yukarı aşağı hareketi sırasında duvarlara verdiği vibrasyonun zamanla ne derece bir 
probleme yol açacağı düşünülmelidir. 

 145 yıldır o zamanın yapım teknolojisiyle tüneli bugüne taşıyan başta Fransız Mühendis Eugene-Henri 
Gavand' ın Galata, Para tünelini yarınlara taşıma adına semtteki yağmur suyu, ve pis su hatlarının tama-
men yenilenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Tünel içindeki her geçen gün çürümeye maruz kalan 
tuğlaların, su toplama kanallarının her iki tarafta da yenilenmesi gerekmektedir (Şekil 15). 

 

 

Şekil 15. Tünel Duvarlarında Yosunlaşmalar 

SONUÇ 

Roma ve Cenevizliler dönemiyle birlikte Osmanlı döneminin de en büyük yerleşim ve ticaret merkezlerinden 
biri olan, Karaköy (Tünel) ve Beyoğlu (Pera) günümüzde olduğu gibi gelecekdede önemini arttırmaya de-
vam edecektir. 1867 yılında Henri Gavand'ın bir turistik gezisi sırasındaki yüksek kaldırımdaki insan sirkü-
lasyonunun sonucu projelendirdiği Tünel bugün ömrünün 145. yılını yaşamaya devam etmektedir.  

Bu zaman diliminde Tünel, Metrohan ve Cer binası, ( Karaköy istasyon binası özgünlüğünü kaybetse de ) 
yapılar sürekli bir koruma altında olmakla birlikte kapsamlı bir restorasyona ihtiyacı olduğu gözlemlenmek-
tedir. Tünel içindeki duvarlarda gözlemlenen su baskısı tünelin tamamı röntgenden geçilip bu nemin yoğun 
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olduğu bölgelerden delikler açılarak içeride bir borulamayla drene edilip suyun farklı yerlere dağılması ön-
lenmelidir. 

Özellikle Para tarafında Metrohan binasını İETT ofislerinden çıkarıp otelden ziyade bir müzeye çevrilmesi 
en iyi sonucu verecektir. Bir ütopya olsa da Tünel meydanı altındaki Cer istasyonu makinelerinin bulunduğu 
bölümün tavanı kaldırılarak üstü yüksek teknolojik camlarla transparan hale getirilip insanların bu alanı sey-
retmesine olanak sağlayacak bir hale getirilmesi turistik açıdan önem arz etmektedir. 
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LE CORBİSİER' İN BAHÇE KENTİ CHANDİGARH'DA RANTIN KOMŞULUK ÜNİTELERİ 
ÜZERİNDEKİ BASKISI 

Ekrem KAZAN 

İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Programı İstanbul / 
Türkiye 

 

Öz: 1947'de Hindistan'ın bölünmesiyle, Pencap iki kısma ayrıldı. Penjab' ın başkenti Lahor dahil olmak üze-
re daha büyük batı kısmı, Pakistan Cumhuriyeti sınırları içinde kaldı. Chandigarh'ın Hint Punjab'ının ayrış-
madan dolayı yaralı gururunu iyileştirecek çoğunlukla Müslüman olmayan Pakistan'dan kaçan yüzbinlerce 
Hind ve Sih mültecilere ev sahipliği yapması düşünülüyordu. Himalaya'ların eteklerinde bulunan bölge, mo-
dernliğin sembolü haline getirilmek üzere ve Doğu Pencap' a gelecek 500 bin nufuslu şehrin planlaması için 
başbakan Jawaharlal Nehru ' nun talimatıyla Lee Corbisier davet edilmiş ve projelendirme kendisine veril-
miştir. 1953 yılından 1996 yılına kadar 43 yılda gelişimini tamalayan şehir artan nüfüs baskısı nedeniyle 
2031 master planlarını devreye sokmuştur. Bu planlamalarda şehrin dokusunu bozmadan 4-6 arasındaki kat-
lar birbirininin önünü kesmeyecek şekilde kat artışına giderken, mevcut alt yapı ve sosyal donatı alanlarına 
yenilerininde ilave edilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu planlamalar doğrultusunda şehir 2031 master 
planının onaylanmasını beklerken bazı sermaye çevreleri rant kapılarını aralamak üzere şehirde gökdelen 
tarzı yapılaşma için kolları sıvamış ve şehrin kuzeyinde Hindistanın en büyük sermaye şirketi Tata Housing, 
TATA Camelot adı verilen 13 ile 36 kat arasında yüksekliğe sahip 27 kuleden oluşan projelerini hayata geçi-
rip şehri harabe haline getirmeye başlamışlardır. Güzel şehir adını verdikleri derneklerin önderliğinde şehri 
kurtarma adına, gelecekde Lee Corbisier'in ekolojik şehrinden eser kalmayacağı düşüncesiyle projelerin ipta-
li için mahkemelerde dava açmaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Chandigarh, Le Corbisier, Tata Camolet 

 

GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVE 

Doğu Pencap'ın gelecekteki beşyüz bin nüfüslu başkenti Chandigarh'ın tasarımını yapmak üzere başbakan 
Jawaharlal Nehru ülkeye davet ettiği Lee Corbusier' e şehrin tasarımını yapmak üzere yetkilendirmişdir. 

Le Corbusier kenti içinde okullar, ticaret merkezleri, kulüpler ve parklardan oluşan alanları beşer bin kişinin 
yaşayacağı birimlere ayırdı. Şehir trafiğinde yaya yolları ile otobilin geçeceği birbirinden ayrı bağımsız hale 
getirecek 7 Y (yedi yol tipi) kuralını uyguladı. Yol güzergahına yakın evlerin olmadığı otobüs ve otomobille-
rin hızlı hareket edeceği yol aksları planladı. Maxwell Fry ve Jane Drew Hintli mimar ve mühendislerle be-
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raber Le Corbusier’in planlarını gerçekleştirirken, Lee Corbusier Capitole Sarayının binalarının tasarımına 
ağırlık verip, Parlamento, Adalet Sarayı (1953), Yüce Divan binalarını (1956) bitirir. 

Le Corbusier’in muhteşem sarayları tüm Hindistan’da ‘’Çandigar tarzı’’ bir Manierzmin tarzının benim-
senmesine yol açmıştır. Pierre Jeanneret tarafından yetiştirilen Hintli mimarlar arasında Jeet Malhotra, ise 
yerel malzemeler kullanarak ortaokullar ve Institute of Post Graduate Medical Researchand Education bina-
larını inşa eder. Mimar B. P. Mathur ise Pencap Üniversitesi kompleksini çizer, J.K. Chowdhury Çandigar’ın 
11. bölgesindeki mühendislik akademisini ve Assam’daki tıp fakültesini Gulzer Singhi’yle beraber gerçek-
leştirmişdir( Erginöz, 2010: 650 ). 

ÇALIŞMANIN AMACI 

Çalışmada Hindistan' ın Penjap eyeleti Başkenti Chandigarh'ın Le Corbisier Tarafından Planlanmış Bahçe 
şehirinin Tata Camelot adlı yüksek binaların şehir üzerindeki baskısını analiz etmektir. 

ÇALIŞMANIN KAPSAMI 

Hindistan Chandigarh 63 bölgeden oluşan komşuluk üniteleriyle yakın çevresinin kapsadığı 74 km2 sini 
konut ve ticaret alanı oluşturan toplamda ise 114 km2 alanla sınırlandırılmıştır. 

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 

Bölge ile ilgili çeşitli kitap ve bilimsel makalelerin yanı sıra Chandigarh valilik ve belediyesi resmi veb sitesi 
yayınlarından oluşan literatür araştırması. 

BULGULAR 

Chandıgarh'in Konumu 

CHANDIGAR Şehri Hindistan'ın kuzey kesiminde Punjab ve Haryana eyaletlerinin başkenti olarak hizmet 
veren birliğin oluşturduğu bir bölgesidir (Şekil 1). Hindistan'ın ilk Başbakanı Pt. Jawaharlal Nehru, Chandı-
garh şehir dönüşüm projesini efsanevi mimar Le Corbisier'e tasarlatmasıyla8 şehir büyük bir prestij alanı 
haline gelmişdir.  

                                                            
8 https://www.slideshare.net/supriyadongre/chandigarh-the-city-beautiful-39574863 
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Şekil 1. Bölgenin Coğrafi Monumu 

 

Chandıgarh'ın Tarihsel Gelişimi 

1947'de Hindistan'ın bölünmesiyle, Pencap iki kısma ayrıldı. Punjabi başkenti Lahor dahil olmak üzere daha 
büyük batı kısmı, Pakistan Cumhuriyeti sınırları içinde kaldı.  

Doğu kısmı Hindistan'a verildi, ancak idari, ticari ve kültürel bir merkezi olması uzun bir süreç almak zorun-
da kaldı. Hindistan'ın başkenti için uygun bir yer bulma planları  Pencap ikiye bölündükten sonra. Hint hü-
kümeti, Başkent için Amritsar , Jalandhar (Jullundur), Phillaur, Ludhiana , Shimla (Simla), Ambala ve Kar-
nal gibi çeşitli seçenekleri ele aldı fakat eyalet başkenti olarak 1948'de9 Chandigarh'ın mevcut pilot bölgesini 
seçti.  

Himalaya'ların eteklerinde bulunan, modernliğin sembolü haline gelecek, Hint Punjab'ının ayrışmadan dolayı 
yaralı gururunu iyileştirecek çoğunlukla Müslüman olmayan Pakistan'dan kaçan yüzbinlerce Hind ve Sih 
mültecilere ev sahipliği yapacaktı. 1 Haziran 1966'da Hint pencap'ının dil birliği olan iki yeni kenti Haryana 
ve Pencap ortak bir başkent yartmak üzere Haryana ile Punjab arasında yer alan Chandigarh şehri, iki eyale-
tin ve birlik bölgenin ortak başkenti haline getirildi.  

 

                                                            
9  https://www.britannica.com/place/Chandigarh-India 
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Alan Seçimi 

1948 yılında mevcut dönüşüm bölgesi, aşağıdaki çeşitli olumlu nitelikleri dikkate alarak seçilmiştir.  

Bölgenin merkezi konumu, Ulusal sermayeye yakınlığı, Yeterli su temininin varlığı, 

Toprağın verimliliği, Doğal drenaj için arazi değişim derecesinin topoğrafik özellikleri, Mavi tepelerin pano-
raması ile arka planda çıkan panoramik güzel görüntü bütünlüğü, Ilıman iklim gibi önemli faktörleri barın-
dırmaktadır. Kentsel yenileme bölgesi, Yeni Delhi'nin yaklaşık 242.00 km kuzeyindeki Ambala bölgesinin 
alt dağlık alanıdır (Şekil 2). Alan, 59 köyden oluşan tarım arazisinin yumuşak, eğimli bir eğrisinde yer alır. 

 

Şekil 2. Dönüşüm Alanı 

Le Corbisier Konsept Planı 

Chandigarh için ilk olarak, Albert Mayer Yelpaze şekilli bir ana plan hazırlandı, İki nehir yatağı arasındaki 
alanı doldurmak için yumuşak bir yayılım sağlanacaktı. Tasarlanan Master Plan, Daire, Konut, Düşük ve 
Yüksek Konut Tipolojisi, Okullar, İbadethaneler, Tiyatro ve Çarşı Alanlarından oluşturulacaktı. Novicki bir 
hava kazasında trajik bir şekilde ölmesi sonucu Albert Mayer projeye devam etmeme kararı üzerine, Projeye 
1951 yılında Le Corbusier olarak bilinen Charles Eduard Jeanneret önderliğindeki bir mimar grubuna verildi. 

Le Corbusier bu projede üç üst düzey mimar Maxwell Fry, eşi Jane B Drew ve Corbusier'in kuzeni Pierre 
Jeanneret' i atadı ve şu planlama ilkeleriyle yola çıkılmıştır10. 

* Temel Planlama Kavramı 
* Şehir planı, savaş sonrasında ''bahçe kenti'' olarak düşünülmüş, burada dikey ve yüksek binalar göz ardı 
edilmiş ve halkın yaşama alışkanlıkları göz önünde bulundurulmuş. 
                                                            
10  http://chandigarh.gov.in/cmp2031/social-infra.pdf  
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* Le modüler sistem benimsenmiş 
* İnsan vücuduna benzer bir tasarım yaklaşımıyla bölgelerin ayırımı yapıldı, (Şekil 3). 

 
BAŞ: Başkent (iktidarın yeri), KALP: Şehir merkezi, KARIN: Ticaret bölgesi, GÖĞÜS: Üniversite ve sana-
yi bölgesi, AKCİĞER: prestij alanları gezi parkurları, ATARDAMAR: Trafik ağı 

 

Şekil 3. Le Corbusier Konsept Planı 

Le Corbusier tarafından hazırlanan ana plan, Albert Mayer ve Mathew Nowicki liderliğindeki plancılar ekibi 
tarafından hazırlanan ana plana benzemekle birlikte, şehir planının şekli eğri bir yol şebekesinden ızgaralı 
dikdörtgen şekle sokularak değiştirildi Hızlı trafik yolları için planlanmış yol güzergahları ekonomik neden-
lerle alan kısıtlamasına gidildi. 

Le Corbusier Planlama Stratejisi 
Kentsel tasarım, mimari estetik, doğal çevrenin korunması, bina ve açık alanların korunması, hiyerarşik yol 
ağı üzerine odaklanarak planlanmaktadır. İnsanın doğal işlevleri gibi dolaşım, yaşam, çalışma, bakımlı vücut 
ve ruhunu birbirinin ayrılmaz bir parçası gibi bölümleştirmiştir. 

Şehir planlaması geleneksel Hint şehirlerine karşı yapıldı Yerli Hint şehir planını süper bloklarla değiştirdi ( 
Şekil 4). 
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, 

Şekil 4. Planlama Stratejisi ve Dolaşım sistemi 

Yedi yolun birbirleriyle dolaşım entegrasyonu aşağıdaki türleri barındırır 
V1- Chandigarh ile diğer şehirleri birbirine bağlayan yollar (Şekil 5) 
V2- Ana yollar 
V3- Hızlı araç yolları 
V4- Alışveriş caddesi ve öğeleri 
V5- Bölge sirkülasyon yolları 
V6- Evlere ulaşım yolları 
V7- Bisiklet ve paten yolu 
Otobüsler V1, V2, V3 ve V4 üzerindeki yollarda çalışacak. Bisikletçiler için ayrılmış yollar, Bütün yollar 
ızgarayı oluşturan dik açılarla kesişir, Hareket hiyerarşisi ve Konut alanları trafikten ayrılmış.  

 

Şekil 5. Yedi Yolun Birbiriyle Entegrasyonu ve Şehir Panoraması 
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Le Corbisier Komşuluk Üniteleri Tasarım İlkeleri 

Şehrin tasarımının birincil bölge modülü, 800 mt. × 1200 mt. boyutlarındaki mahalle birimi. 

Her bir bölge, dükkan, okul, sağlık merkezleri, rekreasyon ve ibadet yerlerine sahip kendine yeter bir birim-
dir. 

Bir arazinin nüfusu arsaların büyüklüğüne ve bölgenin topografyasına bağlı olarak 2000 ile 3000 arasında 
değişmektedir. 

Okullar ve alışveriş merkezleri gibi sosyal hizmetler için yürüme mesafesinde 

Şehrin temel tasarımı bölgesel planlamadır 

Bölgeler 3.000 ila 25.000 kişiyi barındıracak 

Ada içinde 24 Adet Blok  

Yüksek hızlı yollarla çevrili bölgeler 

400 metrede bir otobüs durakları 

Bölgenin ana ilkesi, hızlı bir araç yolunun etrafında hiçbir zaman bir kapı açılamayacağıdır. 

Bölgenin büyüklüğü yaya gerekçesiyle 10 dakikadan fazla yürümek zorunda kalmamak üzerine kurulmuş-
tur.( Şekil 6 ) 

 

Şekil 6. Dönüşüm Alanı 63 Bölgeye Ayrıldı 

• Okullar ve alışveriş merkezleri gibi özel hizmetler için yürüme mesafesi. 
- Sokak sistemi 
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• Önemli yollar yerleşim alanından geçmemelidir. 
• İç yol örneği, oldukça güvenli düşük sesli trafik hareketini teşvik etmelidir. 
- Tesisler 
• Konut sakinleri tarafından ortak olarak paylaşılacak olan tesislerin düzgün bir şekilde düzenlenmesi 
• Mağazalar, okullar, sağlık merkezleri, dinlenme yerleri ve ibadet yerleri bulunan bir birim. 
• Bu sektörler alanın büyüklüğüne ve topografyasına bağlı olarak değişir. 

Resmi Kompleksler 

Izgara çapraz ekseninin tasarımına dayanır. 

Sekretarya önündeki suni tepeler, Le Corbusier'in görüşlerine uygun olarak oluşturulmuş ve düzenlenmiştir. 

Park yerlerine giden motorlu araçlar şehir meydanı yay trafiğiyle ayrılmış. 

Parlamento, Sekretarya, Valilik, Yüksek Mahkeme, Kesik piramit, Savaş mağdurları için anıt, Açık el heyke-
li ( Şekil 7 ) 

 

Şekil 7. Resmi Kompleksler 

Sosyal Altyapının Toplumsal Yapıya Etkileri 
Chandıgarh mevcut sosyal altyapı ve ofis kompleksleri ile gelecek için vizyon hakkında bilgi verir. Bu iki 
başlık altında incelenebilir. 

Chandigarh, toplumun her kesimine en iyi olanakların sağlanması ve yerine getirilmesi için tasarlanmış bir 
şehir imajı yaratır. Bugün kent, rahatlık ve konfor şehri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Şehir sınırları içindeki değerler, kentin ülkenin en çok tercih edilen adreslerinden birini teşkil etmektedir. 

Le Corbisier Komşuluk Üniteleri Tasarım İlkeleri 

Şehrin tasarımının birincil bölge modülü, 800 mt. × 1200 mt. boyutlarındaki mahalle birimi. 

Her bir bölge, dükkan, okul, sağlık merkezleri, rekreasyon ve ibadet yerlerine sahip kendine yeter bir birim-
dir. 

Bir arazinin nüfusu arsaların büyüklüğüne ve bölgenin topografyasına bağlı olarak 2000 ile 3000 arasında 
değişmektedir. 

Okullar ve alışveriş merkezleri gibi sosyal hizmetler için yürüme mesafesinde 

Şehrin temel tasarımı bölgesel planlamadır 

Bölgeler 3.000 ila 25.000 kişiyi barındıracak 

Ada içinde 24 Adet Blok  

Yüksek hızlı yollarla çevrili bölgeler 

400 metrede bir otobüs durakları 

Bölgenin ana ilkesi, hızlı bir araç yolunun etrafında hiçbir zaman bir kapı açılamayacağıdır. 

Bölgenin büyüklüğü yaya gerekçesiyle 10 dakikadan fazla yürümek zorunda kalmamak üzerine kurulmuş-
tur.( Şekil 6 ) 

 

Şekil 6. Dönüşüm Alanı 63 Bölgeye Ayrıldı 

• Okullar ve alışveriş merkezleri gibi özel hizmetler için yürüme mesafesi. 
- Sokak sistemi 
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Son elli yılda benzeri görülmemiş şeklide artan önemi sanat, sağlık, eğitim altyapısı ve rahat yaşanır bir şehir 
olma grafiğinin yükselmesi Chandıgarh'ı vazgeçilemez şehirler arasına sokmuştur.  

Chandigarh'da, toplumsal altyapı eğitim, sağlık tesisleri, ibadet yerleri ve komşuluk üniteleri seviyesinden 
kent düzeni tesislerine kadar rekreasyon alanlarını içerir. Özgün planda (Faz-I ve II) hedeflenen 500.000 
nüfusta toplumsal altyapının yüksekliği ve adil dağılımı, kent sakinlerinin yüksek yaşam kalitesi standartları-
na katkıda bulunmuştur. 

Verilen kararlar, yalnızca kentin ek nüfus baskısı ile baş etmeye yardımcı olmamış, aynı zamanda komşu 
kasabalara ve genişleyen kuzey bölgesine hizmet edebilen ileri görüşlülüğü yansıtıyordu. 

Mahallelerdeki planlanan konsepte uygun, günlük tüm ihtiyaçlarını gidermek ve sosyal yaşam alanlarını, 
topluluk merkezlerini ve dispanserleri, sakinlere yürüme mesafesinde yaklaşımını sağlayan sağlıklı yaşam 
konforu sunmayı hedef almıştır. 

Yeşil çevre, bölge için okul, spor ve sağlık tesislerini desteklemekte ve diğer mahallere yaya bağlantıları 
sağlamayı amaçlamaktadır. Kent seviyesinde yeni alanlar yaratarak ve mevcut altyapıya ihtiyaca dayalı ila-
veler yaparak sağlık ve eğitimdeki teknolojik ilerlemelerin gereksinimlerini karşılamaya yönelik gelişmeler 
sağlandı. 

Chandıgarh idaresi, bölge çevresinde kalan köylerin bölgedeki tesisleri paylaşması planlansa da, kırsal alan-
dakilerde rahat bir şekilde kentteki olanakların sağlanması için mahalle düzeyinde tesisler planlandı.  

2031 Chandıgarh Kentsel Yenileme Programı 

Beklentiler: 

Chandigarh'ın, Master Planı hazırlamak için yasal bir çerçevesi olmadığından, Hazırlıkları tamamlanan Mas-
ter Plan-2031 henüz yasal çerçeveye oturtulmadı. Geleneksel kalkınma ve nüfus senaryosunu düşünerek, 
Chandigarh'ın tasarımlı bir kentten planlı bir şehre dönüştürülmesi hayati önem taşımaktadır.  

Güney bölgesinin şu anda gelecekteki büyüme ve gelişmeyi rasyonalize etmek için yasal olarak desteklenen 
ve yasal olarak çerçevelendirilmiş Kapsamlı Kalkınma Planı ve Bölgesel Planı hak etmektedir.    

Kapsamlı Planlama, Geliştirme ve Yönetim  

Chandigarh'ın mevcut yasaların yerini alması için Devlet Sanat hukuku biçimindeki yasal çerçeve hemen 
hayata geçirilmesi gerekmektedir. Kapsamlı yasa, kentin ve çevrenin bütünleşik planlaması ve geliştirilmesi-
ni büyük katkı sağlayacaktır. Chandigarh, geleceğini düzenlemek için bürokratik yapının yerine profesyonel 
bir otoriteye bırakmasına ihtiyaç duymaktadır. Belediye Başkanı Chandigarh'ın 1992'de 74. Anayasa Deği-
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şikliği Yasası hükümlerini ve kentin uzmanlaşmış planlama, geliştirme ve yönetim gerekliliklerini göz önüne 
alarak yeniden tanımlanmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedir.  

Chandigarh Master Plan 2031'in gayreti, kentin sınırlı arazi kaynaklarının kısıtlamalarına rağmen, 2031 yılı-
na kadar 16 kilometrelik alanda tahmini nüfus artışına karşı sağlık, eğitim, rekreasyonel, kurumsal ve dini 
tesislerin yüksek standartlarını korumaya devam etmesini sağlamaktır. Chandigarh, her bireyin kültürel, sos-
yal ve ekonomik açıdan canlı olduğu kazançlı istihdam, her bir ailenin temel yaşam olanaklarına erişimi var-
dır ve her toplum kendine yetecek yeni sosyal donatı alanlarının eklenmesine ihtiyaç duymaktadır (Gupta 
2010). 

Teknik sağlık ve sağlık eğitim tesisleri üzerinde büyüyen şehir, sağlık bakımında mükemmellik için bir mer-
kez olmaya devam ederken yeni rekreasyon alanlarını şimdiden göz ardı etmemek gerekecektir. 

Rantsal Baskı Altındaki Komşuluk Üniteleri 

Le Corbusier'nin Chandigarh'daki ünlü Capitol Kompleksi şehrin kuzeyindeki "TATA Camelot" ismi verilen 
yeni proje nedeniyle harabeye dönüşmek üzere (Prakāsh 2015).  

Hindistan'ın en büyük sanayi şirketlerinden TATA Grubu'nun gayrimenkul kanadı TATA Housing tarafın-
dan geliştirilen. TATA Camelot projesinde kat sayısı 13 ile 36 arasında değişen 27 kuleden oluşan projesi, 
Le Corbusier'nin Chandigarh'ını harabeye çevirmek üzere baskısını sürdürmektedir.  Bu kuleler sadece mi-
mari ve kentsel çevreyi tahrip etmekle kalmayacak, aynı zamanda da Himalaya ekolojisini de bozmaya yüz 
tutturacaktır.. 

1960 yılında tepe üzerine bir ordu karargahı yapılması kararı alındığında Le Corbusier bu inşaatı önlemek 
için bizzat kendisi Hindistan Başbakanı Nehru ile görüşmüş projeyi iptal ettirmişti. 

Kuruluşundan 50 yıl sonra, bugün Chandigarh Hindistan'ın en hızlı büyüyen şehirlerinden biri. Başarısının 
bir sonucu olarak, bu eski modernist ütopyanın gayrimenkul değerleri zengin bir ABD metropolününkilere 
eşdeğer. Tabii bunun bir sonucu olarak da, artık eski modernist vizyonuna göre değil emlak yatrımının ge-
rekliliklerine göre şekillenmektedir. 

Eski, merkez Chandigarh korumacı tutumu benimsediği için, bu gerekliliklere göre büyüme daha çok kentin 
çeperlerinde meydana geliyor. Bu büyümeyi yönlendirmeden sorumlu devlet kurumu GMADA, Singapur'un 
Jurong Danışmanları tarafından hazırlanan, Chandigarh çevresindeki arazi ile ilgili kapsamlı kalkınma plan-
larını açıkladı. Bölgedeki çalışmalar daha ilk aşamalarında olmasına rağmen Tata gibi bir kuruluşun bu böl-
geye yatırm yapması diğer rant çevrelerinide harekete geçirmiştir. 

Son elli yılda benzeri görülmemiş şeklide artan önemi sanat, sağlık, eğitim altyapısı ve rahat yaşanır bir şehir 
olma grafiğinin yükselmesi Chandıgarh'ı vazgeçilemez şehirler arasına sokmuştur.  

Chandigarh'da, toplumsal altyapı eğitim, sağlık tesisleri, ibadet yerleri ve komşuluk üniteleri seviyesinden 
kent düzeni tesislerine kadar rekreasyon alanlarını içerir. Özgün planda (Faz-I ve II) hedeflenen 500.000 
nüfusta toplumsal altyapının yüksekliği ve adil dağılımı, kent sakinlerinin yüksek yaşam kalitesi standartları-
na katkıda bulunmuştur. 

Verilen kararlar, yalnızca kentin ek nüfus baskısı ile baş etmeye yardımcı olmamış, aynı zamanda komşu 
kasabalara ve genişleyen kuzey bölgesine hizmet edebilen ileri görüşlülüğü yansıtıyordu. 

Mahallelerdeki planlanan konsepte uygun, günlük tüm ihtiyaçlarını gidermek ve sosyal yaşam alanlarını, 
topluluk merkezlerini ve dispanserleri, sakinlere yürüme mesafesinde yaklaşımını sağlayan sağlıklı yaşam 
konforu sunmayı hedef almıştır. 

Yeşil çevre, bölge için okul, spor ve sağlık tesislerini desteklemekte ve diğer mahallere yaya bağlantıları 
sağlamayı amaçlamaktadır. Kent seviyesinde yeni alanlar yaratarak ve mevcut altyapıya ihtiyaca dayalı ila-
veler yaparak sağlık ve eğitimdeki teknolojik ilerlemelerin gereksinimlerini karşılamaya yönelik gelişmeler 
sağlandı. 

Chandıgarh idaresi, bölge çevresinde kalan köylerin bölgedeki tesisleri paylaşması planlansa da, kırsal alan-
dakilerde rahat bir şekilde kentteki olanakların sağlanması için mahalle düzeyinde tesisler planlandı.  

2031 Chandıgarh Kentsel Yenileme Programı 

Beklentiler: 

Chandigarh'ın, Master Planı hazırlamak için yasal bir çerçevesi olmadığından, Hazırlıkları tamamlanan Mas-
ter Plan-2031 henüz yasal çerçeveye oturtulmadı. Geleneksel kalkınma ve nüfus senaryosunu düşünerek, 
Chandigarh'ın tasarımlı bir kentten planlı bir şehre dönüştürülmesi hayati önem taşımaktadır.  

Güney bölgesinin şu anda gelecekteki büyüme ve gelişmeyi rasyonalize etmek için yasal olarak desteklenen 
ve yasal olarak çerçevelendirilmiş Kapsamlı Kalkınma Planı ve Bölgesel Planı hak etmektedir.    

Kapsamlı Planlama, Geliştirme ve Yönetim  

Chandigarh'ın mevcut yasaların yerini alması için Devlet Sanat hukuku biçimindeki yasal çerçeve hemen 
hayata geçirilmesi gerekmektedir. Kapsamlı yasa, kentin ve çevrenin bütünleşik planlaması ve geliştirilmesi-
ni büyük katkı sağlayacaktır. Chandigarh, geleceğini düzenlemek için bürokratik yapının yerine profesyonel 
bir otoriteye bırakmasına ihtiyaç duymaktadır. Belediye Başkanı Chandigarh'ın 1992'de 74. Anayasa Deği-
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Şekil 8. Chandigarh Komşuluk Ünitelerinin Bölgenin Ekolojisiyle Bütünleşik İlişkiyi Gösteren ve Ku-
zey BölgesindeTata Camolet Binaların Yerini Gösteren Uydu Fotoğrafı 

TATA ise mega projesini, GMADA'nın bile öncelikli ve büyük bir gelişim bölgesi olarak tahsis etmediği 
Capitol ile dağlar arasında kalan o dar şeritte inşa edecek. Bu alanın emlak değerleri çok yüksek olsa da, hem 
alana erişimin zorluğu hem de Capitol'ün korunan bölgesine girmesi nedeniyle aslında resmi kalkınma plan-
larının hedefinde değil. Fakat, 1966 yılında devlet sınırlarının yeniden çizilmesi, Capitol Kompleksi'nin ya-
nındaki bu küçük alanda yasal yetkisinin düşmesine neden olmuştu. TATA da yasalardaki bu açığı kullan-
maktadır11. 

 

Şekil 9. Tata Camelot Sitelerinin Eski Nehir Yatağı ve Sukhna Gölünün Yerini Gösteren Fotoğraflar 

                                                            
11  https://www.archdaily.com/613851/chandigarh-under-siege-le-corbusier-s-capitol-complex-threatened-by-housing-development 
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İki aşamada inşası planlanan TATA Camelot kat sayısı 13 ile 36 arasında değişen 27 kulenin oluşturduğu bir 
kapalı site olarak düşünülmektedir. Kulelerin nasıl görüneceği sınırlı estetik kalitelerine bağlı olsa da burda 
önemli olan nereye inşa edilecekleri. Proje sadece Capitol binalarının manzarasını bozmayacak, aynı zaman-
da kentin dağlarla olan görsel ve karvamsal ilişkisini zedeleyecek durumdadır. Dağlara yaslanan ve nehirler 
ile yönetilen bu kent artık TATA Camelot ile doğayla ilişkisini kesmek zorunda kalacak ve yeni projenin 
yapılacağı Kansali Rao Nehri'nin yatağı ve ovası da artık özelliklerini yitirmekle karşı karşıya kalacaktır. 

Başka bir deyişle, 21. yüzyıla girerken TATA Camelot sadece Chandigarh'ın modernist vizyonuyla dalga 
geçen bir proje değil, aynı zamanda gelecek için ekolojik yıkımın örneklerini teşkil edecek durumdadır. 

Vikramāditya Prakāsh'a göre; Cahndigarh'ın modernist mirasını üretken bir çerçevede düşünmenin tek yolu 
geçmişi dondurmak değil, aksine değişimin yönetilmesini korumak. Modernizmin kendisi zaten geçmişin 
düşünülmesiyle değerlerin şimdi ve geleceğe taşınması demek. Değişimi yönetmenin korunması ise tarihin 
gelecek olasılıklarına bir tehdit olarak değil, yol gösterici bir ışık olarak ele alınması gerektiğini savunuyor. 
Ekolojik master planlarıyla modernist ve ütopik bir devletin kuruluşunu temsil eden Chandigarh bugün gay-
rimenkulün Mekkesi olarak düşünülüyor. Diğer bir deyişle, özelleştirilmemiş büyük sivil ve ekolojik değer-
leriyle Chandigarh kendi emlak değerini kendi yarattı12.  

TATA Camelot ise yasalardaki boşluklardan yararlanarak sadece kar maksimizasyonuna odaklanıyor. Bu 
sadece geçmiş için yıkıcılık anlamına gelmiyor, aynı zamanda bu proje kentsel ve ekolojik vizyon üzerine 
herhangi bir alternatif de üretmiyor.  

TATA Camelot şu anda bir grup sivil vatandaşın açtığı davayla yargı karşısında ve karar için az kaldı. 

                                                            
12  http://www.arkitera.com/haber/24550/le-corbusiernin-chandigarh-plani-tehdit-altinda 
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Şekil 10. Corbisier'in Konut Geliştirme Bölgesinin Tata Camolet Kuleleriyle Kesitsel İlişkisi 

SONUÇ  

Modern mimarlığın öncülerinden Oscar Niemeyer 1956 yılında Brasilia şehrinin tasarımını yaparken aynı 
zaman diliminde, Chandigarh'ın Le Corbisier tarafından tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bir şehri yeniden inşa 
ederken bu alanlarda çalışan binlerce işçinin barınma ihtiyacı, şehrin dış mahallelerinin kurulmasına neden 
olurken bu daha sonra kalıcı hale gelmesi kaçınılmaz bir hal almaktadır. Planlı bir şehirleşme tasarımı yapıl-
sada şehirlerin büyümesine en büyük neden artan nüfüs baskıları olmakla birlikte tarım kentlerinden sanayi 
kentlerine akımın önününü kesilememesidir. Genelde bu büyümeler şehirlerin banliyolarına doğru olurken, 
bazı rant çevreleride bu bölgeleri karlılık oranlarını göz önünde bulundururarak ele geçirmek üzere harekete 
geçmektedir. Brezilyalı mimar Oscar Niemeyer' in Brasili şehri ile Corbisier İn Cahandigarh' ı arasında duy-
gusal bir bağ vardır ve iki şehirde yatay mimarlığın öncü şehirlerini temsil ederler. Bu tür nostaljik şehirlerin 
üzerinde gün geçtikçe sermayenin gücü etkisini gösterir ve politik ve ve rantsal çevreler şehirleri abluka altı-
na alıp, bu tür ekolojik şehirlerin sonunu getirmek üzere çöküntüyü başlatırlar. Chandigarh da Tata camelot 
örneğinde görüldüğü üzere şehrin can damarını, akciğerlerini temizleyen kuzey rüzgarlarının önünü keserek 
belli bir süre şehir nefe alamaz hale getirirler. Ayrıca bu tür firmalar ekolojiye zarar veren dikine yapılaşma-
ya yönelik sistemlerine prestij kazandırma adına LEED ve BREAMS gibi dünyada yeşil bina sertifikası ve-
ren firmalara müracaat etmeleri ayrı bir tezat oluşturmaktadır. 
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SONUÇ  
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olurken bu daha sonra kalıcı hale gelmesi kaçınılmaz bir hal almaktadır. Planlı bir şehirleşme tasarımı yapıl-
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Öz: Değişim, hayatın her kısmında mevcuttur ve kaçınılmazdır. Evrende en hızlı değişim ve gelişim 
göstermiş canlı ise hiç şüphe yok ki insandır. Şimdiye kadar insanların yaşama, barınma, iletişim kurma, 
çalışma alışkanlıkları durmaksızın pozitif yönde değişmiştir. Günümüzde çalışma hayatı da, geçmişteki 
halinden çok farklı bir anlam taşımaktadır. Bu çalışma; geçmişten bugüne çalışma koşullarının değişimini, 
değişen bu koşulların çalışma mekânlarına yansımalarını, bu yansımaların ofislerin geleceğine ne gibi 
etkilerde bulunacağını incelemiştir. Ayrıca çalışmada; başkalaşan iş hayatı kültürü, farklı iş sektörlerine 
uyarlanan yeni çalışma şekilleri, yeni nesil ofis türleri, güncellenmiş mekân organizasyonları doğrultusunda 
ofislerin geçirmiş oldukları ve hala geçirmekte oldukları morfolojik farklılıklar örneklerle birlikte göster-
ilerek kronolojik bir örüntüyle işlenmiştir. İnsanların geçirdikleri sosyolojik hadiseler, iş hayatı algısını 
doğrudan etkilemiştir ve insanların geçmişteki çalışma alışkanlıklarının kalıntıları, günümüzün çalışma 
koşullarının evriminin temelini oluşturmaktadır. Bir tarihi eşik sayılabilecek Endüstri Devrimi’nin özellikle 
iş hayatı ve çalışma koşulları üzerindeki etkisi yadsınamayacak büyüklüktedir. Çalışanlardan beklentilerin 
farklılaştığı bu dönemde, yapı teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde ofislerden beklentiler de 
farklılaşmıştır. Önce tipolojik olarak dönüşüme uğrayan ofis yapıları, daha sonra iç mekân organizasyonları 
açısından farklılaşmıştır. İş hayatında diğer bir eşik, bilişim devrimi sayılabilir. Ofis kültürünü ve teşkilat 
yapılanmasını tamamıyla değiştiren bu devrim, çalışma şekillerini doğrudan etkilemiştir. Teknolojik icatların 
ofislere girişi dolayısıyla ofislerin geçirmiş olduğu sistematik, işlevsel, yönetimsel, organizasyonel değişim-
ler ve güncellenmiş tefrişat düzenleri; çalışma şekillerinin farklı türevlerini yaratmıştır. Hızla değişen dünya 
düzenlerinin ve telekomünikasyon kaynaklı küreselleşmenin, insanların günlük hayatlarını nasıl ve ne ölçüde 
etkilediğinin araştırılması da, hem bugünün hem yarının çalışma koşullarının değerlendirilmesi açısından 
önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Değişen Çalışma Koşulları, Değişen Çalışma Mekânları, Yeni Nesil Ofis 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Günümüzde artık çalışma hayatı, geçmişteki halinden çok farklı bir anlam taşımaktadır. Çalışma koşulları 
değişmektedir ve çalışma koşullarındaki bu değişimler ofis yapılarına ve çalışma mekânlarına yansımaktadır. 
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Tutar ve Altınöz (2013), yazdıkları ‘’Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri’’ adlı kitapta, artık yeni nesil 
ofislerin klasik ofis türlerinden ayrıldığına, çalışma mekânı kavramının biçim ve içerik değiştirdiğine ve 
değiştirmeye devam edeceğine değinmişlerdir. İş yerinin, ofisin, büronun, geleneksel çalışma mekânlarının 
tarihsel sürecini ele almış çalışmalar Dalga (2007), Çimen (2008), İmal (2009), Soyak (2009), Ergin (2012) 
incelendiğinde, çalışma mekânının başkalaşımı açıkça görülmektedir. Francis Duffy’e göre ofis kültürü artık 
çok farklıdır. Duffy (1997), ‘’The New Office’’ adlı kitabında ofis kültürünü eski ile yeni olmak üzere ayır-
mıştır ve aradaki farkları karşılaştırarak ve kıyaslayarak sunmuştur. Şahbazoğlu (2004) tez çalışmasında; 
uzaktan çalışma ile, ofislerin üsluplarının değiştiğini ve çalışmanın artık iletişim tabanlı olduğunu belirtmiş-
tir.  

Çalışma koşullarının, çalışma şekillerinin ve çalışma mekânlarının bugünü ve geleceği hakkında yorumda 
bulunmak ve çıkarım yapabilmek için, önce geçmişlerinin ve tarihsel süreçlerinin bilinmesi gerekmektedir. 
Bu çalışmaya başlanmadan önce kitaplardan, dergilerden, ders notlarından, daha önce yapılmış muhtelif 
disiplinlerdeki akademik çalışmalardan yapılan araştırmalarla; ilk çalışma mekânları, ofis kavramının insan 
hayatına girişi, ilk ofis kullanımları, ofis yapılarının oluşum ve biçimlenme etkenleri, ofisin tüm belgelenmiş 
geçmişi hakkında literatür taraması yapılmıştır. 

İnsanların geçirdikleri sosyolojik değişimler doğrultusunda iş hayatı olgusu doğrudan etkilenmiştir. Endüst-
riyel devrim, bilişimsel devrim, telekomünikasyon kaynaklı küreselleşme ve hızla değişen dünya düzenleri, 
teknoloji sayesinde gelen mobilite insanların günlük hayatlarını ve iş hayatlarını yani hem yaşama şekillerini 
hem çalışma şekillerini değiştirmiştir.  

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı; geçmişten bugüne çalışma koşullarının değişimini ve değişen bu koşulların ofis yapıla-
rına ve çalışma mekânlarına yansımalarını incelemektir. Çalışmada; başkalaşan iş hayatı kültürü, yeni çalış-
ma şekilleri, güncellenmiş mekân organizasyonları, yeni nesil ofis anlayışı, farklı iş sektörlerine uyarlanan 
yeni uzaktan çalışma yöntemleri doğrultusunda, ofislerin geçirmiş oldukları ve hala geçirmekte oldukları 
morfolojik ve tipolojik farklılıklar irdelenmiştir.  

KAPSAM 

Bu çalışma, sadece ofisleri kapsamaktadır. İlk ofis yapısının inşa edildiği 16. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar, 
ofis yapıları ile çalışma mekânlarının zaman içinde geçirdikleri değişimi göstermek ve ofisin bugün niteledi-
ği anlam ile bulunduğu konumun başlangıçtaki konumundan farklı olduğunu göstermek adına Amerika’dan 
ve tüm Avrupa’dan ofis örnekleri incelenmiştir. 
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iş hayatı ve çalışma koşulları üzerindeki etkisi yadsınamayacak büyüklüktedir. Çalışanlardan beklentilerin 
farklılaştığı bu dönemde, yapı teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde ofislerden beklentiler de 
farklılaşmıştır. Önce tipolojik olarak dönüşüme uğrayan ofis yapıları, daha sonra iç mekân organizasyonları 
açısından farklılaşmıştır. İş hayatında diğer bir eşik, bilişim devrimi sayılabilir. Ofis kültürünü ve teşkilat 
yapılanmasını tamamıyla değiştiren bu devrim, çalışma şekillerini doğrudan etkilemiştir. Teknolojik icatların 
ofislere girişi dolayısıyla ofislerin geçirmiş olduğu sistematik, işlevsel, yönetimsel, organizasyonel değişim-
ler ve güncellenmiş tefrişat düzenleri; çalışma şekillerinin farklı türevlerini yaratmıştır. Hızla değişen dünya 
düzenlerinin ve telekomünikasyon kaynaklı küreselleşmenin, insanların günlük hayatlarını nasıl ve ne ölçüde 
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YÖNTEM 

Bu çalışmanın araştırma kısmı literatür taraması yöntemiyle yapılmıştır. Çalışma koşulları değişmiştir ve 
değişen bu koşullar beraberinde çalışma mekânlarını değiştirmiştir. Bu savın desteklenmesi hususunda ise 
ofis yapıları geçmişten bugüne; konum, strüktür, yapı malzemesi, form, plan kurgusu, mekân organizasyonu 
açılarından ele alınarak görseller üzerinden karşılaştırılarak incelenmiştir. 

BULGULAR 

İlk kişisel ofisler başlangıçta sadece evin içinde bir odadan ibaret olmuştur. Daha sonraları evlerin alt 
katlarının tamamı veya sokak cephesine bakan kısımları ofis olarak tahsis edilmeye başlanmıştır. Konutların 
bir odasının veya tamamen alt katlarının ofis olarak kullanılması gitgide yaygınlaşmıştır ve özellikle burjuva 
sınıfında konut, aynı zamanda iş yeri görevi görmeye başlamıştır. Zamanla çalışma şekillerinin 
farklılaşmasıyla ve çoğalmasıyla, mahremiyet sağlayan bireyselleşmiş ve bağımsız bir çalışma mekânı, 
çalışma partnerlerinin ağırlanacağı ve birlikte çalışılacağı ortak bir toplanma alanı şeklindeki ihtiyaçlar özel-
likle burjuva sınıfının hayatında yer etmeye başlamıştır. 

16. yüzyılda tüccar bankerlerin en başarılılarından olan Medici Ailesi, İtalya’nın en gelişmiş ticari kuruluşu-
nu yaratmıştır ve sonrasında 1560 yılında ressam ve mimar Giorgio Vassari’ye Uffizi Sarayı’nı yaptırmıştır. 
Anlamı ‘‘ofisler’’ olan ve Grek stoasına benzeyen bu bina; idari ofisleri, devlet arşivini ve ticaretle uğraşan 
personelini tek çatı altında toplamıştır. Ayrıca bina; sadece yönetim için değil, sanat eserlerinin korunması ve 
sergilenmesi için de tasarlanmıştır. Kare şeklindeki kabul salonun etrafında kâtipler ve diğer uzmanlar için 
odalar, mezanin katında ise arşivler yapılmıştır. Uffizi Sarayı, tarihte ofis olarak inşa edilmiş ilk yapı olarak 
kabul edilmektedir. Bundan sonra konuttan ayrı bir ofis yani bağımsız bir iş yeri anlayışı devri başlamıştır 
(Soyak, 2009: 6-7).  

Avrupa’da özellikle burjuva sınıfında, konutların alt katlarının sokak cephelerinin ticari amaçlı kullanımı 
devam ederken bir yandan 19. yüzyıla kadar, yan yana sıralanmış hücresel ofislerden oluşan iş hanı şeklinde 
kurgulanmış az katlı geleneksel yığma yapılar ofis olarak hizmet vermek üzere inşa edilmiştir. 1864 yılında 
İngiltere’de inşa edilmiş beş katlı Oriel Chambers Binası, bünyesinde barındırdığı kiralık ofislerle, ev ofis-
lerden şirketler için inşa edilmiş ofislere geçişin lokomotif bir örneği olarak kabul edilmektedir. Ofis olarak 
inşa edilmiş ilk yapı Uffizi Sarayı’ndan bu yana, ofisler kademeli değişimler geçirmişlerdir. Konstrüksiyon 
materyallerinden, strüktür tipinden, cephe tasarımından, plan kurgusundan önce binaların yükseklikleri deği-
şime uğramıştır. Yüksek binaların türeyişinde başrollerden birine sahip, Amerikan mucit Elisha Graves 
Otis’in icadı asansör, ofis binalarında bir tasarım öğesi olarak tarihte yerini almıştır. İnsan hayatında önemi 
büyük bir icat olan asansörün kullanımı bile, ofis binalarının yüksekliğini bir yere kadar çıkarabilmiştir. Yol-
cu asansörüne sahip ilk ofis binası 1870 yılında ABD’de inşa edilmiş altı katlı Equitable Life Insurance 
Company Building olmuştur (Dalga, 2007: 34-35) (Soyak, 2009: 10). 
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Daha yüksek binalar yapabilme konusunda asansörden sonra ikinci motivasyon kaynağı çeliğin binalarda 
taşıyıcı sistem olarak kullanılması olmuştur. Amerikan mimar mühendis William Le Baron Jenney, daha 
yüksek ve daha hafif binalar yaratabilmek adına ilk adımı atmıştır ve ilk gökdelen olarak tarihe geçmiş Ho-
me Insurance Company Building 1885 yılında ABD’de inşa edilmiştir. Daha sonra yine William Le Baron 
Jenney tarafından tasarlanmış, bu sefer tamamıyla çelik strüktüre sahip ilk gökdelen Manhattan Building 
1891 yılında inşa edilmiştir. Böylelikle mimaride, özellikle ABD’de ofis mimarisinde yepyeni bir dönem 
yani gökdelenler devri başlamıştır (Çimen, 2008: 17-18). 

Strüktür, cephe ve kabuk tasarımı olarak değişen ofis binaları, yapılaşma olarak başka yaratıcı formlara da 
bürünmüşlerdir. Bazı kompleks ofis yapıları gökdelenler gibi sadece dikeyde değil yatayda da büyütül-
müşlerdir. Bunun bir sebebi, bu yapıların bünyelerinde tiyatro, spor sahaları, bisiklet yolları, konser salonu, 
açık hava sineması, yürüyüş parkurları gibi bazı tesisler barındırmalarıdır. Bu tür ofis yapıları okul 
kampüslerine benzetilebilir. 20. yüzyılda ve 21. yüzyılda geliştirilerek yaygınlaşan ve sıradanlaşan bu sosyal 
tesisli ofis yapılarının primitif örneğine yaratıcı mimar F. L. Wright henüz 1904 yılında New York’ta beton, 
tuğla ve camı bir arada harmanlayarak tasarladığı Larkin İdari Binası ile hayat vermiştir. Ev sahipliği yaptığı 
dinlenme odaları, banyolar, konferans ve sergi odaları, kütüphane ile Larkin İdari Binası, bu tür imkânlara 
sahip ofis yapılarının ilk örneği sayılabilir. Wright’ın otuz yıl sonra 1936 yılında aynı şekilde tasarladığı 
Johnson Wax Merkez Ofis Binası’nın sağladığı imkânlarsa, Larkin İdari Binası’na kıyasla daha da 
geliştirilmiştir. Johnson Wax Merkez Ofis Binası, bünyesinde güneşlenme terasları gibi mekânları dahi 
barındırmıştır. Bu durumun başka bir sebebiyse, bazı firmaların prestij ve yegâne olmak adına, yatayda 
yapılaşmayı gerektirecek şekilde, bir karargâh, bir üs algısı yaratmak amacıyla ikonik tarzda yapılaşmayı 
tercih etmeleridir. Bu durumun daha tabii diğer bir sebebiyse, bazı ülkelerin bazı şehirlerinin şehir planlama-
daki az katlı yapılaşma tutumudur. Özellikle Avrupa’da, belli başlı çoğu şirketin merkez ofisleri az katlı, 
müstakil ve şahsına münhasır tarzda tasarlanmıştır (Duffy, 1997: 21-25). 

İleri görüşlü ve yenilikçi mimar Frank Lloyd Wright, 20. yüzyılın başında ofis binalarının planlarını açana 
kadar, ofislerin plan tipleri ve mekân kurguları hep benzer biçimde kapalı planlı olmuştur. Açık plan tipi 
ofisin ilk örneği F. L. Wright’ın 1904 yılında tasarladığı ABD’de bulunan Larkin Administration Building 
olmuştur. Larkin İdari Binası’nda çalışanlar yan yana dizilmiş sıra şeklindeki masalarda homojen şekilde 
konumlandırılmıştır. Bir okul sınıfını andıran düzenli çalışma mekanlarında gözetime açık öğrenciler gibi 
çalışan bu insanlar, bu yeni ofis şeklinin ilk kullanıcıları olmuşlardır. Açık planlı ofisin ortaya çıkışı, kapalı 
planlı ofisin varlığını ortadan kaldırmamıştır; artık ofislerde kapalı, açık, karma olmak üzere üç farklı plan 
tipinin tasarlanmasının önünü açmıştır. Wright’ın getirdiği bu yenilikçi anlayışın bir tasarım alternatifi olarak 
yer etmesi zaman almıştır (Mimarist, 2014, 49: 61). 

Çalışma mekânları zamanla değişimler geçirerek, çalışma koşullarıyla daha da iç içe geçmiş şekilde tasar-
lanmışlardır. Çalışma şekilleri, çalışma mekânlarını her zaman doğrudan veya dolaylı şekilde etkilemiştir. 
Şirketlerin çalışma politikaları da insanların çalışma koşullarını, ofislerin mekân organizasyonu ve yerleşim 
kararlarını değiştirmiştir. Kıymetli sosyologlardan biri olan Henri Lefebvre’e göre, mekânların şekillen-

YÖNTEM 

Bu çalışmanın araştırma kısmı literatür taraması yöntemiyle yapılmıştır. Çalışma koşulları değişmiştir ve 
değişen bu koşullar beraberinde çalışma mekânlarını değiştirmiştir. Bu savın desteklenmesi hususunda ise 
ofis yapıları geçmişten bugüne; konum, strüktür, yapı malzemesi, form, plan kurgusu, mekân organizasyonu 
açılarından ele alınarak görseller üzerinden karşılaştırılarak incelenmiştir. 

BULGULAR 

İlk kişisel ofisler başlangıçta sadece evin içinde bir odadan ibaret olmuştur. Daha sonraları evlerin alt 
katlarının tamamı veya sokak cephesine bakan kısımları ofis olarak tahsis edilmeye başlanmıştır. Konutların 
bir odasının veya tamamen alt katlarının ofis olarak kullanılması gitgide yaygınlaşmıştır ve özellikle burjuva 
sınıfında konut, aynı zamanda iş yeri görevi görmeye başlamıştır. Zamanla çalışma şekillerinin 
farklılaşmasıyla ve çoğalmasıyla, mahremiyet sağlayan bireyselleşmiş ve bağımsız bir çalışma mekânı, 
çalışma partnerlerinin ağırlanacağı ve birlikte çalışılacağı ortak bir toplanma alanı şeklindeki ihtiyaçlar özel-
likle burjuva sınıfının hayatında yer etmeye başlamıştır. 

16. yüzyılda tüccar bankerlerin en başarılılarından olan Medici Ailesi, İtalya’nın en gelişmiş ticari kuruluşu-
nu yaratmıştır ve sonrasında 1560 yılında ressam ve mimar Giorgio Vassari’ye Uffizi Sarayı’nı yaptırmıştır. 
Anlamı ‘‘ofisler’’ olan ve Grek stoasına benzeyen bu bina; idari ofisleri, devlet arşivini ve ticaretle uğraşan 
personelini tek çatı altında toplamıştır. Ayrıca bina; sadece yönetim için değil, sanat eserlerinin korunması ve 
sergilenmesi için de tasarlanmıştır. Kare şeklindeki kabul salonun etrafında kâtipler ve diğer uzmanlar için 
odalar, mezanin katında ise arşivler yapılmıştır. Uffizi Sarayı, tarihte ofis olarak inşa edilmiş ilk yapı olarak 
kabul edilmektedir. Bundan sonra konuttan ayrı bir ofis yani bağımsız bir iş yeri anlayışı devri başlamıştır 
(Soyak, 2009: 6-7).  

Avrupa’da özellikle burjuva sınıfında, konutların alt katlarının sokak cephelerinin ticari amaçlı kullanımı 
devam ederken bir yandan 19. yüzyıla kadar, yan yana sıralanmış hücresel ofislerden oluşan iş hanı şeklinde 
kurgulanmış az katlı geleneksel yığma yapılar ofis olarak hizmet vermek üzere inşa edilmiştir. 1864 yılında 
İngiltere’de inşa edilmiş beş katlı Oriel Chambers Binası, bünyesinde barındırdığı kiralık ofislerle, ev ofis-
lerden şirketler için inşa edilmiş ofislere geçişin lokomotif bir örneği olarak kabul edilmektedir. Ofis olarak 
inşa edilmiş ilk yapı Uffizi Sarayı’ndan bu yana, ofisler kademeli değişimler geçirmişlerdir. Konstrüksiyon 
materyallerinden, strüktür tipinden, cephe tasarımından, plan kurgusundan önce binaların yükseklikleri deği-
şime uğramıştır. Yüksek binaların türeyişinde başrollerden birine sahip, Amerikan mucit Elisha Graves 
Otis’in icadı asansör, ofis binalarında bir tasarım öğesi olarak tarihte yerini almıştır. İnsan hayatında önemi 
büyük bir icat olan asansörün kullanımı bile, ofis binalarının yüksekliğini bir yere kadar çıkarabilmiştir. Yol-
cu asansörüne sahip ilk ofis binası 1870 yılında ABD’de inşa edilmiş altı katlı Equitable Life Insurance 
Company Building olmuştur (Dalga, 2007: 34-35) (Soyak, 2009: 10). 
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mesinde baskın faktörler doğal olaylar ve tarihi olaylar gibi görünse de aslında ana faktör politiktir ve 
dolayısıyla sürecin çıktısı ideolojilerle dolu bir üründür. İnsan ile mekân arasında birbirini değiştiren ve dö-
nüştüren bir ilişki mevcuttur. Bu nedenle mekân, toplumun değişimine paralel olarak değişen, çeşitli anlam-
larla yüklü, ruhu olan bir varlıktır (Yıldız, Alaeddinoğlu, 2007: 848-854). 

Teknoloji, organizasyon yapılarını doğrudan etkilemektedir ve yeni örgüt modelleri ile yeni örgütsel işleyiş 
modellerini ortaya çıkarmaktadır. Bilgi teknolojileri, bilişim, telekomünikasyon alanında yaşanmış gelişmel-
er, gündelik hayatta olduğu kadar, iş hayatında da önemli değişikliklere sebebiyet vermektedir. Söz konusu 
değişikliklerin getirdiği yeni çalışma şekilleri ve yöntemleri, yönetim literatürüne yeni kavramlar sokmuştur. 
Sanal iş, sanal örgüt, sanal ofis, sanal çalışan, tele-çalışma gibi kavramlar başlıca örneklerdendir. Çağdaş 
yönetim anlayışları sonuç odaklıdır ve bu yönetim anlayışlarında esas olan süreç değil, sonuçtur. Bu yeni 
yönetim şekli; bugünün işini bilgi işine, bugünün çalışanını ise bilgi işçisine dönüştürmektedir (Tutar, 
Altınöz, 2013: 47). 

Adhokratik ofis, gezici ofis, ev ofis gibi istihdam şekilleriyle ve sanal ofis, tele büro gibi bağımsız ve uzak-
tan çalışma yöntemleriyle, çalışma koşulları ve dolayısıyla çalışma mekânları oldukça farklı formlara bür-
ünmüştür. İlk zamanlar ofis; yalıtılmış, özel, şahsi bir mekânı temsil etmekteyken, yeni nesil ofislerde ise 
iletişim artık minimum seviyeden maksimum seviyeye çıkarılmıştır. Bazı iş kollarında bireysel çalışmanın 
yerini grup çalışması almıştır. Artık tek bir çalışma yöntemi yoktur, çalışma şekilleri işin durumuna ve 
çalışanın pozisyonuna göre farklılık göstermektedir çünkü önemli olan işin nasıl yapıldığı değil ne kadar 
verimle sonuçlandığıdır.  
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Şekil 1. Ofis Yapılarının Transformasyonu 

Şekil 1’de sırayla; ilk ofis yapısı Uffizi Palace, kiralık ofisler konseptini sunan ilk bina Oriel Chambers 
Building, yolcu asansörüne sahip ilk ofis binası Equitable Life Insurance Company Building, aynı zamanda 
bir ofis binası olan ilk gökdelen Home Insurance Company Building, tamamıyla çelik strüktüre sahip ilk 
gökdelen Manhattan Building, Woolworth Building, Petronas Towers, Taipei Tower, Willis Tower, Johnson 
Wax Headquarter, NetDragon Websoft Headquarter, Apple Headquarter fotoğrafları koyularak, ilk ofis 
yapılarıyla yeni nesil ofis yapıları arasındaki farklar gösterilmek istenmiştir. 

Şekil 2’de sırayla; Uffizi Palace, Oriel Chambers Building, Park Row Building, Woolworth Building, Larkin 
Administration Building, Johnson Wax Headquarter, Empire State Building, Petronas Towers fotoğrafları 
koyularak, plan kurgusundaki çeşitlilik ve zamanla gelinen nokta gösterilmek istenmiştir. 
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Şekil 2. Ofis Yapılarının Planlarının ve İç Mekân Organizasyonlarının Transformasyonu 
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Şekil 3. Modern Ofis Yapılarının Sosyal Alanlarından Görüntüler 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Yeni Nesil Ofis Anlayışı ve Yeni Çalışma Koşulları 
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Şekil 2. Ofis Yapılarının Planlarının ve İç Mekân Organizasyonlarının Transformasyonu 
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Şekil 3’te; Google Şirketi’nin farklı şehirlerdeki merkez ofislerinin sosyal alanlarından fotoğraflar ko-
numlandırılmıştır. 

Şekil 4’te sırayla; LOS OSOS’un tasarladığı gezici römork ofis, Worthington’un kitabında yer alan yeni ofis 
tanımı, uzaktan çalışma hizmeti sunan Granada Çalışma İstasyonu’nun içi, birer hareketli mobilya olan gezi-
ci çalışma istasyonları, geleceğin ofis konsepti canlandırması fotoğrafları konumlandırılmıştır. 

SONUÇ 

Ofis olarak isimlendirilmese de, insanların bu amaçla kullandıkları mekânlar her daim var olmuştur. 
Tapınak, kilise, bazilika, manastır, forum, saray, ev hatta çadır bile zamanın eski ofisleri olmuşlardır. İnsan-
ların çalışma koşulları zamanla değiştikçe, beden işinin yanına zihin işi daha da eklendikçe, bürokrasiye 
hizmet eden devlet sarayları gibi yapılardan hariç, burjuva sınıfına hizmet eden idari yapılar yapılmaya 
başlanmıştır. Örneğin 1560 yılında İtalya’da inşa edilmiş Uffizi Sarayı’na kadar hiçbir yapı isminde ofis 
kelimesini barındırmamıştır. Uffizi Sarayı tarihte ofis olarak inşa edilmiş ilk yapı olarak kabul edilmektedir. 
Değişen çalışma koşullarının ofis yapıları üzerindeki ilk etkisi bu olmuştur. Daha sonraları, nice klasik üs-
luplu ofis yapısı muhtelif Avrupa ülkelerinde inşa edilmiştir. 

Ofis yapıları; tarz ve üslup olarak değişseler de, asansör sayesinde daha yüksek olsalar da, gösterişli ve es-
tetik yığma yapılar olarak 19. yüzyılın sonuna kadar hep aynı mimari dili konuşmuşlardır. Ofis yapısının 
başka bir forma dönüşmesi ilk olarak gökdelene evrilmesiyle başlamıştır. Bir bina türü olarak gökdelenin var 
olmasına imkân veren yapı teknolojilerindeki gelişmeler Endüstri Devrimi sayesinde gerçekleşmiştir. Endüs-
tri Devrimi çalışma koşullarını tamamıyla değiştirmiştir, çalışan istihdamı konusunda patlama yaratmıştır ve 
ileriki zamanlarda gökdelenlerin bilgi işçileriyle dolu bacasız birer fabrikaya dönüşmelerine sebep olmuştur. 
Değişen çalışma koşullarının ofis yapılarına ve çalışma mekânlarına yansımalarının ikinci evresi istihdam 
kuleleri gökdelenlerin ortaya çıkışı ile gerçekleşmiştir.  

İlk belirdikleri zamandan 20. yüzyıla kadar plan kurgusu olarak hep aynı şekilde yani kapalı planlı tasar-
lanmış ofis yapılarının plan kurgusu ilk defa 1904 yılında Larkin Administration Building ile değişime 
uğramıştır. Çalışma şekli olarak, o dönemin iş yönetimi ve denetim anlayışının yarattığı kontrolcü mekaniz-
ma ile fabrikalardan ilham alınan istihdam modeli birleştirilerek yeni açık bir plan kurgusu ve iç mekân 
düzeni yaratılmıştır. İlk defa uygulanan bu organizasyon modelinde tefrişat bile itinayla düşünülmüştür ve 
mobilyaların çoğu özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca bu hamle, ofislerde çok sonraları ortaya çıkan ve sevilip 
benimsenen esnek tasarımın başlangıcı sayılabilir. Değişen çalışma koşullarının ofis yapılarına ve çalışma 
mekânlarına yansımalarının üçüncü evresi ofislerde planların açılması olarak yaşanmıştır.  

Yirminci yüzyılda iletişim teknolojileri ve bilgi teknolojileri çok büyük ama bir o kadar da hızlı ilerlemeler 
kaydetmiştir. Tabi ki en başta çalışma hayatını etkileyen ve tüm dünyayı ilgilendiren bu globalleşme süreci, 
tüm bu donanımların birleşip bilişim teknolojilerini doğurmasıyla kayıtsız kalınamayacak yeni bir dönem 
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başlatmıştır. Taşınabilir bilgisayarlar, internet, mobil telefonlar sayesinde, zamanla yapılan bu yarışta hız 
kazanabilme, işleri uzaktan halledebilme ve aynı anda birçok yerde bulunabilme; bilişim teknolojileri içinde 
apayrı bir boyut yaratarak sanal bir çalışma ortamı doğurmuştur. Çalışma mekânı, artık çalışanın o anda 
bulunduğu yer olmuştur. Bundan yola çıkılarak, yeni çalışma yöntemleri ve bu yöntemler üzerinden yeni 
mobil çalışma mekânları tasarlanmıştır. Değişen çalışma koşullarının ofis yapılarına ve çalışma mekânlarına 
yansımalarının dördüncü evresi mobil ofisler olarak hayat bulmuştur. 

Varılan noktada bugün artık ofis kelimesi daha geniş ve soyut bir anlama sahiptir. Bir insan artık ofisinden 
söz ettiğinde; aynı anda elli kişinin çalıştığı bir mekândan, bir kapsülden veya bir kabinden, kiralık bir süit-
ten, bir karavandan, bir kulübeden, kendi evinden veya hatta sırt çantasından bile bahsediyor olabilir. Ofis 
yapıları her daim bir toplanma alanı, bir sinerji mekânı olmaya devam edecektir fakat günümüzde çalışma 
faaliyeti belirli bir mekândan bağımsız da yürütülebilmektedir. Belirli bir mekâna sahip sabit ofislerden ise 
artık daha fazla ihtiyacı karşılaması beklenmektedir. Ofislerin ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendiği, ofis içi 
çalışmalarda gruplaşmaya, ofis dışı çalışmalarda ise tamamen bireyselleşmeye gidilmesinden anlaşıla-
bilmektedir. Bulgulardan varılan sonuca göre; çalışma mekânları değişkendir ve çalışma koşullarına göre 
şekillenmektedir.  
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Şekil 3’te; Google Şirketi’nin farklı şehirlerdeki merkez ofislerinin sosyal alanlarından fotoğraflar ko-
numlandırılmıştır. 

Şekil 4’te sırayla; LOS OSOS’un tasarladığı gezici römork ofis, Worthington’un kitabında yer alan yeni ofis 
tanımı, uzaktan çalışma hizmeti sunan Granada Çalışma İstasyonu’nun içi, birer hareketli mobilya olan gezi-
ci çalışma istasyonları, geleceğin ofis konsepti canlandırması fotoğrafları konumlandırılmıştır. 

SONUÇ 

Ofis olarak isimlendirilmese de, insanların bu amaçla kullandıkları mekânlar her daim var olmuştur. 
Tapınak, kilise, bazilika, manastır, forum, saray, ev hatta çadır bile zamanın eski ofisleri olmuşlardır. İnsan-
ların çalışma koşulları zamanla değiştikçe, beden işinin yanına zihin işi daha da eklendikçe, bürokrasiye 
hizmet eden devlet sarayları gibi yapılardan hariç, burjuva sınıfına hizmet eden idari yapılar yapılmaya 
başlanmıştır. Örneğin 1560 yılında İtalya’da inşa edilmiş Uffizi Sarayı’na kadar hiçbir yapı isminde ofis 
kelimesini barındırmamıştır. Uffizi Sarayı tarihte ofis olarak inşa edilmiş ilk yapı olarak kabul edilmektedir. 
Değişen çalışma koşullarının ofis yapıları üzerindeki ilk etkisi bu olmuştur. Daha sonraları, nice klasik üs-
luplu ofis yapısı muhtelif Avrupa ülkelerinde inşa edilmiştir. 

Ofis yapıları; tarz ve üslup olarak değişseler de, asansör sayesinde daha yüksek olsalar da, gösterişli ve es-
tetik yığma yapılar olarak 19. yüzyılın sonuna kadar hep aynı mimari dili konuşmuşlardır. Ofis yapısının 
başka bir forma dönüşmesi ilk olarak gökdelene evrilmesiyle başlamıştır. Bir bina türü olarak gökdelenin var 
olmasına imkân veren yapı teknolojilerindeki gelişmeler Endüstri Devrimi sayesinde gerçekleşmiştir. Endüs-
tri Devrimi çalışma koşullarını tamamıyla değiştirmiştir, çalışan istihdamı konusunda patlama yaratmıştır ve 
ileriki zamanlarda gökdelenlerin bilgi işçileriyle dolu bacasız birer fabrikaya dönüşmelerine sebep olmuştur. 
Değişen çalışma koşullarının ofis yapılarına ve çalışma mekânlarına yansımalarının ikinci evresi istihdam 
kuleleri gökdelenlerin ortaya çıkışı ile gerçekleşmiştir.  

İlk belirdikleri zamandan 20. yüzyıla kadar plan kurgusu olarak hep aynı şekilde yani kapalı planlı tasar-
lanmış ofis yapılarının plan kurgusu ilk defa 1904 yılında Larkin Administration Building ile değişime 
uğramıştır. Çalışma şekli olarak, o dönemin iş yönetimi ve denetim anlayışının yarattığı kontrolcü mekaniz-
ma ile fabrikalardan ilham alınan istihdam modeli birleştirilerek yeni açık bir plan kurgusu ve iç mekân 
düzeni yaratılmıştır. İlk defa uygulanan bu organizasyon modelinde tefrişat bile itinayla düşünülmüştür ve 
mobilyaların çoğu özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca bu hamle, ofislerde çok sonraları ortaya çıkan ve sevilip 
benimsenen esnek tasarımın başlangıcı sayılabilir. Değişen çalışma koşullarının ofis yapılarına ve çalışma 
mekânlarına yansımalarının üçüncü evresi ofislerde planların açılması olarak yaşanmıştır.  

Yirminci yüzyılda iletişim teknolojileri ve bilgi teknolojileri çok büyük ama bir o kadar da hızlı ilerlemeler 
kaydetmiştir. Tabi ki en başta çalışma hayatını etkileyen ve tüm dünyayı ilgilendiren bu globalleşme süreci, 
tüm bu donanımların birleşip bilişim teknolojilerini doğurmasıyla kayıtsız kalınamayacak yeni bir dönem 
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KAMUSAL ALAN OLARAK MEYDANLAR: BEŞİKTAŞ VE SAN MARCO MEYDANI’NDA ME-
KANSAL KALİTENİN ÖLÇÜLMESİ 

Özlem YARIMAY 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

 

Öz: Kamusal alanlar, her kesimden vatandaşın toplandığı, kendini ifade ettiği ve vakit geçirdiği alanlar ola-
rak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu mekanlar, kullanım çeşitliliğinden dolayı farklı fonksiyonlar içeren alanlar-
dan oluşmaktadır. Toplumun, sosyal, kültürel, tarihsel, ekonomik yönlerden gereksinimlerini sağlamak ama-
cıyla farklılaşan kamusal alanlar, kentin fiziksel yapısını gözler önüne sermektedirler. Meydanlar, kent tasa-
rımında en önemli faktörlerden birisidir. En önemli kamusal alanlardan biri olarak meydanlar, insanların 
buluşup sosyalleştiği mekanlar olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca meydanlar, kentte yaşayanlar için toplanma, 
aktivite ve dağılma mekanları olmalarının yanı sıra; sosyal, kültürel, tarihsel, dinsel, siyasal vb. gibi gereksi-
nimlere de cevap veren alanlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu çalışmada, San Marco ve Beşiktaş bağ-
lamında açık kamusal alanların, toplumsal yapı incelemesi ve karşılaştırması yapılmıştır. Öncelikle literatür 
taraması yapılarak kavramsal bilgiler toplanmış, ardından Beşiktaş ve San Marco’nun tarihsel gelişimi üze-
rinde durulmuş ve analizler yapılmıştır. Kamusal alan olarak meydanların, sağlıklı bir kamusal kent yaşamını 
desteklemesi için ne gibi mekansal kriterlere sahip olması gerektiği araştırılmıştır. Kamusal alan kalitesini 
ölçerken kullanılan dört önemli ölçüt; erişebilir olması ve önemli noktalara iyi bağlantısının olması, kullanım 
rahatlığı ve iyi bir görünüme sahip olması, çekici etkilerinin bulunması, insanların sürekli olarak bir araya 
gelip ziyaret istedikleri sosyal ortam olması olarak sıralanmıştır. Bu kriterler açısından incelenen İstanbul ve 
Venedik’te bulunan Beşiktaş ve San Marco meydanlarının üzerinden bir değerlendirme yapılması amaçlan-
mıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kamusal Alan, Meydan, Mekansal Kalite, Beşiktaş Meydanı, San Marco Meydanı  

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Kamu alanı, bir araya gelmemizi sağlayan ortak bir dünyadır. Kamu alanının varlığı, insanları bir araya top-
lamasına, birbirleriyle ilişkiye sokan bir şeyler topluluğuna dönüşmesine ve kalıcı olmasına bağlıdır (Arendt, 
1994: 80-81). Kostoff (1995) kamusal alanı, “insanların normal günlük rutinlerinde ya da dönemsel şenlik-
lerde (festival, bayram) fonksiyonel ve törensel aktiviteleri gerçekleştirdikleri, toplumu birbirine bağlayan 
ortak bir zemin” olarak tanımlamıştır. Habermas (2010) kamusal alanı, toplumsal yaşantının ve kamuoyunun 
içinde oluşan alan olarak tanımlamıştır.  

KAMUSAL ALAN OLARAK MEYDANLAR: BEŞİKTAŞ VE SAN MARCO MEYDANI’NDA 
MEKANSAL KALİTENİN ÖLÇÜLMESİ

Özlem YARIMAY

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye
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En önemli kamusal alanlardan biri olan meydanları Schulz (1971), “kentsel yapının en belirgin ve göze çar-
pan unsuru” olarak tanımlamıştır. İnsanoğlunun keşfettiği kentsel mekanı kullanmanın ilk yolu olan meydan-
lara, sembolik değerler yüklenmiştir. Bu nedenle, sayısız kutsal yerin, agora, forum, manastır ve cami avlusu 
gibi mekanların, inşası için model olmuştur (Krier, 1979).  

Meydanlar, zihinsel rahatlama ve dinlenme alanı olarak, bulunduğu kentin sakinlerine aittir (Zucker, 1959). 
Mimari elemanlarla sınırları belirlenmiş, toplumsal işlevlere sahip olan ve şehir dokusu ile iç içe geçmiş kent 
parçaları olarak nitelendirilmektedir. Kent merkezi olarak tanımlanabilecek meydanlar, toplumsal açıdan 
ciddi fonksiyonları içeren ve dönemlerinin önemli olaylarına şahitlik eden mekanlardır (Çakılcıoğlu, Reyhan 
ve Kurt, 2010). Meydan aslında, içinde bulunduğu kentte bir müze, tarihsel bir hatırlatma alanı ve geçmişten 
günümüze aktarılan bir anı mekanıdır (Barkul ve Tönük, 2000: 32-35). Günümüzde meydanlar; buluşma, 
gösteri için toplanma, tiyatro, sinema, restoran, kafe ve alışveriş mekanlarının bulunduğu; eklenen ve değişen 
fonksiyonlara hizmet eden yerlerdir (Önder ve Aklanoğlu, 2002: 96-106). 

Kent meydanları, şehir tasarımlarında hala en önemli unsurdur. Bir kentin veya bir kasabanın dekore edilerek 
farklılaşmış olan alanıdır. En önemli sivil mimari yapıların, güzel heykellerin, çeşmelerin, ışıklandırmaların 
yapıldığı, her şeyden önce insanların buluştuğu sosyalleştiği doğal bir ortamdır. Bu tür kamuya açık alanlar, 
temel tasarım ilkelerine göre tasarlandığında ve kamu tarafından benimsendiğinde sembolik bir anlam ka-
zanmaktadırlar (Moughtin, 1992). 

Kamusal alanların oluşturulmasına ve bunların sürdürülebilir olmasına yönelik çalışmalar yapan oluşumlar 
bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden birisi, New York merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Project 
for Public Spaces (PPS)’dir. PPS’in çalışmalarının odağında kamusal alanların planlama ve tasarımı bulun-
maktadır13. PPS’e göre, insanların yaşadığı ve paylaştığı yerler ile arasındaki bağları güçlendirmek, paylaşı-
lan değerleri en üst düzeye çıkarmak için, kamu alanlarının tasarımında iş birliğinin yapılması esastır. Daha 
iyi kentsel tasarım için fiziksel, kültürel ve sosyal kimliklere dikkat edilmelidir. Kamusal alanlar, nasıl çalış-
tığımızı, görevlerimizi, nasıl yaptığımızı ve eve nasıl döndüğümüzü gösteren alanlardır. Kamusal alanlar, 
alışveriş yapmak, buluşmak, oynamak ve iletişime geçmek içindir. Ayrıca en sıradan alt yapı hizmetlerinin 
sunulduğu, toplumun özlemlerini ve öfkelerini iletmek için kullandıkları alanlardır. Ve nihayetinde kamusal 
alanlar, izin verildiğinde halkın kendini ifade edebildiği, yaratıcıklarını gösterdiği ve deneme yapabildiği 
aracı mekanlardır14. 

Toplum üzerindeki etkileri düşünüldüğünde kamusal alanların doğru planlanması çok önemlidir. PPS’e göre, 
kamusal alanın, kamusal alan olarak toplum tarafından kullanılabilmesi için hedeflere, yani çekim noktaları-
na ihtiyacı vardır. Topluluklara kimlik ve görsel anlamda cazibe oluşturabilecek; işletmelere, yatırım sağla-
yacak yerlere ve yeni sakinlere ihtiyaç vardır. Bu çekim noktaları, şehir merkezi, ana cadde, deniz kenarı, 
                                                            
13 https://www.pps.org/ 
14 https://uploads-ssl.webflow.com/5810e16fbe876cec6bcbd86e/5b71f88ec6f4726edfe3857d_2018%20placemaking%20booklet.pdf 
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park veya müze olabilir. Bu alanlarda; kafe, çocuk oyun alanı, kitap okuma yerleri, oturma alanları, buluşma 
nedeni olacak yerler olmalıdır. PPS, kamusal alan kalitesini ölçerken kullandığı dört önemli özelliği: “Erişi-
lebilir olması ve önemli noktalara iyi bağlantısının olması, kullanım rahatlığı ve iyi bir görünüme sahip ol-
ması, çekici etkinliklerin bulunması, insanların sürekli olarak bir araya gelip ziyaret etmek istedikleri sosyal 
ortam olması2” olarak sıralamıştır. 

AMAÇ  

Çalışmada iki kıyı meydanı olan Beşiktaş Meydanı ve San Marco Meydanı kamusal alanlarının, toplumsal 
yapı incelemesi ve karşılaştırma yapılması hedeflenmiştir. Kamusal alan kalitesini ölçerken kullanılan önem-
li ölçütler sıralanarak, bu ölçütler açısından İstanbul ve Venedik’te bulunan Beşiktaş ve San Marco Meydan-
ları'nın incelenmesi ve değerlendirme yapılması amaçlanmıştır.  

KAPSAM 

Beşiktaş Meydanı ve San Marco Meydanı’nın fiziksel sınırları, çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Ça-
lışmada seçilen iki kıyı meydanı olan Beşiktaş ve San Marco Meydanları’nın sınırları Şekil 1’de gösterilmiş-
tir. Beşiktaş Meydanı yaklaşık 25.100m² alan kaplamaktadır. Ancak 4 numaralı alanda şu an metro çalışması 
yapıldığı için büyük bir kısmı kullanıma kapalıdır (Şekil 1). Kullanıma açık olan alan ise 18.200m²’dir. Be-
şiktaş Meydanı çok parçalı bir yapıya sahiptir. San Marco Meydanı ise, yaklaşık 22.200m² alan kaplamakta-
dır ve daha bütüncül bir yapıya sahiptir. Bakıldığında iki meydan da yaklaşık aynı ölçüde alan kaplamakta-
dır. 

 

Şekil 1. Beşiktaş Meydanı ve San Marco Meydanı Mapladığı Alan (Ö. Yarımay, 2018) 

YÖNTEM 

Çalışmada, Beşiktaş Meydanı ve San Marco Meydanı hakkında bilgi toplanarak, fotoğraflama ve haritalama 
gibi görselleştirme teknikleri kullanılarak, karşılıklı analizler yapılmıştır. Araştırma alanlarıyla ilgili verilere 
ulaşabilmek için; literatür taraması, gözlem ve fotoğraflama, internet araştırması ve taraması yapılarak, üni-
versite kütüphanesi arşivlerinden yararlanılmıştır.  

En önemli kamusal alanlardan biri olan meydanları Schulz (1971), “kentsel yapının en belirgin ve göze çar-
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Meydanlar, zihinsel rahatlama ve dinlenme alanı olarak, bulunduğu kentin sakinlerine aittir (Zucker, 1959). 
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lan değerleri en üst düzeye çıkarmak için, kamu alanlarının tasarımında iş birliğinin yapılması esastır. Daha 
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sunulduğu, toplumun özlemlerini ve öfkelerini iletmek için kullandıkları alanlardır. Ve nihayetinde kamusal 
alanlar, izin verildiğinde halkın kendini ifade edebildiği, yaratıcıklarını gösterdiği ve deneme yapabildiği 
aracı mekanlardır14. 

Toplum üzerindeki etkileri düşünüldüğünde kamusal alanların doğru planlanması çok önemlidir. PPS’e göre, 
kamusal alanın, kamusal alan olarak toplum tarafından kullanılabilmesi için hedeflere, yani çekim noktaları-
na ihtiyacı vardır. Topluluklara kimlik ve görsel anlamda cazibe oluşturabilecek; işletmelere, yatırım sağla-
yacak yerlere ve yeni sakinlere ihtiyaç vardır. Bu çekim noktaları, şehir merkezi, ana cadde, deniz kenarı, 
                                                            
13 https://www.pps.org/ 
14 https://uploads-ssl.webflow.com/5810e16fbe876cec6bcbd86e/5b71f88ec6f4726edfe3857d_2018%20placemaking%20booklet.pdf 
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BULGULAR 

Beşiktaş Meydanı 

Beşiktaş semtinin tarihine bakıldığında, Bizans döneminde İstanbul’un surları dışında kaldığı için yönetsel 
bir statüye sahip olmadığı görülmektedir. Ancak Osmanlı dönemine gelindiğinde yerleşim kimliği kazanma-
ya başlamış ve kent yönetiminde yerini almıştır. 19.yy sonu 20.yy başlarında, hanedanın önce Dolmabahçe 
Sarayı’na daha sonra da Yıldız Sarayı’na taşınmasıyla Beşiktaş’ın önemi artmış ve farklı bir statüye ulaşmış-
tır15. 1930 yılında Beşiktaş, Beyoğlu İlçesi'ne bağlı bir bölge iken, Beyoğlu'ndan ayrılarak bağımsız ilçe hali-
ne gelmiştir (Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı, 1993: 161-164). 

Beşiktaş meydanı, Boğaziçi deniz yolu üzerinde bulunması, iskelesi ve Boğaz Köprüsü’ne bulunan bağlantısı 
ile İstanbul ulaşımında önemli yere sahiptir. Ayrıca Beşiktaş Meydanı tarihsel, kültürel ve ticaret işlevleri 
olan bir alandır. Meydan’da bulunan önemli şehir ögelerini sayacak olursak; Sinan Paşa Cami, Barbaros 
Hayrettin Paşa Türbesi, Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı, Beşiktaş İskelesi, Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi, 
Deniz Müzesi, Demokrasi Anıtı’nı söyleyebiliriz. Şu anda yani 2019 yılında Barbaros Anıtı’nın bulunduğu 
üçgen alanın büyük bir kısmı kullanıma kapatılarak, metro çalışması yapılmaktadır. 

Beşiktaş Meydanı analiz edildiğinde görülmüştür ki (Şekil 2), meydanın sınırlarını yollar ve bazı yapılar 
oluşturmasına rağmen, bu sınırlar net bir şekilde algılanamamaktadır. Trafik yoğunluğuna bakacak olursak, 
meydanda bulunan otobüs duraklarının sürekli hareket halinde olduğunu ve Barbaros Bulvarı ve Beşiktaş 
Caddesi’nin yoğun olduğunu görülmüştür. Yayalar ise, meydanı genellikle otobüs duraklarını kullanmak 
veya vapur iskelesine ulaşmak için kullanmaktadır, dolayısıyla bu alanlarda yaya yoğunlu fazladır. Meydan-
daki yeşil alanlara bakıldığındaysa, tekil olarak yerleşmiş ağaç veya ağaç kümelerinden oluştuğu görülmüş-
tür. 

                                                            
15 http://besiktas.bel.tr/sayfa/1794/tarihce 
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Şekil 2. Beşiktaş Meydanı Analiz Paftaları (Ö. Yarımay, 2018) 

San Marco Meydanı 

Venedik kentinde bulunan San Marco Meydanı , kentteki tek meydan olarak, her zaman önemli sivil mimari 
yapıların yeri olmuştur. Meydan, 9. yüzyılda, orijinal San Marco Bazilikası, Dükler Sarayı ve Procuratie’nın 
önünde kurulmuştur. Bulunduğu yerin büyüklüğü ve sivil önemi nedeniyle, kısa zamanda Venedikliler için 
merkezi bir buluşma noktası haline gelmiştir. Bunun ardından meydanda seri bir şekilde mağazalar açılmaya 
başlamıştır. Alanın bu yeni kullanımıyla, San Marco Bazilikası’nın yeniden inşası ve meydanın etrafındaki 
binaların kafelere dönüşmesi, yeni bir tasarım kurgusuna yol açmıştır16. 

Dünyanın en tanınmış tarihi yerlerinden biri olan San Marco Meydanı, Procuratie Vecchie, Correr Müzesi, 
Venedik Ulusal Arkeoloji Müzesi, Aziz Mark’ın Çan Kulesi, Aziz Mark’ın Saat Kulesi, Marciana Milli Kü-
tüphanesi, San Marco Bazilikası, Dükler Sarayı, San Marco ve San Teodoro Sütunları gibi dikkat çekici anıt-
larla çevrilidir. Ayrıca Leoncini Meydanı, San Marco’nun alt meydanını oluşturarak Venedik Patriği ve San 
Teodoro Kilisesi ile birleşmesini sağlamıştır. 

                                                            
16  https://www.pps.org/places/piazza-san-marco 
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Günümüzde San Marco Meydanı, alt meydanlarıyla birlikte, Venedik'in tarihsel, kültürel, sosyal, dini ve 
politik merkezini oluşturmaktadır. Meydana bakıldığında geniş ve bütüncül bir açıklık göze çarpmaktadır. 
Ayrıca, meydanda sadece yaya dolaşımının olduğunu görülmektedir (Şekil 3). Yeşil alan ise meydan sınırları 
içinde bulunmamaktadır, sadece Kraliyet Bahçesi’nde bulunmaktadır. 

 

Şekil 3. San Marco Meydanı Analiz Paftaları (Ö. Yarımay, 2018) 

Beşiktaş Ve San Marco Meydanı’nda Mekansal Kalitenin İncelenmesi 

Kamusal alanların kalitesi, toplumun da kalitesini etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Kentin kullanıcıları 
olarak toplumun her düzeydeki birey kamusal alanları kullanmaktadır. Bu bölümde PPS’in kamusal alan 
kalitesini ölçerken kullandığı dört özellik üzerinden Beşiktaş ve San Marco Meydanları incelenmiştir. 

Erişim ve Bağlantılar: Metro çalışması nedeniyle kapalı olan alanı saymazsak Beşiktaş Meydanı’nın; şu an 
için üç bölümden oluştuğunu söyleyebiliriz. İlki Barbaros Hayrettin Paşa heykeli ve türbesinin bulunduğu 
açıklık; ikincisi Beşiktaş iskelesinin solunda, deniz müzesinin önünde bulunan alan; üçüncüsü ise Beşiktaş 
iskelesinin sağında ve üniversitenin önünde kalan alan olarak Şekil 1’de gösterilmiştir. Birinci ve ikinci 
alanda bulunan kişiler birbirlerini görmekte, ancak üçüncü alanda bulunanlar, diğer meydanları görememek-
tedir. Ayrıca birinci ve ikinci alanın yol tarafından ikiye ayrılması, birbirine geçişi zorlaştırmakta ve bağlan-
tısını koparmaktadır. Üç bölümden oluşan meydan erişilebilirlik açısından irdelendiğinde, engelli insanlar ve 
diğer özel ihtiyacı olan insanlar için uygun değildir. Arada bulunan yollar, kaldırımın darlığı veya kaldırımı 
bölen engeller, araçlar, sokak satıcıları ve insan trafiği erişilebilirliği zorlaştırmaktadır. Meydana ulaşmak 
için insanlar çeşitli ulaşım seçeneklerini kullanabilmektedir. Otobüs, özel araç, vapur kullanarak meydana 
ulaşabilmektedirler. Bisiklet kullanımı için buraya bisiklet parkı ve biletli bisikletler konulmuştur. Ancak 
bisiklet, İstanbul için henüz güvenilir ulaşım aracı olarak kabul görmediğinden, tercih edildiğini söyleyeme-
yiz. 
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Şekil 4. Beşiktaş Meydanı ve San Marco Meydanı (Ö. Yarımay, 2018), 17 

San Marco Meydanı, kendini oluşturan alt meydanlarla birlikte bir bütünü oluşturmaktadır. Herhangi bir 
engelle bölünmeyen meydanda, görüşü engelleyen faktörler de bulunmamaktadır. Meydanın şeklinden kay-
naklı görüş açısını engelleyen sadece binalardır. Erişilebilirlik açısından bakıldığında, düz bir alanda bulunan 
meydanın her noktasına engelli insanlar ve diğer özel ihtiyacı olan insanlar rahatlıkla ulaşabilmektedir. Mey-
dana; yaya olarak, gondol ve deniz otobüsü ile ulaşım sağlanmaktadır. Venedik’te bisiklet kullanımı yasak 
olduğu için, bisiklet kullanımı söz konusu değildir. 

Konfor ve Görüntü: Üç bölüm olarak tanımlanan Beşiktaş Meydanı’nın her bölümünde, gölgelik alan yok-
sunluğu görülmektedir. Yazın sıcak zamanlarda olumsuz bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Birinci 
alanda (Şekil 1) yani Barbaros Hayrettin Paşa Heykeli ve Türbesinin bulunduğu alanda, oturma birimin azlı-
ğı insanların burayı kullanmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Büyük bir boşluğun olması, oturma alanının 
yetersiz olması ve mekanın tanımsız olması, burasını çok kullanılmayan bir alan haline gelmesine neden 
olmuştur. İkinci ve üçüncü alanda oturma birimleri yayılmış şekilde bulunmaktadır. Birinci alanın sağ tarafı-
nı oluşturan otobüs durağının varlığı yayaların burayı kullanımını zorlaştırmaktadır. Ayrıca burada bulunan 
büfe tarzındaki mekanların varlığı buranın kamuya açık alan olarak kullanımını kısıtlamaktadır. Meydanda 
az da olsa yeşil alan olarak, ağaç kümeleri bulunmaktadır. 

  

Şekil 5. Beşiktaş Meydanı ve San Marco Meydanı (Ö. Yarımay, 2018), 18 

                                                            
17  https://www.galaksirehberim.com/2017/11/san-marco-bazilikas.html 
18 http://www.architerminal.com/piazza-san-marco/ 
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San Marco Meydanının tarihi yapılarla çevrili olması, alanın gölgelik alan sorununu çözmektedir. Oturma 
alanı olarak sadece kafelerin masa sandalyeleri bulunmaktadır, kalıcı oturma birimleri görülmemiştir. Mey-
dan temiz ve güvenli olarak kabul edilebilir. Alanda yeşil alan bulunmamaktadır, ancak tarihi dokunun varlı-
ğı yeşil alan eksikliğini hissettirmediğini söyleyebiliriz. 

Kullanım ve Etkinlikler: Beşiktaş’ta birinci alanın sol tarafında, yani Barbaros Hayrettin Paşa Heykeli ve 
Türbesinin bulunduğu alanda, genellikle gençler kaykay kayarak ve birbirlerini izleyerek vakit geçirmekte-
dirler. Burayı insanlar genellikle vapur iskelesine veya otobüs durağına ulaşmak için geçiş noktası olarak 
kullanmaktadır. Ayrıca burası özel günlerde törenlerin yapıldığı ve seyrek de olsa konserlerin verildiği ve 
sanat etkinliklerinin yapıldığı bir mekan olarak karşımıza çıkmaktadır. Birinci alanın sağ tarafı ise ticari alan 
olarak kullanılmaktadır. İkinci ve üçüncü alanda insanlar burada oturup dinlenerek, manzarayı seyrederek, 
sohbet ederek vakit geçirmektedir. İkinci alandaki manzara; deniz otobüsü iskelesinin varlığıyla ve buraya 
park eden teknelerle kapatılmıştır. Kıyıda bulunan iki alanda da her yaştan birey gelip burayı kullanmaktadır. 
Sokak satıcıları burada bulunarak, burada vakit geçirenlere satış yapmaktadır. 

San Marco Meydanı, turistlerin burayı görmek için gelip, meydanı gezerek meydanın fotoğrafını çekip, kilise 
ve müzeleri gezerek ziyaret ettiği bir alan olarak gözükmektedir. İnsanlar meydanda kafelerde, mağazalarda, 
kilisede ve müzede vakit geçirmektedir. Akşam vakti kafelerde canlı müzik bulunmaktadır. Ayrıca özel gün-
lerde ve belli zamanlarda toplanma, tören ve konser alanı olarak kullanılmaktadır. Meydanda, San Marco 
karnavalı senenin belli zamanlarında düzenlenmekte, o aylarda turist yoğunluğu yaşanmaktadır. Her yaştan 
insan gelip burayı kullanmaktadır. Sokak satıcılarının burada bulunduğu ve burada vakit geçirenlere satış 
yaptığı görülmektedir. 

  

Şekil 6. Beşiktaş Meydanı ve San Marco Meydanı Konser ve Tören Kullanımı 19 20 

Sosyallik: Beşiktaş meydanı genellikle buluşma alanı olarak kullanılmakta, daha sonra buradan başka bir 
mekana geçiş yapılmaktadır. Burayı kullanan insanlar genellikle kısa süreli vakit geçirmektedir. Tekil kulla-

                                                            
19 http://www.besiktas.bel.tr/Sayfa/19711/besiktas-ta-cosku-dolu-29-ekim-kutlamalari 
20 https://www.unive.it/pag/19778/ 
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nımın yanı sıra, toplu olarak kullanım da söz konusudur. Ancak gruplar, diğer gruplarla etkileşim halinde 
değildir. 

San Marco Meydanı, turistlerin daha çok kullandığı bir alan olarak gözükmektedir. Buraya gelen insanlar 
hem kısa süreli hem de uzun süreli vakit geçirebilmektedir. Tarihi bir dokusu olan meydanda bulunan kafele-
rin varlığı ve akşamları canlı müzik bulunması burayı daha aktif kullanılan bir alan olarak tanımlamamıza 
neden olmaktadır. 

SONUÇ 

Kıyı meydanı olarak tanımlanan San Marco Meydanı’nın sınırları, çevresindeki tarihi yapılar sayesinde net 
bir şekilde algılanırken, Beşiktaş Meydanı’nın çevresini oluşturan sınırlar, çok fazla hissedilmemektedir. 
Beşiktaş ve San Marco Meydanları, toplamda yaklaşık aynı alanı kaplıyor gözükseler de Beşiktaş Meyda-
nı’nın kullanılmayan alanı burayı küçülterek, kullanımını daraltmıştır. San Marco Meydanı’nın bütüncül 
yapısı, Beşiktaş Meydanı’na göre daha erişilebilir bir meydan olmasını sağlamaktadır. Beşiktaş Meydanı’nda 
yayaların yürüyüşünü zorlaştıran engeller, engelli bireyler ve diğer özel ihtiyacı olan bireyler için, daha zor 
erişilmesine neden olmaktadır. İki meydana da ulaşım farklı araçlarla sağlanabilmektedir. Beşiktaş Meydanı, 
San Marco Meydanı’na göre daha fazla yeşil dokuya sahiptir. Aslında iki meydanda da tören ve konser din-
letileri olsa da San Marco Meydanı, daha aktif bir toplanma ve eğlence mekanı olarak kullanılmaktadır. San 
Marco Meydanı’nın tarihi yapılarla çevrilmiş olması, hem buraya gölge sağlayıp insanların dinlenerek vakit 
geçirmesine olanak sağlamakta, hem de burayı çekim merkezi haline getirmektedir. Beşiktaş Meydanı’nı ise, 
bir kısım insanın vakit geçirdiği alan olmasına rağmen, daha çok ulaşım için kullanılan bir aktarma noktası 
olduğu söylenebilir. 
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EFFECT OF METHIONINE AND TYROSINE AMINO ACIDS ON CALCIUM CARBONATE 
PRECIPITATION  

Sevgi POLAT1, Perviz SAYAN1 

1 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Marmara University, Istanbul / Turkey  

 

Abstract: Calcium carbonate is one of the inorganic salts widely used in various industry such as paint, pa-
per, rubber, plastic, and medicine. In this study, calcium carbonate were precipitated by the reaction of calci-
um chloride dihydrate and sodium carbonate in the absence and the presence of methionine and tyrosine 
amino acids used as the additives. The morphologies, phase structures, and polymorphic transformations of 
calcium carbonate crystals were analyzed using scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction 
(XRD) analyzer. The results showed that the additives used had significant effects on calcium carbonate 
morphology. It was found that the structure of the calcium carbonate changed from calcite to vaterite form in 
the presence of methionine and tyrosine. While the crystals obtained in pure media had a cubic-like calcite, 
spherical vaterite formed in the presence of both additives. The average particle of calcium carbonate de-
creased with the addition of the additives to the media. Furthermore, the influence of additives on the func-
tional groups of the calcium carbonate was investigated by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. 
As a result, this study will be useful for the selection of calcium carbonate crystal morphology modifier and 
the determination of the effects of methionine and tyrosine amino acids on the precipitation process. 

Key Words: Calcium Carbonate, Precipitation, Additive, Methionine, Tyrosine 

 

INTRODUCTION 

Calcium carbonate is one of the inorganic salts that has wide range of application field in industrial scale, or 
its scientific value in the biomineralization area. In addition to these practical applications, it is also used to 
obtain calcium oxide for the manufacture of light-emitting diode in electronic industry or as catalyst in bio-
diesel synthesis. So, calcium carbonate has been commonly studied due to their wide range applications to 
understand their physical and chemical properties as well as specific surface area, particle size distribution, 
purity depending on various effects (Popescu et al., 2014). One of the other studied property of calcium car-
bonate is its polymorphic structure. Calcium carbonate has different polymorph forms as anhydrous ones and 
hydrated ones. Calcite, aroganite and vaterite are three anhydrous forms of calcium carbonate while mono-
hydrocalcite (CaCO3.H2O) and ikaite (CaCO3.6H2O) are its two hydrated crystalline forms. In addition to 
these, it has also various amorphous phases (Dhami et al., 2013). These polymorphs have different properties 
having important effects on end-products. Therefore, the desired polymorph should be consistently obtained 
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to avoid certain problems during the production process. There are various factors affecting the polymorphic 
crystallization such as pH, temperature, supersaturation, stirring rate, seed crystals, anti-solvent addition and 
mixing rate (Ferrari et al., 2004). In addition to these parameters, various additives have been used to control 
the crystallization, and ultimately the structure and morphology, of calcium carbonate crystals (Stajner et al., 
2018). Thus, the use of additives to control phase transformation and physical properties is becoming in-
creasingly common. Accordingly, methionine and tyrosine were used as the additives to investigate the cal-
cium carbonate precipitation in this paper. The crystal properties, including the crystal morphology, phase 
structure, and average particle size, in pure and additive media were examined. 

MATERIALS and METHODS 

Materials 

Analytical grade sodium carbonate (Na2CO3), calcium chloride dihydrate (CaCl2.2H2O), L-methionine, 
(C5H11NO2S), and L-tyrosine (C9H11NO3) supplied by the Merck Company were utilized in this study. Dis-
tilled water was used for the experiments. 

Methods 

The precipitation experiments were carried out in a 1 L glass crystallizer. The crystallizer temperature was 
controlled by a thermostat. The experiments were performed at 30 C, pH 8.5, 500 rpm stirring rate. As the 
additives, methionine and tyrosine was used at a constant 250 ppm concentration to investigate the effects of 
amino acids on this process. During the precipitation process, the cover of the crystallizer was kept closed. 

For the calcium carbonate precipitation process, calcium chloride dihydrate and sodium carbonate were used 
as the reactants. First of all, 0.2M calcium chloride solution was prepared and was placed into the crystalliz-
er. After reaching thermal equilibrium, 0.2M sodium carbonate was fed to the crystallizer by a peristaltic 
pump to produce calcium carbonate. Methionine and tyrosine were added to the crystallizer via the infusion 
pump at constant concentration. 

The calcium carbonate solution obtained as a result of the experiments was withdrawn from the crystallizer, 
filtered and then dried. The dry solid samples were exposed to the various analyses. The crystals precipitated 
with and without the additives were characterized through X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infra-
red spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM), thermogravimetric (TG) and particle size 
analysis.  
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RESULTS and DISCUSSIONS 

XRD Analysis 

In order to determine the structure of the calcium carbonate and to investigate the polymorphic transfor-
mation of calcite to vaterite form, XRD analysis was performed. Figure 1 shows the XRD patterns of the 
crystals precipitated in pure and additive media.  

 

Figure 1. XRD Patterns of the Crystals Precipitated With and Without Amino Acid 

The XRD results demonstrated that the crystals precipitated in pure media were in the form of calcite with 
rhombohedral structure. In agreement with the literature, the XRD peaks at 23.08, 29.36, 39.33, and 43.12 
were related to the calcite polymorph (Guo et al., 2011). The calcite peaks completely disappeared in the 
presence of methionine and tyrosine media, and new peaks related to the vaterite form were detected at the 
angles of 25, 27 and 33 (Chen et al., 2014). It was proven by the XRD analysis that calcium carbonate 
consisted only of calcite form in the pure media but the calcite form was completely turned into the vaterite 
form in the presence of methionine and tyrosine media. As a result, the presence of amino acids studied 
changed the calcium carbonate polymorph and led to the formation of the vaterite form. 
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FTIR Analysis 

To gain more insight about the role of methionine and tyrosine additives on calcium carbonate polymorphic 
transformation and to provide information about the functional groups of the crystals, FTIR analysis was 
done. Figure 2 shows the FTIR spectra of the calcium carbonate precipitated with and without and with me-
thionine and tyrosine. 

The absorption peaks for calcium carbonate precipitated in pure media at 872 cm−1 and 713 cm−1 were the 
characteristic peaks of calcite. While the peak at 712 cm-1 was related to the in-plane bending vibration of 
CO3

2-, the 872 cm−1 represented the out-of-plane bending vibration of CO3
2-.By adding the amino acids to 

crystallization media, these peaks disappeared and the new peaks were observed at 742 cm-1 and 1082 cm-1, 
which were the characteristics of vaterite [Amer et al., 2018]. The FTIR results indicated that the presence of 
methionine and tyrosine in crystallization media led to vaterite formation. These results were in agreement 
with the XRD results.  

 

Figure 2. FTIR Spectra of the Crystals Precipitated With and Without Amino Acid 

SEM Analysis 

In order to investigate the effect of methionine and tyrosine on the calcium carbonate precipitation, SEM 
analysis was carried out and SEM images are given in the Figure 3. Calcium carbonate crystals precipitated 
in pure media had a cubic-like morphology with regular and smooth surface. The average particle size and 
BET surface area of the crystals was 32 µm and 0.70 m2/g, respectively. Those precipitated with methionine 
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and tyrosine additive displayed substantial morphological alterations in comparison to the pure media. As 
also reported in the XRD analysis, the crystals in the calcite form were transformed into the vaterite form in 
the presence of additive media. This situation was supported with the SEM images. The calcium carbonate 
crystals precipitated with tyrosine consisted of elliptical, intertwined and compact agglomerates. These ag-
glomerates gained a spherical form with the effects of the hydrodynamic conditions of the media. A similar 
outcome was observed in the crystals precipitated in the presence of methionine. The average particle sizes 
of the crystals were 18 µm and 11 µm for tyrosine and methionine, respectively. Thus, the addition of methi-
onine and tyrosine to crystallization media caused to change both crystal morphology and particle size. Flat-
formed crystals with smaller particle sizes were produced in the presence of amino acids studied. 

In addition to the SEM analysis, EDX analysis was carried out to determine whether or not the additives 
adsorbed to the crystal surfaces of calcium carbonate. When the elements of Ca, C and O were found in the 
pure media, the characteristic element of amino acids, N, was observed in the presence of the methionine and 
tyrosine. This result clearly showed that the amino acids adsorbed to the crystal surface. 

  

  

 (a) 

 (b) 
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CO3

2-, the 872 cm−1 represented the out-of-plane bending vibration of CO3
2-.By adding the amino acids to 

crystallization media, these peaks disappeared and the new peaks were observed at 742 cm-1 and 1082 cm-1, 
which were the characteristics of vaterite [Amer et al., 2018]. The FTIR results indicated that the presence of 
methionine and tyrosine in crystallization media led to vaterite formation. These results were in agreement 
with the XRD results.  

 

Figure 2. FTIR Spectra of the Crystals Precipitated With and Without Amino Acid 

SEM Analysis 

In order to investigate the effect of methionine and tyrosine on the calcium carbonate precipitation, SEM 
analysis was carried out and SEM images are given in the Figure 3. Calcium carbonate crystals precipitated 
in pure media had a cubic-like morphology with regular and smooth surface. The average particle size and 
BET surface area of the crystals was 32 µm and 0.70 m2/g, respectively. Those precipitated with methionine 
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Figure 3. SEM images and EDX Results of Calcium Carbonate Precipitated in Pure Media (a) and in 
the Presence of Methionine (b), Tyrosine (c) Additive Media 

TG/DTG Analysis 

The thermal characteristics of the calcium carbonate crystals prepared with and without additive were ana-
lyzed by TGA test. TG and DTG curves are shown in Figure 4. The thermal degradation of the calcium car-
bonate prepared without additive showed one weight loss region. The curves showed that the main decompo-
sition was between the temperature ranges of 630–859 C. The weight loss was approximately 45 % and it 
was related to the transformation of calcium carbonate into calcium oxide (Popescu et al., 2014). Above this, 
weight loss became almost constant until the end of the decomposition. 
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Similar curves to those in the pure media were also obtained in the additive media. The presence of methio-
nine and tyrosine led to shifts in the maximum peak temperatures. While the maximum peak temperature 
was 809C for pure media, this value was determined as 785C and 775C for methionine and tyrosine me-
dia, respectively. This situation was attributed to the existence of additives on calcium carbonate surface and 
the interaction occurred between calcium carbonate and amino acids studied. 

CONCLUSION 

Calcium carbonate crystals were precipitated in the absence and the presence of methionine and tyrosine 
media. It was found that the crystals precipitated in pure media were rhombohedral structures, but the crystal 
structure type changed in the additive media and they transformed into vaterite form. SEM images demon-
strated that only a cubic-liked calcite was obtained in the absence of additive, however, smaller elliptical 
crystals obtained in methionine and tyrosine additives. In addition, the presence of the additive drastically 
affected the particle size of the calcium carbonate. The obtained particle size for tyrosine media was almost 
half of the particle size of pure media and determined as 18 µm. The various other methods such as FTIR 
and TG analysis had been successfully used to characterize the crystals. In conclusion, the present work 
demonstrated that methionine and tyrosine can be effectively used as the additives for the crystal morpholo-
gy modifier and the preparation of vaterite polymorph.  
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KAPALI SPOR SALONU TASARIMINDA AKUSTİK KRİTERLER VE KABUL EDİLEBİLİR 
DEĞERLER 
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Öz: Spor, ilk insandan bu yana bulunduğu çağın gereksinmelerine göre hayatta kalabilmek, avlanmak, ba-
rınmak, eğlenmek, rekabet etmek ya da dinlenmek gibi birçok nedenden dolayı, hayatın vazgeçilemez ey-
lemlerinden biridir.Günümüz şartlarında spor aktiviteleri zamanın ihtiyacı olan gereksinmelere cevap olarak 
açık alanlardan kapalı alanlara geçiş eğilimi göstermiştir. Sayıları her geçen gün artan kapalı spor tesisleri 
bize bu eğilimi açıkça göstermektedir. Kapalı spor salonları, spor eylemleri dışında konser, gösteri, tören gibi 
aktivitelerle çok amaçlı salonlar olarak da kullanılabilse de, spor aktiviteleri esas alındığında salonlarda, 
‘sporcu’, ‘hakem’ ve ‘seyirci’ olmak üzere üç temel kullanıcı tipi olduğu görülür. Her tür mekânda olduğu 
gibi kapalı spor salonlarında da görsel, ısısal ve işitsel konforun uygun koşullarda olması sağlanmalıdır. Öte 
yandan özellikle işitsel konforun, tasarım sürecine çoğunlukla dahil edilmediği ve bunun sonucunda da me-
kanların akustik açıdan sorunlu olduğu bilinen bir gerçektir. Ayrıca mekanda gerçekleştirilen spor türüne 
bağlı olarak da kullanıcıların işitsel gereksinimleri farklılaşabilir. Gerekli akustik konforun sağlanmadığı 
mekanlarda hakemin veya hakemlerin müsabakayı gözlemleme, hızlı karar verme ve eyleme geçme durum-
larında, sporcuların müsabaka anında birbirlerini net duyabilme, konsantrasyon ve odaklanmada, seyircilerin 
ise müsabakayı rahat gözlemleme, içselleştirme gibi durumlarda problem yaşadığı açıktır. Yapılan bu çalış-
ma, spor salonlarında akustik kriterler ve kabul edilebilir değerlerin ortaya konmasını hedeflemektedir. Bu 
amaca uygun olarak öncelikle bu alanda yapılmış çalışmalar incelenecek bunun yanında yönetmelik ve stan-
dartlarda konu ile ilgili değerlerin ne olduğu araştırılacaktır. Bu araştırmanın sonucunda kapalı spor salonla-
rında günümüz bilgi ışığında akustik değerlerin, konfor ön koşullarının ne olması gerektiğine dair bilgiler 
ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Spor Salonları, Akustik Konfor, Kabul Edilebilir Değerler 
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Spor aktivitelerinin tarihsel gelişimini araştırdığımızda ilk nerede ve nasıl ortaya çıktığına dair kesin bir bil-
giye ulaşmamız mümkün olamamıştır.Fakat bilinen genel bir yargıya göre sporun varlığı insanın varoluşu ile 
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neredeyse eş zamanlıdır.İnsan doğada var olma, avlanma, barınma, diğer rakiplerine göre üstün olmaya ça-
lışma eylemlerinin hepsini yaparken bugünkü spor dallarının temel taşlarını oluşturmuştur. 

Türkiye’de spor alanları 20. yy. ‘dan itibaren açık olarak tasarlanmaya başlayarak varlığını göstermiş-
tir.Fakat daha sonra iklim şartları ile mücadele amacıyla kismi olarak üzeri bir örtü ile kapatılarak yarı kapalı 
spor alanları oluşturulmuştur.1950’li yıllardan sonra ise sporcuların konforunun da esas alındığı tamamen 
üzeri kapalı spor salonlarının yapımına hız verilmiştir. Spor alanlarının salonlara dönüştüğü andan itibaren 
tasarım aşamasında iken dikkat edilmesi gereken parametrelerden biri de muhakkak akustik konfor olmalı-
dır.Ülkemizde halen çoğu tasarımda akustik konforun tasarım aşamasında tasarımı, malzeme seçimini etkile-
yecek olan bir unsur olduğu göz ardı edilmektedir. (Kurt,2012) 

AMAÇ 

Akustik tasarım yanlızca konuşma, müzikal dinleti, tiyatro gibi eylemlerin gerçekleştirileceği mekanlarda 
önemli gibi görünür iken aslında kapalı olan hacimlerin tümünde daha konforlu, daha az yoran, bireye daha 
çok destekçi mekanlar tasarlayabilmek açısından önem kazanmaktadır.Günümüzde spor salonları, insanların 
şehrin yorucu hayatından kaçıp nefes alabileceği, arınabileceği büyük, kompleks yapılı merkezlere dönüş-
müştür.Bu dönüşüm içinde yeni yaşam düzeninde, tasarımcıların tesislerin tasarım aşamasında iken akustik 
konforu tasarım parametresi olarak kabul etmeleri ve uygulamaları başarılı bir dinlenme tesisi oluşturmak 
yolunda atılacak büyük bir adımdır.Bu çalışmanın amacı spor salonları üzerinde yapılmış çalışmaları incele-
yerek salonlarda akustik konforu sağlayabilmek için olması gereken akustik parametrelerin sınır değerlerinin 
ortaya konmasıdır. 

 

Şekil 1. Beykoz ve Hasan Doğan Spor Salonları21 

  

                                                            
21 (www.spor.istanbul/spor-tesisleri/size-en-yakin-tesis.aspx) 
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KAPSAM 

Bu çalışma , spor salonları üzerine araştırılmış ve ortaya konmuş literatür çalışmalarının ışığında belirlenmiş 
akustik konfor parametrelerinin sınır değerlerinin incelemesini kapsamaktadır. 

YÖNTEM 

Spor salonlarının asıl kullanıcıları olan sporcular, seyirciler ve hakemlerin açısından akustik şartlar incelen-
diğinde mekanın işitsel yönden konforlu kullanlabilmesi için dikkat edilmesi gereken akustik parametreler 
mevcuttur.Bu parametreler başlıca salonun geometrisi ve boyutları, salonda konuşmanın anlaşılabilirliği için 
STI (Sound transmission index), RT ya da T (yansışım süresi), fon gürültüleri gibi değerlerdir.Dünya akustik 
literatüründe spor salonlarnın akustik konforu ve tasarımı konusu yeni önemsenmeye başlamasıyla birlikte 
çalışmamız ,bu alanda ulaşılabildiğimiz mevcut bildiri, makale ve tez ve bunların yanı sıra çeşitli ülkelerin 
spor salonları için belirlemiş oldukları akustik konfor parametreleri optimum değerlerinin incelenmesi ve 
ortaya konmasını içeren literatür araştırması yöntemi izlenmiştir.  

BULGULAR 

Kapalı spor salonlarında akustiğin bir tasarım parametresi olarak kabul edilmesinin yeni yeni kanıksanmaya 
başladığı günümüzde spor salonlarının öznel ve nesnel akustik konfor parametrelerinin değerlendirilmesinin 
yanı sıra aslında dikkat edilmesi gereken ilk husus hacimde oluşan dış ya da iç etkenlerden oluşan gürültü-
nün denetlenmesidir.Yapılan çalışmaların çoğunda spor salonlarında akustik değerlendirme parametrelerinin 
uygunluğu araştırılırken diğer kısmında ise iç mekanlarda oluşan gürültünün kapalı spor salonu özelinde 
incelenmesi ve değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşılmış. 

Bu doğrultuda spor salonları için araştırılması gereken 2 temel konu gündeme gelmektedir; 

 Gürültü denetimi 
 Hacim akustiği 
 

Salonlarda akustik standartların iyileştirilmesinin ilk adımı o alanda sağlanabilecek gürütü denetimi olmalı-
dır.Yapı içi oluşan dış kaynaklı gürültüler (bina dışından gelen ve yapı kabuğunun ses geçiş kaybı değerleri-
nin yetersiz olduğu durumlar) ve iç kaynaklı gürültüler (aydınlatma, havalandırma, ısıtma, enerji deposu, 
taşıyıcı kaynaklı yapı içi ses iletim sorunları) tespit edilmeli ve uygun ortam koşullarının sağlanması amacıy-
la düzenlenmelidir. 

Dünya üzerinde yönetmeliklerce belirtilen, spor salonlarında akustik konfor koşullarının iyileştirilmesi ve 
düzenlenmesine yönelik sağlanması gereken gereken optimum değerler mevcuttur. Çizelge 1 ‘de iç mekan 
gürültülerininin yönetmeliklerce belirlenen sınır değerleri gösterilmektedir. 
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Çizelge 1. LAeq, 30dak dB Uyulması Gereken Üst Limit Sınır Değerleri Göstermektedir 

 

HVAC ekipmanlarından gelen gürültü, konuşma gürültüsü, koridorlardan gelen gürültü, yapı dışından gelen 
gürültüler ve salonda kullanılan malzemelerden kaynaklı aşırı yansıma, konuşmanın ve anlaşılabilirliğin 
kalitesini azaltmaktadır.Spor salonlarında arka plan fon gürültü düzeyi son derece önemsenmesi gereken bir 
değerdir.Antreman sırasında, müsabaka sırasında mevcut konuşmadan kaynaklı seslerin dışında var olan fon 
gürültülerinin optimum değerlerden yukarıda olması halinde mekanda işitsel sorunlara sebep olabilecek yük-
sek ses düzeyi oluşmasına neden olacaktır.Bu da kullanıcıların normalden daha yüksek bir ses ile hitap etme-
lerine ya da çoğu kez seslerinin fon gürültüleri ile maskelenmelerine sebep olabilecektir. 

Spor salonunlarında en büyük yansıtıcı alanların başında zemin gelmektedir.Çoğu çalışmada özellikle üzeri-
ne gelen top darbelerinin çıkardığı sesi yansıtma, koşma, zıplama gibi eylemlerden doğan seslerin yansıtıl-
ması gibi sebeplerle oluşan seslerin mekanda doğması ve yayılmasına sebep veren ve çok geniş bir alana 
sahit zeminlerin ses yutculuğunun önemsenmesi gerektiğine değinilmiştir.Bu alanda Çizelge 2’de spor salon-
ları zemininde ses yutma performansı ne olduğuna dair yönetmelikce belirlenen değer gösterilmektedir. 

Çizelge 2. Zeminin Ses Yutma Performansı Optimum Değerleri 

 

Yapılan çalışmalar gösteriyor ki , fon gürültülerini sınır değerlerinin altında düzenledikten sonra işitsel kon-
for açısından önemsenmesi gereken diğer konu ise gerekli hacim akustiği parametrelerinin sağlanması duru-
mudur.Müzik, konuşma amaçlı salonlarda olduğu gibi spor salonlarında da mekanın geometrik tasarımından 
kaynaklı odaklanma, vurgusal yankı gibi akustik kusurlar oluşabilmektedir.Bu kusur diğer işlevler için kul-
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lanılan salonların geometrik düzenlemesi ile benzer şekilde ortadan kaldırılabilinir.Bu hususta yapılan çalış-
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Çizelge 4. STI (Sound transmission index) Kabul Edilebilir Değeri 

 

SONUÇ 

Bu alanda yapılmış çalışmalar göstermektedir ki, akustik genel olarak dünya üzerindeki çoğu spor salonunda 
genel olarak tasarım aşamasında iken önemsenmeyen bir durumdur.Yapılan ölçümler sonrasında ortaya çı-
kan tabloda uzun yansışım sürelerinin ve yüksek fon gürültülerinin baş edilmesi gereken en büyük problem 
olduğu ortaya çıkmaktadır.Oysaki akustik, tasarımcıların yapıyı ilk tasarlama süreçlerinde ele alınmış olsa , 
yapının inşaat aşamasında akustik düzenlemelerin yapılması yapılması mevcut salonun akustik iyileştirilme-
sinin yapılmasından hem daha kolay hem daha ucuz bir yöntem olacaktır.Elde edilen veriler ışığında Türki-
ye’deki yeni yapılan yada inşaası süren spor komplekslerinde akustiğin bir tasarım parametresi olarak kabul 
edilip gerekli çalışmaların yapıldığı ve akustik açıdan konforlu mekanların elde edilmesi için adımların atıl-
dığı görülmüştür. 
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FOTOVOLTAİK SİSTEMLE FARKLI GÜNEŞ PANELLERİNİN VERİMLERİNİN KARŞILAŞTI-
RILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ22   

Ercan KESKİN1, Muttalip Ergun TURGAY2, Fikret YÜKSEL3 

1-3 Enerji Sistemleri Bölümü_ Mühendislik Fakültesi/Yalova Üniversitesi, 

2 Elektrik-Elektronik Bölümü_ Mühendislik Fakültesi/Yalova Üniversitesi, 

 

Öz: Güneş enerjisi; petrol ve doğalgaz gibi atıkları olmayan, temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. 
Konvansiyonel enerji kaynakları ise karbondioksit salınımıyla küresel ısınmaya (sera etkisi) sebep olmakta-
dır. Güneş enerjisi başlangıçta pahalı olsa da, üretimin artmasıyla maliyet düşecek ve teknolojik kullanımı 
hızla artacaktır. Bakım giderlerinin yok denecek kadar az olması, tercih edilmesine sebep olacaktır. Ayrıca 
bu sistemler, özellikle kırsal alanlardaki (mobil) enerji ihtiyacının karşılanmasında sağladığı kolaylıktan do-
layı daha elverişlidir. Güneş Enerji sistemleri, iletim ve dağıtım cihazları gereksinimini azaltır, özellikle de 
elektrik taşınırken kablolarda oluşan kayıpları düşürür ve yerel elektrik hizmetinin güvenilirliğini arttırır. Bu 
çalışmada, 3 farklı fotovoltaik güneş panelinin test edilerek verim grafiklerinin çıkarılması amaçlanmıştır. 
Bu bağlamda, her biri 50 watt gücünde monokristal, polikristal ve semifleks paneller uygulama alanına yer-
leştirilmiştir. Paneller, 10A Şarj Kontrol Cihazı ve 12V- 100A’ lik jel aküler devreye alınmıştır. Her sisteme 
yük olarak 25 W’ lık Led lambalar bağlanmıştır. Işıma şiddetleri Solar Power Meter ile ölçülmüş; akım, geri-
lim ve sıcaklık değerleri de Pensampermetre yardımıyla alınmıştır. Veriler, açık ve kapalı hava şartlarında ve 
yine 300, 450 ve 600 açılarda elde edilmiştir. Bu bağlamda Semifleks güneş panelinin; soğuk kış aylarında ve 
ışınım şiddetinin düşük olduğu dönemlerde daha yüksek verim gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Yaz ayların-
da ve ışınım şiddetinin yüksek olduğu günlerde ise Monokristal güneş panelinin daha yüksek verim gösterdi-
ği analiz edilmiştir. Ayrıca, 450 açıda verimliliğin maksimum değere ulaştığı gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Güneş, Solar Panel, Monokristal-Polikristal-Semifleks, Verim     

 

AMAÇ 

Ülkemiz güneş enerjisi kaynağı bakımından oldukça iyi durumda olmasına rağmen bu kaynaktan istifade 
etme hususunda yetersiz kalmaktadır. Avrupa’nın en yoğun güneşine sahip olmamıza rağmen bu güneşi de-

                                                            
22 Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Fikret YÜKSEL tarafından danışmanlığı yapılan Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 
Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yapılmış Ercan KESKİN’ in “Fotovoltaik Sistemle Farklı Güneş Panellerinin 
Verimlerinin Karşılaştırılması Ve Değerlendirilmesi  ” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından üretilmiştir. 

FOTOVOLTAİK SİSTEMLE FARKLI GÜNEŞ PANELLERİNİN VERİMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ   
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ğerlendirip elektrik enerjisine çevirecek potansiyel de kurulu gücümüz bulunmamaktadır. Bu suretle, kon-
vansiyonel enerji kaynaklarına olan bağımlılığımız devam etmektedir. 

Bu çalışma ile yenilenebilir enerji kaynaklarından en önemlisi olan güneş enerjisin kullanımının arttırılması-
na destek olmak ve bu kaynakların gelişen teknolojiyle birlikte değerinin arttırılması ve insan yaşamını ko-
laylaştırdığını vurgulamak ve kullanımını yaygınlaştırmak amaçlanmıştır. Güneş Enerji Sistemleri (GES) 
,dizayn edilirken, sistemin toplam çalıştığı süre, kurulumun yapılacağı bölgenin güneşlenme süresi ve iklim 
özellikleri gibi sistemin birer parçası olan tüm bileşenler dikkatlice değerlendirilmesi gerekir. 

Bu bağlamda Monokristal,Polikristal ve Semifleks olmak üzere 3 farklı fotovoltaik güneş paneli ile güneş 
enerjisini elektrik enerjisine dönüştürme verimlerinin; açık ve güneşli havada ,kapalı ve güneşsiz havada ve 
fotovoltaik panellerin farklı açılarda konumlandırılması ile karşılaştırılması ve değerlendirilmesi yapılmıştır. 

KAPSAM 

Yapılan bu araştırmanın kapsamını Monokristal,Polikristal ve Semifleks olmak üzere 3 farklı fotovoltaik 
güneş paneli oluşturmaktadır. Özellikle bu panellerin verimlerinin karşılaştırılması üzerine yoğunlaşmıştır. 
Belirlenen kriterler uzman görüşleri ve literatür taramaları ile tespit edilmeye çalışılmıştır 

SINIRLIKLAR 

 Araştırma yüksek maliyet ve uzun test zamanı gerektirdiğinden, sınırlandırılmıştır. 

 YÖNTEM 

Araştırmada Monokristal, Polikristal ve Semifleks olmak üzere 3 farklı fotovoltaik güneş paneli ile güneş 
enerjisini elektrik enerjisine dönüştürme verimleri karşılaştırılmıştır. Bu süreçte Solar Power Meter ile gün-
lük m2’ ye gelen maksimum güneş enerjisi gücü ve panellere gelen güneş enerjisi güçleri ölçülmüştür. Ve 
maksimum güneş enerjisi gücü ile panellere gelen güneş enerjisi oranları tespit edilmiştir. PV Panellerinin 
hangi verimle çalıştıkları ve hangi verimle m2’ ye gelen güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürdükleri 
tespit edilmiştir. Ayrıca Pensampermetre ölçüm cihazı ile PV Panellere gelen anlık gerilim ve akım miktarla-
rı ölçülmüştür. Bu sistemde güneşten gelen enerji aküde biriktirilerek zamana bağlı olarak aküler LED’ler 
tarafından boşaltılarak hangi panelin hangi sürede enerji topladığı bulunmaya çalışılmıştır. 
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da ve ışınım şiddetinin yüksek olduğu günlerde ise Monokristal güneş panelinin daha yüksek verim gösterdi-
ği analiz edilmiştir. Ayrıca, 450 açıda verimliliğin maksimum değere ulaştığı gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Güneş, Solar Panel, Monokristal-Polikristal-Semifleks, Verim     

 

AMAÇ 

Ülkemiz güneş enerjisi kaynağı bakımından oldukça iyi durumda olmasına rağmen bu kaynaktan istifade 
etme hususunda yetersiz kalmaktadır. Avrupa’nın en yoğun güneşine sahip olmamıza rağmen bu güneşi de-

                                                            
22 Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Fikret YÜKSEL tarafından danışmanlığı yapılan Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 
Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yapılmış Ercan KESKİN’ in “Fotovoltaik Sistemle Farklı Güneş Panellerinin 
Verimlerinin Karşılaştırılması Ve Değerlendirilmesi  ” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından üretilmiştir. 
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Şekil 1. Akülü Fotovoltaik Sistem 

BULGULAR 

50W gücünde Monokristal, Polikristal ve Semifleks PV Paneller karşılaştırıldığında Semifleks’in kış koşul-
larında diğerlerinden daha verimli olduğu, yaz koşullarında ise Monokristal panelin diğerlerinden daha ve-
rimli olduğu görülmüştür.Monokristal, Polikristal ve Semifleks Paneller arasında ciddi bir verim farkının 
olmadığı tespit edilmiştir. Ağırlıklı olarak Mart ayında yapılan ölçümlerde 50W paneller güneş enerjisini 
elektrik enerjisine dönüştürme oranları Monokristal de % 68, Polikristal de % 65 ve Semifleks de ise % 55 
güç dönüşüm verimi ile çalıştıkları, metrekare ye düşen ortalama enerji verimi ise Monokristal % 17, Polik-
ristal % 16 ve Semifleks % 14 olarak ölçülmüştür. Ayrıca metrekareye gelen maksimum güneş enerji ile 
panellere gelen güneş enerjisi arasında öğlen saatlerinde çok fazla fark olmamasına rağmen, gün batımına 
doğru büyük fark oluştuğu tespit edilmiştir. Bu da panellere güneş enerjisi verimini düşürmektedir dolayısı 
ile panellerin verimini de doğrudan etkilemektedir.   

Tablo 1. PV Panellerin Güneşli Havadaki Saatlik Ortalama Verimleri 
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Güneş panellerinin akım, gerilim, ışınım değerlerinin zamana göre incelenmesi 

Çalışma boyunca 13.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılan zamana bağlı testlerde ortalama direkt güneş ışı-
nımı değerlerine göre en yüksek güneş ışınımı saat 13.00’da gözlemlenmiş ve 1280 W/m2 olarak ölçülmüş-
tür. Deneme periyodu boyunca günlük en düşük ışınımın gözlemlendiği 17.00’da 220 W/m2 olarak saptan-
mıştır. Toplam güneş ışınımı değerleri tablosuna bakıldığında 13:00 da maksimum güneş ışınım miktarı ile 
panele gelen güneş ışınımı arasında yaklaşık %20 lik bir kayıp ve 17:00 deki değerlere bakıldığında ise yak-
laşık % 80’ lik kayıp olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Monokristal Panelin Mart Ayında Güneşli Havada Anlık Akım, Gerilim ve Işınım Değerleri 

Monokristal Panel 

Saat Akım Gerilim Güç(Anlık) Işınım (Max) Işınım (Panel) Işınım Verimi 

13:00 0,45 11,89 5,35 1280 1100 0,85 

14:00 0,41 12,1 4,96 1140 960 0,84 

15:00 0,38 12,2 4,63 1050 800 0,76 

16:00 0,37 12,3 4,55 930 470 0,50 

17:00 0,12 12,6 1,51 800 220 0,27 

 

  

 

 

 

 

Şekil 1. Akülü Fotovoltaik Sistem 

BULGULAR 

50W gücünde Monokristal, Polikristal ve Semifleks PV Paneller karşılaştırıldığında Semifleks’in kış koşul-
larında diğerlerinden daha verimli olduğu, yaz koşullarında ise Monokristal panelin diğerlerinden daha ve-
rimli olduğu görülmüştür.Monokristal, Polikristal ve Semifleks Paneller arasında ciddi bir verim farkının 
olmadığı tespit edilmiştir. Ağırlıklı olarak Mart ayında yapılan ölçümlerde 50W paneller güneş enerjisini 
elektrik enerjisine dönüştürme oranları Monokristal de % 68, Polikristal de % 65 ve Semifleks de ise % 55 
güç dönüşüm verimi ile çalıştıkları, metrekare ye düşen ortalama enerji verimi ise Monokristal % 17, Polik-
ristal % 16 ve Semifleks % 14 olarak ölçülmüştür. Ayrıca metrekareye gelen maksimum güneş enerji ile 
panellere gelen güneş enerjisi arasında öğlen saatlerinde çok fazla fark olmamasına rağmen, gün batımına 
doğru büyük fark oluştuğu tespit edilmiştir. Bu da panellere güneş enerjisi verimini düşürmektedir dolayısı 
ile panellerin verimini de doğrudan etkilemektedir.   

Tablo 1. PV Panellerin Güneşli Havadaki Saatlik Ortalama Verimleri 
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Tablo 3. Polikristal Panelin Mart Ayında Güneşli Havada Anlık Akım, Gerilim ve Işınım Değerleri 

Polikristal Panel 

Saat Akım Gerilim Güç(Anlık) Işınım (Max) Işınım (Panel) Işınım Verimi 

13:00 0,44 11,86 5,21 1280 1100 0,85 

14:00 0,41 12,08 4,95 1140 960 0,84 

15:00 0,37 12,2 4,51 1050 800 0,76 

16:00 0,34 12,3 4,18 930 470 0,50 

17:00 0,11 12,6 1,38 800 220 0,27 

 

Tablo 4. Semifleks Panelin Mart Ayında Güneşli Havada Anlık Akım, Gerilim ve Işınım Değerleri 

Semifleks Panel 

Saat Akım Gerilim Güç(Anlık) Işınım (Max) Işınım (Panel) Işınım Verimi 

13:00 0,43 11,82 5,08 1280 1100 0,85 

14:00 0,41 12,1 4,96 1140 960 0,84 

15:00 0,38 12,2 4,63 1050 800 0,76 

16:00 0,34 12,3 4,18 930 470 0,50 

17:00 0,11 12,6 1,38 800 220 0,27 

 

 SONUÇ 

Yakın gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarının dünya enerji dengelerinde küçümsenmeyecek öneme sa-
hip bir konuma geleceği düşünülmektedir. Fotovoltaik sistemlerin elektriğin kullanıldığı hayatın her alanda 
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kullanılabilir olması sebebiyle yeni dünya düzeninde azımsanmayacak bir yer tutacağı konusu genel bir ka-
bul görmektedir. 

Fotovoltaik sistemlerinin ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olduğu için bu sistemlerin olabildiğince doğru bir 
şekilde boyutlandırılması gerektirmektedir ayrıca gelişen teknoloji ile maliyetlerin düşeceği ve veriminde 
ciddi bir şekilde artış olacağı bir gerçektir. Bu çalışmada hedeflenen model ile özellikle şebeken uzak bölge-
lerde verimli, ekonomik ve sürekli bir sistemin mevcut uygulamalarda fosil yakıtlı geleneksel sistemlerin 
yerini alabileceği gösterilmeye çalışıldı.  
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Tablo 3. Polikristal Panelin Mart Ayında Güneşli Havada Anlık Akım, Gerilim ve Işınım Değerleri 

Polikristal Panel 

Saat Akım Gerilim Güç(Anlık) Işınım (Max) Işınım (Panel) Işınım Verimi 

13:00 0,44 11,86 5,21 1280 1100 0,85 

14:00 0,41 12,08 4,95 1140 960 0,84 

15:00 0,37 12,2 4,51 1050 800 0,76 

16:00 0,34 12,3 4,18 930 470 0,50 

17:00 0,11 12,6 1,38 800 220 0,27 

 

Tablo 4. Semifleks Panelin Mart Ayında Güneşli Havada Anlık Akım, Gerilim ve Işınım Değerleri 

Semifleks Panel 

Saat Akım Gerilim Güç(Anlık) Işınım (Max) Işınım (Panel) Işınım Verimi 

13:00 0,43 11,82 5,08 1280 1100 0,85 

14:00 0,41 12,1 4,96 1140 960 0,84 

15:00 0,38 12,2 4,63 1050 800 0,76 

16:00 0,34 12,3 4,18 930 470 0,50 

17:00 0,11 12,6 1,38 800 220 0,27 

 

 SONUÇ 

Yakın gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarının dünya enerji dengelerinde küçümsenmeyecek öneme sa-
hip bir konuma geleceği düşünülmektedir. Fotovoltaik sistemlerin elektriğin kullanıldığı hayatın her alanda 
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MİMARİ TEMSİL ARACI OLARAK ÇİZGİ VE ÇİZGİNİN KARAKTERİ ÜZERİNDEN MİMARİ 
DİL OKUMA DENEMESİ 

1Rafet UTKU, 2Deniz DOKGÖZ 

1-2Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İzmir / Türkiye 

 

Öz: Mimari temsil aracı olan eskiz, mimari fikir ve düşüncelerin dışavurumunu hızlı ve aracısız biçimde 
yapma fırsatı verir. El ile zihin arasındaki bağı temsil eden eskiz, bu bağlamda kişiye özgü bir takım izleri 
içerisinde barındırır. Çizgi bu izi okutan özgünlükte olup kişiden kişiye bir takım farklılıklar gösteren bir 
karaktere sahiptir. Aynı kişinin çizgileri bir dil oluşturabiliyorken, diğer kişinin çizgilerinden aynı sebeple 
ayrışır. Bu ayrışma direkt çizginin kendisiyle olabileceği gibi, çizginin türü ve çizilme yöntemi ile de gerçek-
leşebilmektedir. Dolayısıyla, mimarın seçiciliği ve analitik düşünce sistemi karakterin temsile yansımasına 
sebep olmakta, tasarımın ilk aşamasından sonuç ürüne dek olan bütün süreç mimarın ve mimarinin dili hak-
kında ipuçları barındırmaktadır. Mimari dil de tıpkı konuşma dili gibi bir sistem içerisinde okunabilmektedir. 
Aynı dili konuşan yapılar diğerlerinden ayrışabilmekte veya aynı mimara ait yapılar rahatlıkla seçilebilmek-
tedir. Mimari dili oluşturan yapılar ile mimari temsil araçlarından bir tanesi olan eskizin dolayısıyla çizginin 
de birbirine bağlı değişkenlik göstermesi kaçınılmazdır. Çünkü bu iki unsur da aynı dili konuşmaktadır; tem-
sil edenin dili. Mimari fikrin ilk temsili olan çizgi ile sonuç ürünü olan yapı arasındaki bağlamda göstermiş 
olduğu aynılaşma, benzeşim, değişim, kırılma ve kopma gibi durumları “temsil” ve “dil” kavramları üzerin-
den inceleyen bu çalışma, seçilen mimarların eskizlerinin ve yapılarının, çizgide karakter ve mimari dil iliş-
kisi bağlamında okunmasını hedeflemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Temsil, Eskiz, Çizgi, Karakter, Dil, Mimari Dil 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Mimari tasarımın başlangıcı olan fikrin ilk ve en hızlı temsil yollarından birisi olan eskiz, tasarımcı mimar ile 
güçlü bir bağ kurar. Zihin ile el arasındaki bağ1 çizgi ile temsil edilir ve çizgi tasarımcı mimarın karakter 
izlerini eş zamanlı okutur. Bu bağlamda çizgi kişiden kişiye değişken özgünlükte bir karaktere sahiptir. Mi-
mari temsil aracı olan çizgi tasarım süresince ve mimarın bütün tasarımlarında bir dil çerçevesinde var olur 
ve mimarın imzası niteliğindedir, bu dil sayesinde diğer mimarlardan da eş zamanlı ayrışır. Konuşma dili 
gibi okunabilen mimari dil de yapı karakteri açısından izler ortaya koyar ve mimarın temsil karakteri ile iliş-
kili ilerler. Bu bağlamda seçilen mimarların mimari fikirlerinin ilk temsili olan çizgi ile sonuç ürünü olan 
yapı arasındaki ilişkide olumlu ya da olumsuz değişkenlik gösteren parametreleri “temsil” ve “dil” kavramla-
rı üzerinden incelenmiştir. Bu bağlamda çalışma, seçilen mimarların ilk eskizlerinden yapılarına dek olan 

MİMARİ TEMSİL ARACI OLARAK ÇİZGİ VE ÇİZGİNİN KARAKTERİ ÜZERİNDEN Mİ-MARİ 
DİL OKUMA DENEMESİ

Rafet UTKU1, Deniz DOKGÖZ2

1-2Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İzmir / Türkiye
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süreçteki dil birliğini ortaya koymaya çalışırken; mimarın mimari temsil aracı olarak kullandığı çizgi ve çiz-
ginin gösterdiği karakterin mimari dile yansıyan izlerini örnekler üzerinden okumaktadır. 

AMAÇ  

Mimari fikrin ilk temsili olan çizgi ile sonuç ürünü olan yapı arasındaki ilişkide okunan bütünlüğü “temsil” 
ve “dil” kavramları üzerinden inceleyen bu çalışma, seçilen mimarların temsili çizgi ve dolayısıyla çizginin 
sahip olduğu karakterin mimari dile olan yansımasının örneklenerek okunmasını hedeflemektedir. 

KAPSAM  

Çalışma kapsamında, mimari temsil aracı olan çizgiden başlayarak mimari temsilin sonuç ürünü olan yapıya 
dek olan süreç ele alınmıştır. Bu bağlamda mimari temsil aracı olarak çizginin karakter sürekliliği, temsil 
eden mimar ile kurduğu ilişki çerçevesinde mimari temsildeki karakter yansımasının mimari dil ile bütünlük 
oluşturup oluşturmadığı seçilen mimarların çizgileri üzerinden mimari dilleri okunarak örneklendirilmiştir. 
Bu kapsamda, Zaha Hadid, Frank Gehry, Peter Zumthor, Oscar Niemeyer ve Santiago Calatrava gibi mimar-
ların özgün mimari dilleri ortaya konmuş bu bağlamda mimari temsil aracı olarak kullandıkları çizgi ve çiz-
ginin sahip olduğu karakterin mimari dillerine olan yansımaları örnekler ile gösterilmiştir.  

YÖNTEM  

Mimari temsil aracı olarak çizgiyi kullanan çizgiyle karakterlerini okutan ve özgün mimari dile sahip mimar-
lar seçilerek, bu bağlamda yapılan literatür taraması ile temsildeki karakter yansıması ve mimari dil arasın-
daki tutarlılık ya da tutarsızlıklar ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda temsil, mimari temsil, eskiz, 
çizgi, dil ve mimari dil kavramları incelenmiş bu kavramlar çerçevesinde örnekler üzerinden okumalar ya-
pılmıştır.  

BULGULAR  

“Bir kabuğun muğlaklığı – bitmemiş ya da hasar görmüş bir yapıya ait de olsa – yapının mevcut durumda me 
olduğuna ve gelecekte ne olabileceğine dair bir mesaj verir. Bu mimari tasarım sürecini de açıklar: Fikirler, 
mimar onları bir bağlama / biçime oturtana kadar havada uçuşmaya ve evrilmeye devam eder.” (Anderson, 
2014, s.105). Mimari temsil aracı olan çizgi ise uçuşan fikirlerin ipuçlarını yansıtır ve bunu yaparken mimarın 
karakter izlerini okutur. Çalışma kapsamında özgün mimari dile ve çizgiye sahip mimarlardan Zaha Hadid, 
Frank Gehry, Peter Zumthor, Oscar Niemeyer ve Santiago Calatrava’nın seçilen yapı ve bu yapılara ait eskiz-
ler, “temsil” ve “dil” kavramları üzerinden okunmuştur. 

MİMARİ TEMSİL ARACI OLARAK ÇİZGİ VE ÇİZGİNİN KARAKTERİ ÜZERİNDEN MİMARİ 
DİL OKUMA DENEMESİ 

1Rafet UTKU, 2Deniz DOKGÖZ 

1-2Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İzmir / Türkiye 

 

Öz: Mimari temsil aracı olan eskiz, mimari fikir ve düşüncelerin dışavurumunu hızlı ve aracısız biçimde 
yapma fırsatı verir. El ile zihin arasındaki bağı temsil eden eskiz, bu bağlamda kişiye özgü bir takım izleri 
içerisinde barındırır. Çizgi bu izi okutan özgünlükte olup kişiden kişiye bir takım farklılıklar gösteren bir 
karaktere sahiptir. Aynı kişinin çizgileri bir dil oluşturabiliyorken, diğer kişinin çizgilerinden aynı sebeple 
ayrışır. Bu ayrışma direkt çizginin kendisiyle olabileceği gibi, çizginin türü ve çizilme yöntemi ile de gerçek-
leşebilmektedir. Dolayısıyla, mimarın seçiciliği ve analitik düşünce sistemi karakterin temsile yansımasına 
sebep olmakta, tasarımın ilk aşamasından sonuç ürüne dek olan bütün süreç mimarın ve mimarinin dili hak-
kında ipuçları barındırmaktadır. Mimari dil de tıpkı konuşma dili gibi bir sistem içerisinde okunabilmektedir. 
Aynı dili konuşan yapılar diğerlerinden ayrışabilmekte veya aynı mimara ait yapılar rahatlıkla seçilebilmek-
tedir. Mimari dili oluşturan yapılar ile mimari temsil araçlarından bir tanesi olan eskizin dolayısıyla çizginin 
de birbirine bağlı değişkenlik göstermesi kaçınılmazdır. Çünkü bu iki unsur da aynı dili konuşmaktadır; tem-
sil edenin dili. Mimari fikrin ilk temsili olan çizgi ile sonuç ürünü olan yapı arasındaki bağlamda göstermiş 
olduğu aynılaşma, benzeşim, değişim, kırılma ve kopma gibi durumları “temsil” ve “dil” kavramları üzerin-
den inceleyen bu çalışma, seçilen mimarların eskizlerinin ve yapılarının, çizgide karakter ve mimari dil iliş-
kisi bağlamında okunmasını hedeflemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Temsil, Eskiz, Çizgi, Karakter, Dil, Mimari Dil 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Mimari tasarımın başlangıcı olan fikrin ilk ve en hızlı temsil yollarından birisi olan eskiz, tasarımcı mimar ile 
güçlü bir bağ kurar. Zihin ile el arasındaki bağ1 çizgi ile temsil edilir ve çizgi tasarımcı mimarın karakter 
izlerini eş zamanlı okutur. Bu bağlamda çizgi kişiden kişiye değişken özgünlükte bir karaktere sahiptir. Mi-
mari temsil aracı olan çizgi tasarım süresince ve mimarın bütün tasarımlarında bir dil çerçevesinde var olur 
ve mimarın imzası niteliğindedir, bu dil sayesinde diğer mimarlardan da eş zamanlı ayrışır. Konuşma dili 
gibi okunabilen mimari dil de yapı karakteri açısından izler ortaya koyar ve mimarın temsil karakteri ile iliş-
kili ilerler. Bu bağlamda seçilen mimarların mimari fikirlerinin ilk temsili olan çizgi ile sonuç ürünü olan 
yapı arasındaki ilişkide olumlu ya da olumsuz değişkenlik gösteren parametreleri “temsil” ve “dil” kavramla-
rı üzerinden incelenmiştir. Bu bağlamda çalışma, seçilen mimarların ilk eskizlerinden yapılarına dek olan 
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 Zaha Hadid’in tasarladığı MAXXI XXI Yüzyıl Sanatları Müzesi ve eskizi (Anderson, 2014) 

Çizimler ister elle ister dijital olarak yapılıyor olsunlar, bir proje boyunca kişisel ve samimi bir düşünme 
sürecinin ve tasarımın genel gelişimi için bir yol belirlemenin sonucudur. Farklı özelliklere ve yoğunluklara 
sahip olan her eskiz, yazarın düşüncelerinin bir yansımasıdır - hem bir tür imza hem de daha büyük bir süre-
cin teorik tohumu gibi davranır. Bazı mimarlar ayrıntıları tanımlamak ve tasarımlarını o başlangıç 
noktasından oluşturmak için eskizler kullanır, bazıları ise bir projenin şeklini belirlemek için çizimi kullanır 
ve diğer mimarlar projelerinin belirli bir yerini tahmin etmek için bağlamı çizer (Archdaily, 2017). Zaha 
Hadid Architects’e ait olan MAXXI XXI. Yüzyıl Sanatları Müzesi hakkında çizgiden inşaya dek olan süreci 
ele almıştır. Bu sayede Zaha Hadid’in defterindeki ilk eskiz, çizgiler arasındaki paralellik, kesişme ve akıcı-
lık vurgusu ile inşa edilecek yapının karakteristiğine dair ipuçlarını bize göstermektedir. Hadid’in “akıntılar” 
olarak bahsettiği bu çizgiler, birçok projesinde olduğu gibi kent içinde akış ve dinamizm düşüncelerini yan-
sıtmaktadır. Yataylığın belirgin biçimde vurgulandığı yapıda, kesişen çizgiler mevcut yapıların ve hareketle-
rin arasına sızarak yeni bir yorum getirmektedir. Binanın dışında okunan hareket içinde de sürmektedir. Sıra-
lı oda düzeni yerine belli yerlerde yön değiştirme alternatifi sunan lineer kurgulu bir sirkülasyon öneren Ha-
did, çağdaş sanat eserlerinin deneyimlenmesini galeriler arasındaki dolaşım olarak tanımlamıştır. Galeri kesi-
şimlerinde uzun duvarlar bulunmakta ve mekânı bölgelemektedir. İlk eskizde görülen akıcı çizgiler dışarıda 
yapı bütünlüğünde ve çatı strüktüründe iç mekânda da okunabilmektedir. Merdivenlerin galerilerde olan 
kuvvetli vurgusu, yine ilk eskizdeki kararlı hareketi hissettirmektedir (Anderson, 2014). 

Mimarlık tarihinde, dekonstrüktivizm akımının öncü uygulayıcılarından olan Frank Gehry, yapı yapmak 
yerine özgün ve fonksiyonel heykeller tasarlamıştır (Arredamento, 2012). “Yapım halinde olan binalar, bit-
miş binalardan daha iyi görünüyor” sözüyle kendine özgü estetik anlayışını tanımlamaktadır (aktaran Arre-
damento, 2012, s.118). Bu bağlamda bitmemiş yapılardaki kaos ve düzensizlik Gehry’nin mimari dilini orta-
ya koymakta; en önemli yapılarından birisi olan Guggenheim Bilbao’nun izleri mimarın birçok tasarımında 
kendisini göstermektedir (Arredamento, 2012). Gehry’nin 20. Yüzyılın en ikonik eserlerinden biri olan Gug-
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genheim Bilbao projesini oluşturan karalamalar, bitmiş bitmiş binanın kıvrımlı siluetini inanılmaz bir doğru-
lukla yansıtmakta. Daha da önemlisi, eskiz, mimarın Bilbao’da nehir kenarına getirmek istediği hareket duy-
gusunu da temsil etmekte; çizgilerinde ortaya koyduğu hız ile birlikte, rüzgardan çıkan yelkenler, balık ve su 
gibi suyla ilgili metaforları da akla getirmektedir (Architizer, bt). 

 

 

 Frank Gehry’nin Tasarlamış Olduğu Guggenheim Müzesi ve Eskizi (Architizer, bt) 

   Peter Zumthor'un İsviçre’nin Vals köyündeki Termal Hamamı tasarlamak için kullandığı konsept, mağara 
veya taş ocağı şeklinde bir yapıdır. Bu bağlamda doğal çevreden esinlenen hamam yamaçta gömülü bir yapı 
olarak çim çatı altında bulunmaktadır (Wikiarquitectura, bt). Zumthor bu tasarımı şöyle özetlemekte: 
”Therme Vals’ı saran sıcak su ağı, yapıyı oluşturan blokların arasında tasarlanmış bir negatif mekân; 
tüm yapı boyunca akan ve akarken her şeyi birbirine bağlayan, tüm bu deneyimde huzurlu bir ritim ya-
ratan mekân. Tüm mekânın etrafında dolaşması, keşif yapmak anlamına geliyor. Tıpkı bir ormanda yü-
rüyormuş gibi. Herkes, kendine bir yol arayışında.” (aktaran Arkitektuel, bt). Zumthor’un tasarladığı, 
Termal Hamamı hakkında Bilgin, çizilen ilk konsept eskizi ile inşa edilen ürün arasındaki şaşırtıcı benzerliğe 
değinmektedir. Eskizde tesadüfi gibi görünen maviliklerin, her biri farklı duyuyu uyarmak üzere tasarlanan 
kuytu mekânların plan izleriyle bir o kadar örtüşmekte. Sonucu başlangıçta okutan ipuçlarını bize göstermek-
te (Bilgin, 2017).  
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Vals Termal Hamamı Planı ve Eskizi (Wikiarquitectura, bt) 

   Oscar Niemeyer, mimarlığın heykelsi ve yaratıcı potansiyelini, berrak dilini ve etkileyici form zenginliğini 
özgün buluşlarla ortaya koymuş, dinamik ve akıcı üslubu yaşamı boyunca sürdürmüştür. Kariyerinin ilk dö-
nemlerinde daha çok dik açılı geometrik formlar ile çalışan Niemeyer, zamanla “rasyonel-geometrik” form 
anlayışından “irrasyonel-organik” formlara yönelmiş ve böylelikle en başarılı eserlerini ortaya koymuştur 
(Kortan, 2003, s.45). Niemeyer’in Rio de Janeiro’da ormanlık bir alanda kendisi için yaptığı evin planı ta-
mamen serbest, eğrisel, akıcı çizgilerden ve düzlemlerden oluşmaktadır (Kortan, 2003). Söz konusu eğrisel 
çizgilerin kaynağını ise Niemeyer şu sözlerle anlatır: “Eğrisel formlar, tıpkı dağlar gibi, tıpkı einstein’ın 
evreni gibi. Tıpkı güzel bir kadın gibi!” (aktaran Kortan, 2003, s.47).  

 

 Niemeyer’e Ait Kadın Çizimi (Fast Company, 2016) 

 

Oscar Niemeyer Eskizi ve Evi (Archdaily, 2011) 
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   Calatrava gerçekte “biçimsel sözlüğünün mühendislik ya da mimarlıktan değil, çizimlerle ve bazen heykel-
lerle filizlenen fikirlerden türediğini” vurgulamaktadır (aktaran Arredamento, 2004, s.106). Calatrava, her 
zaman kaba bir taslaktan tamamlanmış bir bina çizimine doğru bir sıralamada gitmeyip, bazen de bitmiş 
projeler üzerinden detay eskizleri yapmaktadır. Bu bağlamda bir kısım eskizleri projeyi şematik okuturken, 
diğer bir kısmı da işlevden bağımsız serbest form arayışlarını içermektedir. Calatrava’nın mimari eskiz ve 
çizimlerinde çevre verileriyle olan bağlam önemli bir yer tutarken, fikirlerin, teknik çözümlerin gelişim süre-
cinin, tekrar eden ve revize edilen ilk biçimlerin ve ana fikrin farklı yönlerine yapılan vurgular okunmaktadır 
(Arredamento, 2004). Calatrava’nın birçok çiziminde imgesel insan bedeni figürleri bulunmaktadır. Heykel 
ve strüktürlerinden ayrılan bu süreçte, çizimleri ile tasarım süreci arasındaki ortak payda etkileyici bir hare-
keti içinde barındırmasıdır. İnsan figürlerinin hareketi, dans ederken, koşarken ve dahası hareket biçimleriyle 
betimlenmekte bu sayede “hareket” Calatrava yapılarının ayırt edici özelliği durumundadır (Arredamento, 
2004). Malmö kentindeki İsveç’in en yüksek konut binası Turnin Torso da, Avrupa’ya dönerek bakan bir 
insanı sembolize etmektedir (Güleryüz, 2005). 

 

 

 Calatrava’nın Turning Torso binası © Flickr CC Mirko Junge (Archdaily, 2015) ve eskizi (Teladoiofirenze, 
2012)  

SONUÇ  

 “Dönüp dolaşıp her şey birbirine bağlanır. Her şey bir bütün. Birbirinden ayrı alanlar yok ki zaten. Birbiri-
ne zincirleniyor her şey.” (Miro, 2016, s.32). Tıpkı Ressam Joan Miro’nun sanat eserleri için söylediği gibi 
her şeyin birbirine bağlı oluşu mimari tasarım için de geçerlidir. Mimarın zihninde oluşan ilk fikir ve imgey-
le birlikte başlayan mimari temsilin ilk kıvılcımı olan çizgi, mimari temsilin sonuç ürünü olan yapı ile ilgili 
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ipuçlarını içerisinde barındırmaktadır. Ya da Micheal Graves’in söylediği gibi “Çizim binaya, bina da çizime 
göndermede bulunur, ama birbirlerini taklit etmezler, çünkü biri diğeri için fikir verendir.” (aktaran Belardi, 
2018, s.42). Bu bağlamda esas olan şey temsil edenin yani mimarın dilidir. Dolayısıyla ilk temsil ile sonuç 
ürün arasında okunan benzerlikler, ipuçları, aynılıklar veya bütünlük temsil edenin dil aracılığıyla olur ve 
okunur.  

Dil, şaşırtıcı onca işlemi, sadece göstergeler üzerinden yapmaz; temelinde çok karmaşık bir yapısal düzenle-
me ile yapar. Konuşma dili, genel yapısıyla giderek karmaşıklaşan, sık dokunmuş bir ağa benzer, bu ağ ise 
birbiri içine geçen daha dar kapsamlı yapılardan oluşur (Fischer, 2015). Özetle, “dil, rastgele bir araya geti-
rilmiş sözcük ya da dışavurumlara ayrıştırılamaz; dil, bu sözcük ve dışavurumların gerisindeki ögeleri ve 
ilişkileri düzenleyen bir sistemdir.” (aktaran Fischer, 2015, s.20). Dil için geçerli olan bu söylem, Norberg-
Schul’un “mimarlık alanında yapılacak her biçim çözümlemesinin, ögelerin ve bunların ilişkilerinin göste-
rilmesi” sözleriyle şaşırtıcı derece benzemektedir (aktaran Fischer, 2015, s.20). Dolayısıyla mimarlık, gös-
terge ya da simge sistemi olarak değerlendirilebileceği gibi dil sistemi olarak da nitelendirilebilmektedir 
(Fischer, 2015). Bu durumun kişiselleşmesi yani kişisel dil ve üslup oluşması ise analitik düşünce ve seçici-
lik bağlamında gerçekleşir. Mimar bu bağlamda kendi özgün mimari dili ile konuşur. Bu dil ile zihninde 
yarattığı imgenin ilk mimari temsili olan çizgi ile özgün mimari dili ile kurduğu ilişkideki bütünlükte açıkça 
okunmaktadır.  
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ipuçlarını içerisinde barındırmaktadır. Ya da Micheal Graves’in söylediği gibi “Çizim binaya, bina da çizime 
göndermede bulunur, ama birbirlerini taklit etmezler, çünkü biri diğeri için fikir verendir.” (aktaran Belardi, 
2018, s.42). Bu bağlamda esas olan şey temsil edenin yani mimarın dilidir. Dolayısıyla ilk temsil ile sonuç 
ürün arasında okunan benzerlikler, ipuçları, aynılıklar veya bütünlük temsil edenin dil aracılığıyla olur ve 
okunur.  

Dil, şaşırtıcı onca işlemi, sadece göstergeler üzerinden yapmaz; temelinde çok karmaşık bir yapısal düzenle-
me ile yapar. Konuşma dili, genel yapısıyla giderek karmaşıklaşan, sık dokunmuş bir ağa benzer, bu ağ ise 
birbiri içine geçen daha dar kapsamlı yapılardan oluşur (Fischer, 2015). Özetle, “dil, rastgele bir araya geti-
rilmiş sözcük ya da dışavurumlara ayrıştırılamaz; dil, bu sözcük ve dışavurumların gerisindeki ögeleri ve 
ilişkileri düzenleyen bir sistemdir.” (aktaran Fischer, 2015, s.20). Dil için geçerli olan bu söylem, Norberg-
Schul’un “mimarlık alanında yapılacak her biçim çözümlemesinin, ögelerin ve bunların ilişkilerinin göste-
rilmesi” sözleriyle şaşırtıcı derece benzemektedir (aktaran Fischer, 2015, s.20). Dolayısıyla mimarlık, gös-
terge ya da simge sistemi olarak değerlendirilebileceği gibi dil sistemi olarak da nitelendirilebilmektedir 
(Fischer, 2015). Bu durumun kişiselleşmesi yani kişisel dil ve üslup oluşması ise analitik düşünce ve seçici-
lik bağlamında gerçekleşir. Mimar bu bağlamda kendi özgün mimari dili ile konuşur. Bu dil ile zihninde 
yarattığı imgenin ilk mimari temsili olan çizgi ile özgün mimari dili ile kurduğu ilişkideki bütünlükte açıkça 
okunmaktadır.  
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Öz: Toplam omuz eklemi implantı (TOI), bir glenoid taban plakasından ve bir humeral bileşenin ucundan 
oluşan bir glenohumeral eklemin cerrahi bir prosedürüdür. TOI ile bu araştırmanın amacı, oluşan omuz ağrısı 
veya fiziksel eklem hasarını mekanik ve duyarlılık von Mises analizi ile sona erdirmesi incelenmesidir. Açık-
lanan klinik etkililiğin yanı sıra, protez tasarımının biyomekanik gücü ve glenoid bileşeninin davranışının 
kontrolü göz önüne alındığında ortak kuvvetler hakkında çok az bilgi mühendislik literatüründe bulunmakta-
dır. TOI ile işlenmiş malzemenin biyomekanik özellikleri çalışılmıştır. Bunu araştırmak için, optimum sıkış-
tırma kuvvetlerini ve kesme kuvvetlerini keşfetmek için TOI örneği geliştirilmiştir. Çeşitli yükleme koşulları 
altında stres dağılımlarını gözlemlemek için sonlu elemanlar analizi ile doğal glenoidin iki boyutlu bir düz-
lem gerilme modeli geliştirilmiştir. 3D sonlu eleman yapısal modeli, deneysel ölçümleri ve simülasyonu için 
mekanik özelliklerini karşılaştırmak için geliştirilmiştir. Yüzey temas geometrisi, von Mises gerilmeleri ve 
protezin kemik içindeki ara yüzlerdeki gerilmeler ve yer değiştirmeler üzerindeki yük etkileri açısından ana-
liz edilmiştir. Sınır koşulları LS DYNA ANSYS’de tanımlanmıştır. Bu çalışmanın sonucu, farklı parametre-
lerin malzeme, geometri ve protezin basınçlı baskıları ile ilgili mekanik etkilerinin anlaşılmasını duyarlılık 
analizi sayesinde sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Omuz İmplantı, Duyarlılık Analizi, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Tİ6AL4V Titanyum  

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

SEM modelleri, deneysel olarak elde edilmesi zor veya imkansız olan parametreleri hesaplama imkanı sunar. 
Kol ve omuz hareket ilişkilerini belirlemek için hesaplamalı modeller kullanılabilir. Bunun klasik bir örneği, 
dinamik koşullar altında kas kuvvetini ölçmenin zorluğudur. Kas kuvvetlerini belirlemek için ters dinamik 
teorileri temel alan modelleri (Ghoraishian 2019, Sabesan 2018) 

Kas kuvvetlerini belirlemek için, ters dinamik teorileri temel alan bir model kullanılmıştır (Mebarki ve diğer-
leri 2019). Bireysel kemiklerdeki stres dağılımını belirlemek için deforme olabilen vücut konseptine dayalı 
model kullanılmıştır (Pomwenger 2019). Yüksek üst kol pozisyonu için çalışma pozisyonları sırasında omuz 
kaslarında gelişen gerilmeleri analiz etmek için iki boyutlu bir model geliştirilmiştir (Cheung 2008). Tüm 
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kas-iskelet sistemi matematik modeli, üst kol hareketi sırasındaki kas davranışını analiz etmek için gelişti-
rilmiştir (Sabesan 2018). 

İmplant üzerine uygulanan kuvvetlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan baskılar malzemenin deformasyonuna 
neden olur. Bu deformasyonun yüksek olmasını önlemek için uygun bir bio uyumlu malzeme seçilmelidir. 
Burada malzeme Ti6Al4V titanyum alaşımı seçilmiştir. İmplant çeşitli analizlere tabi tutulmuştur. Humeral 
analizini yaparken, kemiğe sabit bir pozisyonda tutulmuştur şekil 1 de görüldüğü gibi. İmplant, humerus 
başını zorlar ve tekrar reaksiyon kuvvetlerini iletmek için humerus başını etki altına alır. Bu nedenle, kuvvet-
ler humerus kafasının yarım küre yüzeyini etkileyecektir. Humeralde deformasyon noktasında sürekli olarak 
deformasyona uğradığı görülmüştür. Bir insanın omuzu, yüksek yorulma direnci ve uzun ömür olarak görü-
len yük sınırları altında taşıma gücü taşımaya yeterlidir. 

 

Figure 1. Omuz İmplantı  

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, hesaplamalı sonlu elemanlar analizi-ANSYS kullanarak mekanik kuvvetlerin TOI'nin 
Ti6Al4V titanyum alaşımı protezi üzerindeki etkisini araştırmaktır. Farklı omuz kaslarının TOİ’ye etki eden 
stres ve şekil değiştirme davranışı için duyarlılık analizi (Kim 2002) yapılmıştır. Bu araştırmada, mekanik 
testler ve sonlu elemanlar analizi, eksantrik yükün ve taban plakasının mikro hareketinin ve kürek kemiğinin 
bu hareketlere karşı etkisini karşılaştırmıştır. İmplant üzerine uygulanan kuvvetlerin bir sonucu olarak ortaya 
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çıkan baskılar malzemenin deformasyonuna neden olur. Bu deformasyonun yüksek olmasını önlemek için 
seçilen malzemenin mekanik gücü ve bio uyumluluğu göz önüne alınmıştır. 

KAPSAM 

Omuzdaki çeşitli ağrı nedenlerinden kaynaklanan artrit veya omuz eklemi ile omuzda ağrının en başarılı 
tedavisi omuz implantı pratiğidir. Omuz implantının asıl amacı ağrıyı giderirken hareket, güç ve fonksiyonun 
yeniden kazanılmasıdır. Duyarlılık analizi, farklı omuz hareketleri için implanta (TOİ) gelen von Mises stres-
leri için maksimum hareket aralığında yapılmıştır. Omuz hareketi için kinematik sonlu elemanlar simülas-
yonlarına girdi olarak verilmiştir. Bu araştırmada açıklanan duyarlılık analizi yöntemi ile omuz eklemlerinin 
gerilme noktalarını ve yüzeylerini bulmak için Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) kullanılmıştır. Bağ ve kasla-
rın FEA'leri, mesh elemanları kullanılarak gerçekleştirilmiş ve von mises gerilmeleri, LS DYNA yazılımı ile 
analiz edilmiştir. 0º - 29º için hareket aralığında farklı omuz kasının sınırlayıcı değerleri ile çizilmiştir. Bu 
metodoloji kullanılarak omuz eklemi ve kas stres analizi yapılmıştır. Figure 2 de deney için implantın TOİ 
çimento ile sabitlenmesi gösterilmiştir. 

 

Figure 2: Deney İçin İmplantın-TOİ Sabitlenmesi 

Bu araştırmada titanyum bazlı implant Tİ6AL4V malzemeler, mikro yapılar, son kısımda plazma kaplama, 
Ti bazlı parçacıklar, yüzey gözenek dağılımları da tartışılmıştır. Tablo 1, TI6AL4V titanyum alaşımının 
kompozisyon değerlerini göstermektedir. İmplantların yüzey alanının kemiğe yapışmasını artırmak için kul-
lanılmıştır. Bu teknikte, 40 μm titanyum partikülleri bir plazma alevi ile ısıtılır ve kaba bir kaplama elde 
etmek için yüksek sıcaklık ve hızda titanyum yüzeyine püskürtülür. Plazma püskürtme implant katmanının 
kalınlığı 20-30 μm'dir ve pürüzlülüğü 15 μm tabakadır. Sabesan 2019 ve diğerleri elektron mikroskobu ile 
elde edilmiş implantları çeşitli nedenlerle incelediklerinde, kemikle kimyasal bir bağlantı kurulduğunu ve 
kalsiyum fosfat kristallerinin pürüzlü yüzeye çıktığını gözlemlediler. Bu bir doku bağlantı kaynağı olduğu 
anlaşılmıştır. Bu araştırmada da bu veriden yararlanılmıştır.  
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Tablo 1. Tİ6AL4V Titanyum Alaşımının Kompozisyon Değerleri 

YÖNTEM  

Omuzun hareketi esnasında geliştirilen stresler implant üzerinde bir toplam yer değiştirmeye bağlı olarak 
deformasyonlar oluşmuştur şekil 3 de görüldüğü gibi. Sonuçlar, maksimum çarpılma enerjisi için von Mises 
gerilmeleri şekil 4 de gösterilmiştir. Model çeşitli şekillerde kesitleri ile beraber gösterilmiştir ve farklı pa-
rametrelerle değerlendirilmiştir. Bu durumda üç ana parametre von Mises stres, bileşenlerin yer değiştirmesi 
ve sürtünmedir. Sınır koşulları LS DYNA'da tanımlanmıştır. Kemik, kas ve bağ ağırlığı da dikkate alınmıştır. 
Humerus'un serbest ucuna uygulanan açısal hız 15 mm/sn'dir. Dinamik analiz olduğundan, Von Mises bu 
kemiklere etki eden gerilmeler rotasyona (zamana) göre değişir. Gerilme ve yer değiştirme sonucu oluşan 
sürtünme gerilmeleri Şekil 5 de gösterilmiştir. Duyarlılık analizi şekil 6 de gösterilen implantın (TOİ) üze-
rinde oluşan basınç ile gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3. Toplam Deformasyon [m] 

Yukarıdaki tablodan omuz eklemi simülasyonundan sonra elde edilen gerilmeler çeşitli kısımlar Glenohume-
ral eklemi için değişmektedir. Teres Minor'da maksimum stres elde edilirken, en az stres Triceps'in uzun 
kafasında elde edilir. Subscapularis kasındaki stres 0.751 MPa dır. Bunlar izin verilen kas stresi içinde. Sağ-
lam skapula ve implante skapula için von Mises stres dağılımı, Şekil 4'te gösterilmiştir. İmplant, en yüksek 
von Mises 115MPa gerilmelerini yaşar Bu rakamlar, glenoid karşısında stresin küçük olduğunu göstermekte-
dir. En yüksek gerilimler, bileşenin sert bir şekilde tutulduğu ve kürek kemiğinin torka maruz kaldığı bileşe-
nin tabanında meydana gelir. 
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lanılmıştır. Bu teknikte, 40 μm titanyum partikülleri bir plazma alevi ile ısıtılır ve kaba bir kaplama elde 
etmek için yüksek sıcaklık ve hızda titanyum yüzeyine püskürtülür. Plazma püskürtme implant katmanının 
kalınlığı 20-30 μm'dir ve pürüzlülüğü 15 μm tabakadır. Sabesan 2019 ve diğerleri elektron mikroskobu ile 
elde edilmiş implantları çeşitli nedenlerle incelediklerinde, kemikle kimyasal bir bağlantı kurulduğunu ve 
kalsiyum fosfat kristallerinin pürüzlü yüzeye çıktığını gözlemlediler. Bu bir doku bağlantı kaynağı olduğu 
anlaşılmıştır. Bu araştırmada da bu veriden yararlanılmıştır.  
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Şekil 4. TOİ’de Meydana Gelen Eşdeğer (von-Mises) Gerilmeler [MPa] 

 

 

Şekil 5. Sürtünme Gerilmesi [Pa] 
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Şekil 6. Basınç [Pa] 

90o eksende implant (TOİ) ve arayüz durumunda Titanyum alaşımı için yorulma sınırının çok altında 78.9 
MPa'lık von Mises gerilmeleri oluşmuştur. Sınır koşulları altında, alt omur gövdesinin alt yüzeyi sabitlenmiş 
ve üst omurun üst yüzeyine 1500 N'luk bir sıkıştırma kuvveti uygulanmıştır. 25000'den fazla düğüm ve 
ANSYS yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Geometrik tasarım parametrelerini maksimum von-Mises 
gerilmelerine karşı optimize etmek için Deney Tasarımı yaklaşımı kullanılmıştır 

Maksimum gerilmeler her zaman temel tasarım için maksimum 659 MPa ile alt vidaların ilk dişlerinde mey-
dana gelmiştir. Sabit bir iç çap olduğu varsayıldığında, maksimum gerilme dişlerin eğimine (duyarlılık faktö-
rü 0.743) ve daha sonra vida başının açısına ve uzunluğuna (sırasıyla duyarlılık faktörleri 0.229 ve 0.431) 
duyarlıdır. Vidaların geometrisinin optimizasyonu, maksimum von-Mises stresini 321 MPa'ya düşürmüştür. 
Modüler implant bu özelliğe dahil edilmiştir, ancak özel uygulamalar için cihazlar kapsanmamaktadır. Pro-
tezlerin öngörülen mekanik dayanım, korozyon direnci, biyouyumluluk, alternatif aşınma ve hareket açıklı-
ğını karşılamaları gerekir. 

 

Şekil 4. TOİ’de Meydana Gelen Eşdeğer (von-Mises) Gerilmeler [MPa] 

 

 

Şekil 5. Sürtünme Gerilmesi [Pa] 
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Şekil 7. Meydana Gelen Toplam Eş Değer Von Mises Gerilmeleri 

Şekil 7 da implantın sabitlenmiş modelinde kol hareketi sırasında 10 ° - 80 ° arasında 1,49 MPa'dan 
7,9127MPa'ya kadar bir stres değişimi göstermiştir. Von Mises stresi, TOI elemanları üzerindeki gerilmele-
rin ve kayma gerilmelerinin ortalamasıdır. Von Mises formülü (1) burada σ asil gerilmeleri temsil etmekte-
dir. σ 11, σ 22, σ 33  eksenel yönüdeki X,Y,Z doğrultusundaki gerilmeleri ifade etmektedir. 

𝝈𝝈𝒗𝒗𝒗𝒗 = √(𝝈𝝈𝟏𝟏𝟏𝟏−𝝈𝝈𝟐𝟐𝟐𝟐)𝟐𝟐+(𝝈𝝈𝟐𝟐𝟐𝟐−𝝈𝝈𝟑𝟑𝟑𝟑)𝟐𝟐+(𝝈𝝈𝟑𝟑𝟑𝟑−𝝈𝝈𝟏𝟏𝟏𝟏)𝟐𝟐+𝟔𝟔(𝝈𝝈𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐 +𝝈𝝈𝟐𝟐𝟑𝟑𝟐𝟐 +𝝈𝝈𝟑𝟑𝟏𝟏𝟐𝟐 )
𝟐𝟐 ......................................(1) 

TOİ de oluşan gerilme şiddeti faktörü K ile kırılma mekaniği tahmin etmek için kullanılmıştır. 

𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑟𝑟, 𝜃𝜃) =
𝐾𝐾

√2𝜋𝜋𝜋𝜋 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜃𝜃)...........................................................................................(2) 

Burada TOİ üzerine gelen K ve ƒ ij (θ)yük ve geometri ile değişen boyutsuz bir büyüklüktür 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Duyalılık analizi ile TOİ'nin sonlu elemanlar modelleri inşa edildi. Sonlu eleman modellerinde TOİ yer de-
ğiştirmesi, tepe gerilimi ve gerilme dağılımı, eksenel sıkıştırma ve konsol bükülmesi altında hesaplandı. Her 
iki yükleme konfigürasyonunda, TOİ ‘nin en yüksek yer değiştirmesi sağlandı. Yükleme konfigürasyonunda, 
yeniden yapılanma ile gerilme dağılımı TOİ bükülmesinde fizyolojik değildir. Sonuçlar TOİ’nin insan om-
zuna benzer bir stres dağılımı gösterip, hasar görmüş yer değiştirmiş omuz eklemlerinin tedavisi için tercih 
edilebileceği görülmüştür. Yeniden yapılanma implantı ile yapılan sabitleme daha stabildi ancak bariz stres 
koruması gösterildi.  
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Kemiklere kas bağlanması olarak; kas-kas etkileşimi, lif düzeni ve omuz dönme ekseni göz önünde bulundu-
rulmaz. Kas kuvvetlerini ve gerilmelerini belirlemek için sonlu elemanlar modelleriyle ters dinamik teoriye 
sahip modeller kullanılmıştır (Streit 2015, Gobezie 2018). Yüksek üst kol pozisyonu için çalışma pozisyonla-
rı sırasında omuz kaslarında gelişen gerilmeleri analiz etmek için iki boyutlu bir model geliştirilmiştir 
(Pomwenger 2019, Sabesan 2018). 

TOİ, eklemli yüzeylerinin geometrisi ile bir veya daha fazla düzlemde çeviriyi ve dönüşü sınırlar. Eklem 
boyunca hiçbir bağlantı yoktur. Bu jenerik implant tipi, kobalt-krom-molibden gibi alaşımlardan yapılmış 
humeral bir yüzey yenileme bileşenine ve ultra-yüksek molekül ağırlıklı polietilenden yapılmış bir glenoit 
yüzey yenileme bileşenine sahip olan ve kemikle kullanım için tasarlanan protezlerle sınırlı olan protezleri 
içerir.  

SONUÇ 

İmplantlı omuzun ve kolun hareketi sırasında omuz eklem kasının gerilmeleri ve şekil değişikliği için duyar-
lılık analizi başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. İmpltantta (TOİ) humerus gövdesi, kemik içinde bulunmakta-
dır. Glenoid vücuda sabitlenmiştir. İmplantın üzerine uygulanan kuvvetler neticesinde oluşan gerilmeler 
malzeme üzerinde deformasyonlara neden olmaktadır. İmplant çeşitli analizlere tabi tutulmuştur. İmplantta 
kuvvetten en çok etkilenen kısmının glenoid ve humerus başı olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra hume-
rus kökünde ve bağlantı elemanında bazı bölgelerde gerilme oluşmuştur. Diğer analizlerden de renk dağılı-
mından sonuçlar anlaşılmaktadır. 3D model ile elde edilen bu araştırmadaki sonuçlar (Sabesan 2018, Go-
beiza 2019, Ghoraishian 2019) göre bilimsel yayınlarda raporlanan klinik gözlemlerle uyumlu bulunmuştur. 

TEŞEKKÜR: Bu araştırma İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa BAP-bilimsel araştırmalar birimi tarafından 
BYP-2019-33530 nolu proje  ile desteklenmiştir.  
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SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE PASLANMAZ ÇELİK 306L YATAY DEPOLAMA SÜT 
TANKININ MEKANİK YAPISAL ANALİZİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE OPTİMİZASYONU  

Özdoğan KARAÇALI 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

 

Öz: Yapay sinir ağı modelleri, sac metalden üretilen kazanlar da dahil olmak üzere çeşitli üretim süreçlerin-
de pahalı deneysel araştırma ihtiyacını ortadan kaldıracak kapasiteye sahiptir. Giriş değişkenleri olan malze-
me ve geometrik şekillerin arasındaki basınç ve yüklemede karşılıklı ilişkilerin anlaşılması, hassasiyet verile-
rinin yorumlanması ve tasarım parametrelerinin optimize edilmesi için önemlidir. Depolama tankı, çeşitli 
sıvı ürünlerin taşınması için yaygın olarak kullanılır. Bu tür tanklar, servis ve tasarım yönlerinden kaynakla-
nan bir takım gereklilikleri yerine getirmeli, örnek olarak yüksek basınç yüküne ve aşırı düşük sıcaklıklara 
dayanmalıdırlar. Depolama tankı, tanktaki akışkanın etkileşmesinden kaynaklanan dinamik yük için gerekli-
likleri yerine getirmek zorundadır. Birçok standart, depolama tankları için gereksinimleri ve tasarım prose-
dürlerini tanımlar. En zorlarından biri, tank işletimi sırasında sıvı ile tank yapısı arasındaki etkileşimdir. 
Mevcut standart, yanal ve uzunlamasına bir ivmeyi, tankın yerine getirmesi gereken dinamik bir yük olarak 
tanımlar. EN gibi standartlar, tank yapısının dinamik yük üzerindeki gücünü değerlendirmenin basitleştiril-
miş bir yöntemini tanımlar. Bu makale, sonlu elemanlar yöntemi kullanımıyla akışkan yapısı etkileşimi kul-
lanılarak süt tank yapısı üzerindeki etkileşiminin değerlendirilmesi için bir yöntem geliştirmiştir. Sıvı hareke-
tinin tank yapısı üzerindeki etkisini değerlendirmek için ANSYS mühendislik hesaplamalı program kulla-
nılmıştır. Hesaplamalı sıvı dinamik-CFD analizi ile sıvı akış davranışı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar-
dan, sıvısı ile yükleme altındaki tankta oluşan gerilmeler incelenmiştir.  Mekanik özellikler modellemesi 
yapay bir sinir ağı (YSA) ve sonlu elemanlar modeli (FEM) kullanılarak yapılmıştır. Sinir ağı, öğrenme so-
nunda her eğitim algoritmasının sistem doğruluğunu kontrol etmek için farklı eğitim algoritmaları, gizli kat-
manlar ve gizli katmanlardaki nöron sayıları kullanılarak eğitildi. 

Anahtar Kelimeler: Süt tankı, 304 Paslanmaz Çelik, Sonlu Elemanlar Analizi (SEA), Yapay Sinir Ağları 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Depolama tankları, çeşitli ürünleri süt, su gibi sıvıları taşımak için kullanılır. Tank tasarımında standartların 
sağlanmasına neden olan birçok araştırma çalışmasına konu olmuştur (Visal 2017). Hepsi tasarım gereklilik-
lerini ve yerine getirilmesi gereken mekanik güç/dayanım gereksinimlerini tanımlar. Örneğin, çeşitli standart 
tank tasarımları için ayrıntılı gereklilikleri belirtmiş ancak ortak bir gereklilikleri vardır: tank yapısı, yanal, 
dikey veya uzunlamasına ivmelenme tarafından belirlenen belirtilen yüke dayanmalıdır. Günümüzde tanklar 
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sadece bir sıvıya değil, yoğunluğa göre değişebilen ve toplam ağırlıktaki limite bağlı olarak maruz kalmakta-
dır. İki bağımsız kod (CFD ve FEA) veya Eulerian-Lagrangian yaklaşımını kullanma olasılıkları olan biri 
kullanılarak yapılabilir (Rastgar 2017). Eulerian-Lagrangrian unsurları destekleyen CAE sistemleri, sıvı si-
mülasyonundan yapıya veri alışverişinde sorun yaşamaz, ancak akış simülasyonunda daha az olasılık sunar. 
Bağımsız CFD kullanma FE ve FEA araçları veri alışverişi için uygun çevirmenler gerektirir. Bu makalede, 
sıvı hareketinin depolama tankının üzerindeki yapısal etkisini araştırılmıştır. Sonlu elemanlar yöntemi 
(FEM), analitik yöntemlerin sınırlamalarına atfedilen en popüler geometrik parametre ve malzemelerin me-
kanik hesaplama yaklaşımlarından biri haline gelmiştir. YSA, simülasyon, tahmin ve modelleme konusunda-
ki basitliğinden dolayı ümit verici bir araç olarak kabul edilmiştir. Mekanik gerilmelerin hesaplamasını op-
timize etmek için bir mühendislik yaklaşımı, FEM, ANN kullanılmıştır. Sıvı hareketinin tank yapısı üzerin-
deki etkisinin araştırılması ANSYS simülasyon ortamında CFD analizi ile yapılmıştır. Uygulanan yöntemde 
iki bağımsız CFD ve FEA kodu kullanılır, bu nedenle biri FEA için biri CFD diğeri için iki adet hesaplamalı 
süt tank modeli hazırlanmıştır. Bu modeller, Şekil 2 ve 3'te sunulmaktadır. Şekil 2'de sunulan CFD modeli 
ANSYS ticari yazılımla hazırlandı.  

AMAÇ ve YÖNTEM 

Çalışmanın amacı olarak, atmosferik basınç altında sıvıların depolanması için kullanılan süt tankı seçildi. 2.8 
m3 Süt tankı, Şekil l'de sunulmuştur. Tank elipsoidal kesite (1200x900) ve uzunluk 19000 [mm] 'ye sahiptir. 
Birinci aşamada, simülasyonun her aşamasında soğutma suyunun şeklini bulabilen CFD analizi, tank duvar-
larında görünen tepe basınç değerleri ve tank kabuğuna etkiyen kuvvetler hesaplandı. 

 

Figure 1. Yatay Depolama Tankı 

Şekil 2, dolu tank durumunda toplam deformasyonu gösterir, maksimum deformasyonlar, alt, üst ve yan 
bölgede meydana gelir. Tank Y-ekseni yönünde, saplama bölgesinde ve kafalarda iken deformasyonlar daha 
küçük ve pozitif yöndedir. Şekil 3 deformasyon vektör grafiği gerilim dağılımı durumunda, birleştirme ala-
nında maksimum gerilmeler görülmüştür.  
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Figure 2 Toplam Deformasyon [mm] Statik Yapısal Analiz 

 

Figure 3. X-ekseni Doğrultusunda Deformasyon [m] Statik Yapısal Analiz 
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𝑬𝑬 (𝝈𝝈𝒙𝒙 + 𝝈𝝈𝒚𝒚 + 𝝈𝝈𝒛𝒛) ........................................(1) 

 
Stres sütun vektörü olarak adlandırılan, karşılık gelen transvers sütun vektörü (2) şöyledir; 

{𝝈𝝈} = [𝑫𝑫]{𝜺𝜺}..................................................................................(2) 

{𝝈𝝈} = [𝝈𝝈𝒙𝒙 + 𝝈𝝈𝒚𝒚 + 𝝈𝝈𝒛𝒛 + 𝝈𝝈𝒙𝒙𝒚𝒚 + 𝝈𝝈𝒚𝒚𝒛𝒛 + 𝝈𝝈𝒛𝒛𝒙𝒙]
𝑻𝑻
..................................(3) 

{𝜺𝜺} = [𝜺𝜺𝒙𝒙 + 𝜺𝜺𝒚𝒚 + 𝜺𝜺𝒛𝒛 + 𝜺𝜺𝒙𝒙𝒚𝒚 + 𝜺𝜺𝒚𝒚𝒛𝒛 + 𝜺𝜺𝒛𝒛𝒙𝒙]
𝑻𝑻
.....................................(4) 
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𝑫𝑫 = 𝑬𝑬
(𝟏𝟏+𝒗𝒗)(𝟏𝟏−𝟐𝟐𝒗𝒗)

[
 
 
 
 
 𝟏𝟏 − 𝒗𝒗 𝒗𝒗 𝒗𝒗 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎

𝒗𝒗 𝟏𝟏 − 𝒗𝒗 𝒗𝒗 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎
𝒗𝒗 𝒗𝒗 𝟏𝟏 − 𝒗𝒗 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎
𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎. 𝟓𝟓 − 𝒗𝒗 𝟎𝟎 𝟎𝟎
𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎. 𝟓𝟓 − 𝒗𝒗 𝟎𝟎
𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎. 𝟓𝟓 − 𝒗𝒗]

 
 
 
 
 

.....(5) 

Şekil 4’de von-Mises tank üzerinde stres dağılımı ana sonuçlar sunulmuştur. Görülen sonuçlara göre maksi-
mum değere ulaşmamıştır. 

 

Figure 4. Maximum von Mises gerilmeleri [MPa]  

Sunulan sonuçlar, tanımlanan ivmelenme yükünde görünen maksimum gerilme ve deformasyon değerlerini 
göstermektedir. Bu sonuçların araştırılması, sıvı hareketinin herhangi bir zamanında tank yapısının kritik 
noktalarını bulmaya izin verir. Yapısal ve akış modeli simülasyonu, özellikle sıvı hareketinin neden olduğu 
dinamik yük altındaki tanklar için çok verimli bir tasarım aracı gibi görünmektedir. Sadece maksimum ge-
rilme ve yer değiştirme değerlerinin bulunmasına izin vermez, aynı zamanda daha sonra yorulma mukave-
metini değerlendirmek için kullanılabilecek değişken dinamik yük altında gerilme değişikliklerini de tahmin 
eder. Şekil 5 da kazana dökülmesi esnasında sıvı akış hız modeli verilmiştir. Bir sonraki adımda, sıvı dökül-
mesinden kaynaklanan basınç tepe değeri tankın FEA modeline aktarılmıştır. Şekil 6, tank kabuğuna ve yı-
kama plakalarına uygulanan CFD simülasyonundan ithal edilen basınç dağılımını göstermektedir.  

 

Figure 5. Tank içinde Sıvı Süt Akış Hızı Analizi 
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Figure 6. Süt Tankı İçinde Basınç Analizi 

Süt sıvısının akış davranışı Navier-Stokes eşitliği (6) ile modellendi 

𝜕𝜕𝒖𝒖
𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝒖𝒖 ∙ 𝛁𝛁𝒖𝒖 = 𝒈𝒈 − 1

𝜌𝜌 ∇P + v∇2𝒖𝒖 ve  ∇ ∙ 𝒖𝒖 = 0 ...................(6) 

burada u hızı, g yerçekimi ivmesini, yoğunluk ρ, P basınç ve v viskozite katsayısıdır. Eulerian-Lagrangian 
yaklaşımını kullanılarak gerçekleştirilmiştir. CFD ile ANSYS programında tanımlanan, herhangi bir simü-
lasyon süresi için akışkan ve yapı arasındaki tanımlı ara yüzde basınç değerini içe aktarma imkanı sağlar. 
Sunulan sonuçlarda simülasyon sırasında görünen maksimum değerler seçilmiştir. Şekil 4 deki FEA sonuçla-
rının seçilmiş sonuçlarını, eşdeğer von-Mises stresi ve toplam yer değiştirme olarak gösterir. Bu, tank çalış-
ması sırasında ortaya çıkabilecek maksimum gerilme ve deformasyon değerlerinin yakalanmasına izin verir. 
Tank kabuğundaki von-Mises stres dağılımı nispeten kabul edilebilirdi ve malzemenin akma dayanımını 
aşmadı. Ayrıca, simülasyon koşullarına (hızlanma değeri, yön, süre) ve tank yapısına etkisine bağlı olarak 
basınç değişikliklerini belirlemeye izin verir.  

SİNİR AĞLARI MODELİ İLE SÜT TANKI TASARIMI OPTİMİZASYONU 

YSA eğitim sürecinde, ağdaki ağırlıklar ve önyargılar, çözümde yüksek performans elde etmek için hatayı en 
aza indirecek şekilde ayarlanır (Li 2013). Eğitimin sonunda ve eğitim hatası sırasında, istenen çıktılar ve 
hedef çıktılar hesaplanır. Yapay sinir ağ uygulamalarında kullanılan çeşitli eğitim algoritmaları vardır. Bu 
eğitim algoritmalarından hangisinin herhangi bir problem için en hızlı olacağını tahmin etmek zor. Genel 
olarak, ağların yapısı, başka bir deyişle, gizli katmanların sayısı, ağdaki ağırlıklar ve önyargılar, öğrenmeyi 
amaçlayan hata ve uygulama alanı, örüntü tanıma veya sınıflandırma veya fonksiyon yaklaşımı problemidir. 
Ancak, eğitim setinin veri yapısı ve tek biçimliliği de sistemin doğruluğunu ve performansını etkileyen 
önemli hususlardır (Chau 2018). Bu araştırma için geliştirilen sinir ağları modeli şekil 6’da gösterilmiştir. 
YSA, tam gelişmiş ileri besleme geri yayılım sinir ağı kullanılarak süt tankı parametreleri eğitildi ve uygu-

𝑫𝑫 = 𝑬𝑬
(𝟏𝟏+𝒗𝒗)(𝟏𝟏−𝟐𝟐𝒗𝒗)

[
 
 
 
 
 𝟏𝟏 − 𝒗𝒗 𝒗𝒗 𝒗𝒗 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎

𝒗𝒗 𝟏𝟏 − 𝒗𝒗 𝒗𝒗 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎
𝒗𝒗 𝒗𝒗 𝟏𝟏 − 𝒗𝒗 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎
𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎. 𝟓𝟓 − 𝒗𝒗 𝟎𝟎 𝟎𝟎
𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎. 𝟓𝟓 − 𝒗𝒗 𝟎𝟎
𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎. 𝟓𝟓 − 𝒗𝒗]

 
 
 
 
 

.....(5) 
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landı. Süt tankındaki girdi ve çıktı katmanlarındaki nöron sayısı, sırasıyla girdi ve çıktı değişkenlerinin sayı-
sına göre şekil 6’da gösterildiği gibi belirlendi. En uygun süt kazanı geometrik ve malzeme özellikleri bul-
mak için, gizli katmandaki farklı nöron sayıları göz önünde bulundurulmuş ve her ağ için MSE hatası hesap-
lanmıştır. 

          

Figure 6. Süt Tankı Optimizasyonunda Kullanılan Sinir Ağları Modeli ve Kullanılan Algoritma 

Eğitim problemi için FEM yönteminden geometrik boyutlar, malzeme, hız (m/sn) ve basınç (MPa) olmak 
üzere iki giriş düğümü elde edildi. İki farklı çalışma yapıldı ve en iyi performansı bulmak için çıktılar için 
karşılaştırıldı. İlk çalışmada bir çıkış nöronu (mekanik özellikler), diğerinde ise dört çıkış her mekanik özel-
liklerin nöronları (mekanik stresi, nihai gerilme dayanımı, maksimum eşdeğer gerilme –von Mises, uzama) 
belirlenmiştir. Sigmoid aktivasyon fonksiyonu tüm katmanlar arasında transfer fonksiyonu olarak seçildi. 
YSA mimarisi Şekil 3'de gösterilmektedir. Önerilen YSA'yı öğrenmek için toplam 29 örneğin veri seti kulla-
nılmıştır. Bu veri seti tank tasarım parametrelerinin hesaplanması işleminden elde edildi. Bunlar arasında bu 
noktalardan 21 tanesi eğitim sürecinde, altı tanesi ise geçerlilik sürecinde kullanılmıştır. Nörondaki aktivas-
yon fonksiyonunun amacı, nöronun çıkışını önceden belirlenmiş bir aralıkta sınırlamaktır. Bu çalışmada 
sürekli, doğrusal olmayan, monoton olmayan ve S şeklinde bir sigmoid aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. 
Sigmoid aktivasyon fonksiyonu denklem (7) 'de verilmiştir. 

𝑓𝑓(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛) = 1
1+𝑒𝑒−𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 .................(7) 

Sonuçlar giriş miktarları giriş düğümlerine bir besleme ileri geri yayılmasıyla beslenir, bu da onları bir ağır-
lıkla çarptıktan sonra gizli katman düğümlerine iletir. Fonksiyonu harici giriş ile ağ çıkışı arasında araya 
girecek olan gizli bir katman düğümü, her bir giriş düğümünden alınan ağırlıklı girdiyi toplamıştır, bir ön-
yargı ile ilişkilendirilip ve sonucu bir sonraki düğümlere aktarılmıştır. Doğrusal olmayan transfer fonksiyonu 
aracılığıyla gizli katman veya çıktı ile öğrenme süreci tekrarlı döngülü adımlarla çalışmıştır. Çıkış bilinen iyi 
çıkışla karşılaştırılıp ve bir hata sinyali hesaplanmıştır. Ardından hata değeri ağ üzerinden geriye doğru yayı-
lıp ve her katmandaki ağırlıklarda küçük değişiklikler yapılmıştır. Ağırlık değişiklikleri, söz konusu durum 
için hata sinyalini azaltmak üzere hesaplanmıştır. Genel hata değeri önceden belirlenmiş bir eşiğin altına 
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düşene kadar döngü tekrarlanır (Chau 2018). En uygun değerleri bulmak için, gizli katmandaki farklı nöron 
sayıları göz önünde bulundurulmuş ve her ağ için veri hatası hesaplanmıştır.  

 

Şekil 7. Sonlu Elemanlar Verileri ile Yapay Sinir Ağları Arasındaki Veri Akışı 

Şekil 7, bu çalışmada kullanılan sinir ağı mimarisinin fiziksel bir gösterimini göstermektedir. Zira bu eğitim 
algoritmalarının uygulanması gerçekten çok zaman alan bir süreçtir. Bu nedenle, sinir ağının hata davranışı-
nın sonuçları asgari hatayla bulmak için kontrol edilmiştir. Gizli katmandaki nöron sayısı deneysel olarak 
bulunmuştur. Asgari hata sayısını elde etmek için minimum nöron sayısını ve gizli katmanı bulmak, gizli 
katmandaki her farklı nöron sayısının ağır hesaplamaları nedeniyle çok fazla zaman almıştır. Şekil 8'te, hata 
değerleri hesaplanır ve gizli katmandaki çeşitli nöronlar için eğitim işleminin sonunda verilir.  

BP eğitim prosedürünün çeşitli aşamaları Şekil 8'de açıklanmaktadır. Şekil 8'e göre, çıkış düğümünün bekle-
nen çıkış değerinin is; daha sonra BP ağ modeli, eğitim için bir öğrenme algoritmasını aşağıdaki gibi veril-
miştir. Öncelikle, −1 ile 1 arasında rasgele bir sayı vererek 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤, bağlantı ve eşik değerleri 𝜃𝜃𝑤𝑤, 𝜃𝜃𝜃𝜃 bağlantı 
ağırlıklarına, bir parametre seçip 𝑥𝑥𝑤𝑤, 𝑡𝑡i 'a ağ vererek başlatıldı. İkincisi, gizli değer çıktısı 𝑓𝑓(∑ In𝑗𝑗.𝑊𝑊𝑖𝑖𝑗𝑗 −𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
𝜃𝜃𝑖𝑖)şeklindedir. Çıktı notunun çıkışı eşitlik (8)’deki gibidir. 

𝜀𝜀𝑎𝑎𝑎𝑎 =
1
2𝑁𝑁 ∑ ∑ 𝑒𝑒𝑘𝑘2(𝑛𝑛)𝑘𝑘∈𝐶𝐶

𝑁𝑁
𝑛𝑛=1 ...........(8) 

Üçüncüsü, yeni bağlantı ağırlıklarını ve eşik değerlerini hesaplanmıştır. Gizli ve çıkış düğümü arasındaki 
bağlantının düzeltme değeri 𝑇𝑇𝜃𝜃𝑤𝑤 (𝑘𝑘) = 𝑇𝑇𝜃𝜃𝑤𝑤 (𝑘𝑘) + 𝜂𝜂𝜂𝜂𝜃𝜃𝜂𝜂𝑤𝑤 olarak tanımlanmıştır. Eşik değerlerin düzeltilmesi 𝜃𝜃𝜃𝜃 
(𝑘𝑘 + 1) = 𝜃𝜃𝜃𝜃 (𝑘𝑘) + 𝜂𝜂𝜂𝜂𝜃𝜃 eşitliği ile yapılmıştır. 

landı. Süt tankındaki girdi ve çıktı katmanlarındaki nöron sayısı, sırasıyla girdi ve çıktı değişkenlerinin sayı-
sına göre şekil 6’da gösterildiği gibi belirlendi. En uygun süt kazanı geometrik ve malzeme özellikleri bul-
mak için, gizli katmandaki farklı nöron sayıları göz önünde bulundurulmuş ve her ağ için MSE hatası hesap-
lanmıştır. 

          

Figure 6. Süt Tankı Optimizasyonunda Kullanılan Sinir Ağları Modeli ve Kullanılan Algoritma 

Eğitim problemi için FEM yönteminden geometrik boyutlar, malzeme, hız (m/sn) ve basınç (MPa) olmak 
üzere iki giriş düğümü elde edildi. İki farklı çalışma yapıldı ve en iyi performansı bulmak için çıktılar için 
karşılaştırıldı. İlk çalışmada bir çıkış nöronu (mekanik özellikler), diğerinde ise dört çıkış her mekanik özel-
liklerin nöronları (mekanik stresi, nihai gerilme dayanımı, maksimum eşdeğer gerilme –von Mises, uzama) 
belirlenmiştir. Sigmoid aktivasyon fonksiyonu tüm katmanlar arasında transfer fonksiyonu olarak seçildi. 
YSA mimarisi Şekil 3'de gösterilmektedir. Önerilen YSA'yı öğrenmek için toplam 29 örneğin veri seti kulla-
nılmıştır. Bu veri seti tank tasarım parametrelerinin hesaplanması işleminden elde edildi. Bunlar arasında bu 
noktalardan 21 tanesi eğitim sürecinde, altı tanesi ise geçerlilik sürecinde kullanılmıştır. Nörondaki aktivas-
yon fonksiyonunun amacı, nöronun çıkışını önceden belirlenmiş bir aralıkta sınırlamaktır. Bu çalışmada 
sürekli, doğrusal olmayan, monoton olmayan ve S şeklinde bir sigmoid aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. 
Sigmoid aktivasyon fonksiyonu denklem (7) 'de verilmiştir. 

𝑓𝑓(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛) = 1
1+𝑒𝑒−𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 .................(7) 

Sonuçlar giriş miktarları giriş düğümlerine bir besleme ileri geri yayılmasıyla beslenir, bu da onları bir ağır-
lıkla çarptıktan sonra gizli katman düğümlerine iletir. Fonksiyonu harici giriş ile ağ çıkışı arasında araya 
girecek olan gizli bir katman düğümü, her bir giriş düğümünden alınan ağırlıklı girdiyi toplamıştır, bir ön-
yargı ile ilişkilendirilip ve sonucu bir sonraki düğümlere aktarılmıştır. Doğrusal olmayan transfer fonksiyonu 
aracılığıyla gizli katman veya çıktı ile öğrenme süreci tekrarlı döngülü adımlarla çalışmıştır. Çıkış bilinen iyi 
çıkışla karşılaştırılıp ve bir hata sinyali hesaplanmıştır. Ardından hata değeri ağ üzerinden geriye doğru yayı-
lıp ve her katmandaki ağırlıklarda küçük değişiklikler yapılmıştır. Ağırlık değişiklikleri, söz konusu durum 
için hata sinyalini azaltmak üzere hesaplanmıştır. Genel hata değeri önceden belirlenmiş bir eşiğin altına 
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Şekil 8. YSA algoritması 

SONUÇ 

Bu araştırmada, atmosferik basınç altında süt taşıma tankı için CFD simülasyonu sunulmaktadır. Sunulmuş 
tek yönlü ANSYS simülasyon ortamında CFX ve ANSYS yapısal verileri kullanılarak yapıldı. Tanımlanmış 
simülasyon yapısal ve akış modeli, belirtilen araştırma altında en yüksek basınç değerlerini elde etmeyi ve 
bunun tank yapısı üzerindeki etkisini kontrol etmeyi sağlamıştır. Sonlu Elemanlar Analizinin sonuçları, bir 
süt tankı metalik kabuğunun birincil yapısal element olduğunu onaylar, çünkü serviste meydana gelen her-
hangi bir statik kuvvet tankın kabuğundan iletilir. Benzer şekilde, deformasyon analizinin sonuçları normal 
aralık içindedir. Bu nedenle, tank arabalarının uygun ve verimli süt taşımasını temsil ettiği sonucuna varıl-
mıştır. Bu çalışmanın sonuçları, yapay sinir ağları metodu ile iki gizli katmandaki dört nöronlu bir YSA'nın, 
paslanmaz çelik tank tasarımında en iyi tahmini verdiğini göstermektedir. Mekanik özelliklerin modellemesi, 
optimum gerilmesi, nihai gerilme dayanımı, maksimum kuvvet ve uzamayı tahmin etmek için geliştirilmiştir. 
Mekanik özelliklerin öngörüleri, bu makalede açıklanan modellerin tank tasarımı mekanik özelliklerini belir-
lemek için uygun bir yaklaşım sağladığını gösteren deneysel ölçümlerle iyi bir uyum göstermektedir. 
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Öz: Estetiğin önemli olduğu ön grup dişlerin tedavisinde mükemmel ışık geçirgenliği ve doğal görünümü 
sebebiyle tam porselen diş implantları kullanılır. Bu diş porseleninin yüzeyinin pürüzsüz ve parlak olması 
için sırlanması gereklidir. Bu çalışmada tam porselen diş implantının yüzeyini kaplamada kullanılacak fritle-
rin içerisine belirli oranlarda katılacak zirkonyum oksitin, diş protez kaplamadaki renk değerlerine, parlaklı-
ğına ve yüzey kalitesine olan etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmada zirkonyum oksit kullanılmasının sebebi; 
ucuz, biyouyumlu, asit-bazlara karşı dayanıklı ve kullanıma daha yatkın olmasıdır. Bu çalışmada üç farklı 
reçete ile hazırlanan fritlerin ısı mikroskobu ile termal etki altındaki davranışları ve dilatometre analiz cihazı 
ile termal genleşmesi incelenmiştir. Reçetelerin benzer ısısal dayanımda oldukları tespit edilmiştir ve bu 
reçetelerin termal genleşmesinin kullanılabilir sınırda olduğu, pişirim işlemi süresince ve sonrasında herhan-
gi bir sorun yaşanmayacağı sonucuna varılmıştır. Ayrıca fritlere spektrofotometre cihazı ile renk ölçümü ve 
glossmetre cihazı ile 60 ’de parlaklık ölçümü yapılmıştır. Reçetelerin parlaklık değerlerinin doğal diş 
parlaklığına yakın ve renk değerlerinin ise birbirlerine yakın olduğu gözlemlenmiştir. Üretilen fritler 
transparan olduğu için diş, doğal beyazlığını kaplamanın altındaki porselenden alacaktır. Fritin içeriğinde 
safsızlık olup olmadığını tespit etmek ve hammadde tartımının seger formülasyonuna uygunluğunu anlamak 
için XRF (X-Işınları Floresans Spektrometre) analizleri yapılmıştır.Yapılan analizler sonucu üç reçetenin de 
diş kaplama malzemesi olarak kullanılabilir olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Frit, Diş, Zirkonyum Oksit, Sır, Isı Mikroskobu, Termal Genleşme 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Günümüzde diş açısından estetik beklentilerinin artması yeni yöntemlerin kullanımını zorunlu kılmaktadır. 
Ön dişlerden herhangi birinin eksikliği, dişlerdeki renk değişikliği, çürükler ya da dişlerin kırılması halinde, 
kişi çiğneme güçlüğü çekmekte, aynı zamanda diş estetiği de bozulmaktadır. Bu tip durumlar karşısında diş 
hekimleri metal, akrilik ya da porselen malzeme kullanarak kuron ya da köprü protezi uygulamaktadır. Ge-
nellikle, ön dişlerde, metal kuron ve köprüler, uygunlanması halinde estetik bir görüntü sağlanamadığından 
kullanılmazlar (Bulduk, 2002). Metal destekli porselen uygulamalarındaki metal kaidenin rengi gri olduğu 
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için griliğin porselenden yansıması sonucu arzu edilen diş renginde bozulma söz konusudur (Kaya ve Karasu 
2009). Sorun, metalin bir opaklaştırıcı katmanla örtülmesi yoluyla giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak özel-
likle ön dişlerde opaklaştırıcı kullanılsa da alttan metalin rengi yansımakta ve bazı durumlarda renk açısın-
dan istenilen sonuçlar elde edilememektedir. Fakat ön dişler için, metalin alttan yaptığı opak yansıma deza-
vantajını ortadan kaldıran, tamamen porselenden yapılan, full porselen jaket-kuronlar uygulamak mümkün-
dür (Aydın, 2007). Kuralına uygun olarak hazırlanmış bu tür bir jaket-kuron veya eksilmiş dişlerin yerini 
dolduracak metal-porselen uygulaması, köprü protezi her yönü ile doğal dişe benzemesi gerekmektedir (San-
lı, 2005). 

Porselenlerin, kimyasal olarak kararlı olmaları, düşük sıcaklıklarda kısa sürelerde şekillendirilebilmeleri; bu 
malzemeleri, diş hekimliğinde kullanımı açısından, çok cazip hale getirmiştir. Biyouyumlu olduğu için tok-
sik ve trombojenik reaksiyonlara neden olmamakta ve su absorbe etmemektedir (Taşveren ve Özdemir, 
2005). Porselenler kırılgan olmakla beraber kurallara uygun hazırlandığında kırılmamaktadır (Bulduk, 2002). 
Isı iletkenliğinin ve ısısal genleşme katsayısının, mine ve dentinin değerlerine yakın olması nedeniyle kenar 
adaptasyonlarda herhangi bir sorunla karşılaşılmamaktadır (Noort, 2002). 

Çoğu uygulamada porselenin daha parlak ve çekici görünmesi için insizalin üstüne ince ve şeffaf bir tabaka 
ile kaplanmaktadır. Sırlar, seramik yüzeye parlaklık ve düzgünlük sağlaması, uygulandığı ürünü geçirimsiz 
kılarak gazlardan ve sıvılardan yalıtması, asitlere ve bazlara karşı dayanıklı olması, mekanik darbelere karşı 
mukavemet kazandırması, sağlıklı olarak mikro organizmaların oluşumunu engelleyip bu organizmaların 
hareketlerini sınırlandırarak kirlenmeleri önlemesi, temizleme kolaylığı sağlaması, pişme rengi gösteren 
bünyenin üzerinde örtücü bir tabaka oluşturması, seramik ürünlere renk ve doku özellikleri getirerek ürünün 
estetik değerini artırması ve seramik bünyenin deformasyonun ayarlanmasına yardımcı olması gibi birçok 
avantajlardan dolayı diş malzemesi olarak kullanılmaktadır (Kaya ve Karasu 2009).  

Fritleştirmenin amaçları; suda çözünen maddeleri suda çözünmez silikatlara dönüştürmek, zehirli maddeleri 
diğer maddelerle bağlayarak zararsız bileşikler haline getirmek, camlaştırılmış sırlara daha düşük pişme sı-
caklığı sağlamak ve renk veren oksitlerin camsı sırlar içinde daha iyi dağılmalarını sağlamak ve boyama 
gücünü arttırmaktır (T.C. Türk Patent Enstitüsü, 2009). Dişçilik açısından fritten homojen, yoğun bir yüzey, 
düşük kimyasal çözünürlük, optimum termal şok dayanımı, renk ve parlaklık ayarı, altlık ile termal genleş-
menin uyumu gibi özellikler beklenmektedir. 

AMAÇ  

Bu çalışmada hazırlanan reçeteler ile tam seramik diş implantlarının uygun şekilde kaplanmasının sağlanma-
sı amaçlanmaktadır. Laboratuvar ölçeğinde yapılan üretim ile reçetenin içerisinde bulunan maddelerin; fritin 
opaklaştırılmasına, rengine, parlaklığına, termal genleşmesine ve ısıya karşı gösterdiği davranış özelliklerine 
olan etkisi araştırılmıştır.  
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reçetelerin termal genleşmesinin kullanılabilir sınırda olduğu, pişirim işlemi süresince ve sonrasında herhan-
gi bir sorun yaşanmayacağı sonucuna varılmıştır. Ayrıca fritlere spektrofotometre cihazı ile renk ölçümü ve 
glossmetre cihazı ile 60 ’de parlaklık ölçümü yapılmıştır. Reçetelerin parlaklık değerlerinin doğal diş 
parlaklığına yakın ve renk değerlerinin ise birbirlerine yakın olduğu gözlemlenmiştir. Üretilen fritler 
transparan olduğu için diş, doğal beyazlığını kaplamanın altındaki porselenden alacaktır. Fritin içeriğinde 
safsızlık olup olmadığını tespit etmek ve hammadde tartımının seger formülasyonuna uygunluğunu anlamak 
için XRF (X-Işınları Floresans Spektrometre) analizleri yapılmıştır.Yapılan analizler sonucu üç reçetenin de 
diş kaplama malzemesi olarak kullanılabilir olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Frit, Diş, Zirkonyum Oksit, Sır, Isı Mikroskobu, Termal Genleşme 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Günümüzde diş açısından estetik beklentilerinin artması yeni yöntemlerin kullanımını zorunlu kılmaktadır. 
Ön dişlerden herhangi birinin eksikliği, dişlerdeki renk değişikliği, çürükler ya da dişlerin kırılması halinde, 
kişi çiğneme güçlüğü çekmekte, aynı zamanda diş estetiği de bozulmaktadır. Bu tip durumlar karşısında diş 
hekimleri metal, akrilik ya da porselen malzeme kullanarak kuron ya da köprü protezi uygulamaktadır. Ge-
nellikle, ön dişlerde, metal kuron ve köprüler, uygunlanması halinde estetik bir görüntü sağlanamadığından 
kullanılmazlar (Bulduk, 2002). Metal destekli porselen uygulamalarındaki metal kaidenin rengi gri olduğu 
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KAPSAM 

Yapılan bu çalışmada reçeteye farklı oranlarda zirkonyum oksit katılarak üç farklı kompozisyonda diş kap-
lama fritleri üretilmiştir. Üretilen kaplamaların renk analizi yapılmış ve bu malzemelerin termal mikroskopta 
ısıya karşı gösterdiği davranışları incelenmiştir. 

DENEYSEL ÇALIŞMALAR  

Diş Protez Kaplama Fritlerinin Üretimi 

Dental frit reçetelerinde kuvars, boraks pentahidrat, potasyum karbonat, zirkonyum oksit, alüminyum oksit, 
sodyum karbonat, çinko oksit, baryum karbonat kullanılmıştır. Hazırlanan reçetelere göre hammaddelerin 
tartım işlemi yapılmıştır ve tartılan hammaddeler homojenize olana kadar karıştırılmıştır. Hammadde karı-
şımları, platin esaslı tek kullanımlık ergitme potalarına konulmuştur ve fırın içinde gaz + hava karışımı ile 
1400-1550°C arasında ergitilmiştir. Eriyik malzeme oda sıcaklığındaki suyun içerisine atılarak fritleştirme 
işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Diş Protez Kaplama Fritlerinin Hazırlanması ve Analizi 

Fritleştirilmiş malzemenin bir kısmı etüve konulmuştur. Daha sonra kurutulan fritler, agat havanda öğütüle-
rek 63 μm’lik elekten geçirilmiştir. Malzemenin çalışma sıcaklığı rejiminin belirlenmesi için MİSURA 
ODHT HSM 1600-80 marka ısı mikroskobu cihazı kullanılmıştır. Seramik karoya uygulanacak fritlerin sin-
terleme işleminden sonra herhangi bir çatlama ve kavlama gibi problemlerin meydana gelip gelmeyeceğinin 
tespit edilmesi için NETZSCH DIL 402 PC/1 marka dilatometre cihazı ile analiz yapılmıştır. 

Fritler, porselen değirmende yaş olarak öğütülmüştür. Renk ve parlaklık değerlerinin ölçümünün yapılabil-
mesi için sır haline gelen süspansiyonlar porselen karo üzerine uygulanmıştır. Uygulaması yapılan porselen 
karo, ısı mikroskobu analiz sonucuna göre uygun bir rejimde kül fırınında pişirilmiştir. Pişirilen porselen 
karo üzerine uygulanan fritlerin renk değerleri KONİCA MİNOLTA CM-600D marka spektrofotometre 
cihazı, parlaklık değeri ise BYK MİCRO-GLOSS S marka glossmetre cihazı ile 60º açıda ölçülmüştür. Kap-
lamaların BRUKER F8 TİGER marka XRF cihazı ile analizi yapılmıştır. 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Termal Analiz İncelemeleri 

Frit numunelerin ısısal karakterleri ve ergime davranışları ısı mikroskobuyla belirlenmiştir. Şekil 1 ve Tablo 
1 incelendiğinde reçeteler arasında benzer sonuçlar elde edilmekle beraber % 2 ZrO2 içeren fritlerde daha 
düşük sinterleşme, yumuşama, küre, yarı küre ve erime noktası elde edilirken; % 4 ZrO2 içeren fritlerde az da 
olsa bahsedilen değerlerin düştüğü ancak reçetenin içerisindeki ZrO2 oranı % 6’ya çıkarıldığında bütün bu 
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noktaların yükseldiği görülmektedir. Bu farklılıklar yumuşama noktasında % 0,5 iken erime noktasında bu 
oran % 14’e çıkmaktadır. Zirkonyum oksitin belirli bir miktardan fazla olması malzemenin şekillendirmesini 
zorlaştırmakta ve diş kaplama firitlerin üretiminde enerji ihtiyacını arttırmaktadır. Genel olarak bu üç 
reçetede diş kaplaması için uygun olduğu dikkate alındığında 800-875ºC pişirilebilmektedir. Kronberg ve 
Hupa yaptıkları çalışmada sır malzemenin ergime davranışları üzerine çalışmışlar ve farklı sıcaklıklarda 
kompozisyonun sır malzemelerinin yumuşama ve ergime noktalarının sıcaklıklarına etki ettiğini 
vurgulamışlardır Çalışmada kullanılan hammaddeler içerisndeki çinko oksit, dolamit ve wollastonitin ergime 
davranışlarına etkisinin büyük olduğu özellikle çinko oksitin sinterleme başlangıç sıcaklığını düşürdüğü 
dolamit ve wollastanitin her ikisininde sinterleme sıcaklıklarını düşürmekle beraber asıl etkilerinin 
sinterleme aşamasında başladığı belirtilmektedir (Kronberg ve Hupa, 2019). Şekil 1 incelendiğinde 
numunelerin sahip olduğu ölçüm çizgilerine göre benzer ısı dayanımı sahip olduğu görülmekte ve elde edilen 
çeşitli noktalar Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1. Diş Kaplama Fritlerinin Isı Mikroskobu Analiz Grafiği 

KAPSAM 

Yapılan bu çalışmada reçeteye farklı oranlarda zirkonyum oksit katılarak üç farklı kompozisyonda diş kap-
lama fritleri üretilmiştir. Üretilen kaplamaların renk analizi yapılmış ve bu malzemelerin termal mikroskopta 
ısıya karşı gösterdiği davranışları incelenmiştir. 

DENEYSEL ÇALIŞMALAR  

Diş Protez Kaplama Fritlerinin Üretimi 

Dental frit reçetelerinde kuvars, boraks pentahidrat, potasyum karbonat, zirkonyum oksit, alüminyum oksit, 
sodyum karbonat, çinko oksit, baryum karbonat kullanılmıştır. Hazırlanan reçetelere göre hammaddelerin 
tartım işlemi yapılmıştır ve tartılan hammaddeler homojenize olana kadar karıştırılmıştır. Hammadde karı-
şımları, platin esaslı tek kullanımlık ergitme potalarına konulmuştur ve fırın içinde gaz + hava karışımı ile 
1400-1550°C arasında ergitilmiştir. Eriyik malzeme oda sıcaklığındaki suyun içerisine atılarak fritleştirme 
işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Diş Protez Kaplama Fritlerinin Hazırlanması ve Analizi 

Fritleştirilmiş malzemenin bir kısmı etüve konulmuştur. Daha sonra kurutulan fritler, agat havanda öğütüle-
rek 63 μm’lik elekten geçirilmiştir. Malzemenin çalışma sıcaklığı rejiminin belirlenmesi için MİSURA 
ODHT HSM 1600-80 marka ısı mikroskobu cihazı kullanılmıştır. Seramik karoya uygulanacak fritlerin sin-
terleme işleminden sonra herhangi bir çatlama ve kavlama gibi problemlerin meydana gelip gelmeyeceğinin 
tespit edilmesi için NETZSCH DIL 402 PC/1 marka dilatometre cihazı ile analiz yapılmıştır. 

Fritler, porselen değirmende yaş olarak öğütülmüştür. Renk ve parlaklık değerlerinin ölçümünün yapılabil-
mesi için sır haline gelen süspansiyonlar porselen karo üzerine uygulanmıştır. Uygulaması yapılan porselen 
karo, ısı mikroskobu analiz sonucuna göre uygun bir rejimde kül fırınında pişirilmiştir. Pişirilen porselen 
karo üzerine uygulanan fritlerin renk değerleri KONİCA MİNOLTA CM-600D marka spektrofotometre 
cihazı, parlaklık değeri ise BYK MİCRO-GLOSS S marka glossmetre cihazı ile 60º açıda ölçülmüştür. Kap-
lamaların BRUKER F8 TİGER marka XRF cihazı ile analizi yapılmıştır. 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Termal Analiz İncelemeleri 

Frit numunelerin ısısal karakterleri ve ergime davranışları ısı mikroskobuyla belirlenmiştir. Şekil 1 ve Tablo 
1 incelendiğinde reçeteler arasında benzer sonuçlar elde edilmekle beraber % 2 ZrO2 içeren fritlerde daha 
düşük sinterleşme, yumuşama, küre, yarı küre ve erime noktası elde edilirken; % 4 ZrO2 içeren fritlerde az da 
olsa bahsedilen değerlerin düştüğü ancak reçetenin içerisindeki ZrO2 oranı % 6’ya çıkarıldığında bütün bu 
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Tablo 1. Reçetelerin Isı Mikroskobu Analiz Değerleri 

 

DF-1 (%2) DF-2 (%4) DF-3 (%6) 

Sinterleşme Noktası 688 ºC 682 ºC 696 ºC 

Yumuşama Noktası 804 ºC 796 ºC 808 ºC 

Küre Noktası 858 ºC 850 ºC 872 ºC 

Yarı Küre Noktası 908 ºC 902 ºC 948 ºC 

Erime Noktası 950ºC 942ºC 1082ºC 

Çalışmada kullanılan reçetelerin termal genleşme katsayıları da ölçülmüş ve elde edilen sonuçlar Şekil 2’de 
verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi en yüksek termal genleşme katsayısı 9,14x10-6 1/K ile % 2 ZrO2 içeren 
fritte elde edilirken, en düşük termal genleşme katsayısı değeri ise 8,68x10-6 1/K ile % 4 ZrO2 içeren 
reçetedeki fritin sahip olduğu tespit edilmiştir. Ancak reçete içerisindeki zirkonyum oksit miktarı arttığında 
termal genleşme katsayısı da bir miktar artmaktadır. % 6 ZrO2 içeren fritte ise 8,834x10-6 1/K değeri elde 
edilmiştir. Daha önceden Nemli ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada alt yapı ve üst kaplama malzemelerinin 
ısıl genleşme katsayıları farklılıkları incelenmiştir ve genellikle elde edilen değerler arasındaki farkın düşük 
olması gerektiği belirtilmiştir. Alt ile üst arasındaki ısıl genleşme farkının 1x10-6 1/C olduğu ve farkın 1.5-
1.6 x 10-6/oC olduğunda kronlarda ise en az bir çatlak oluşumuna neden olduğu düşünülünce Dişi oluşturan 
kısımların termal genleşme katsayısının oldukça önemlidir (Nemli, vd, 2011). Diğer taraftan yapılan diğer 
çalışmalarda (Atkinson vd. 2010, Eppler RA. ve Eppler D.R, 2000) seramik altlık ve kaplama arasındaki 
termal genleşme katsayısı farkının %15 den daha az olması ısıl çevrim esnasında her ikisinin arasındaki 
yapışmanın iyi olmasını sağlamakta ve herhangi bir çatlamaya neden olmamaktadır. Kaplama ve seramiğin 
arasındaki termal genleşme katsayısı arasısındaki fark % 15 den fazla olduğunda çoğu kaplamada gerilimler 
oluşturacak ve sonrasında çatlamaya ve kaplamanın ömrünün azalmasına neden olacaktır. Bu çalışmada elde 
edilen değerlerin birbirleriyle uyumlu olduğu ve altlık olan zirkonun seçilirken bu değere yakın ısıl 
genleşmeye sahip malzemenin seçilmesi gerektiği belirtilmiştir.  
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Şekil 2. Diş Kaplama Fritlerinin Dilatometre Analiz Grafiği 

5.2 Renk ve Parlaklık Analizleri 

Doğal diş minesi rengi farklı tonlarda olduğu için elde edilen yüzeylerin sarı-mavilik değerleri, beyazlık 
değerleri ve kırmızı-yeşillik değerleri karşılaştırılmıştır. Farklı reçeteler kullanılarak elde edilen kaplama 
yüzeylerinden ölçülen renk ve parlaklık değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; % 2 ZrO2 
içeren reçetelerde aydınlık değeri 67,20 iken reçetedeki ZrO2 oranı arttıkça aydınlık değeri bir miktar 
düşmekte fakat aydınlık değeri içerisinde % 6 oranında ZrO2 içeren reçetelerde ise 68,18 ile en yüksek 
noktaya ulaşmaktadır. Diş kaplamalarında zirkonyum oksit değeri arttıkça parlaklık değerinin düştüğü 
gözlemlenmiştir. Elde edilen değerler Sarıkaya ve Gülerin yaptığı çalışmada belirtildiği gibi porselenin 
yüksek L değeri olan 72,99’a yakın olduğunu söylenebilir (Sarıkaya ve Güler, 2009). 

  

Tablo 1. Reçetelerin Isı Mikroskobu Analiz Değerleri 

 

DF-1 (%2) DF-2 (%4) DF-3 (%6) 

Sinterleşme Noktası 688 ºC 682 ºC 696 ºC 

Yumuşama Noktası 804 ºC 796 ºC 808 ºC 

Küre Noktası 858 ºC 850 ºC 872 ºC 

Yarı Küre Noktası 908 ºC 902 ºC 948 ºC 

Erime Noktası 950ºC 942ºC 1082ºC 

Çalışmada kullanılan reçetelerin termal genleşme katsayıları da ölçülmüş ve elde edilen sonuçlar Şekil 2’de 
verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi en yüksek termal genleşme katsayısı 9,14x10-6 1/K ile % 2 ZrO2 içeren 
fritte elde edilirken, en düşük termal genleşme katsayısı değeri ise 8,68x10-6 1/K ile % 4 ZrO2 içeren 
reçetedeki fritin sahip olduğu tespit edilmiştir. Ancak reçete içerisindeki zirkonyum oksit miktarı arttığında 
termal genleşme katsayısı da bir miktar artmaktadır. % 6 ZrO2 içeren fritte ise 8,834x10-6 1/K değeri elde 
edilmiştir. Daha önceden Nemli ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada alt yapı ve üst kaplama malzemelerinin 
ısıl genleşme katsayıları farklılıkları incelenmiştir ve genellikle elde edilen değerler arasındaki farkın düşük 
olması gerektiği belirtilmiştir. Alt ile üst arasındaki ısıl genleşme farkının 1x10-6 1/C olduğu ve farkın 1.5-
1.6 x 10-6/oC olduğunda kronlarda ise en az bir çatlak oluşumuna neden olduğu düşünülünce Dişi oluşturan 
kısımların termal genleşme katsayısının oldukça önemlidir (Nemli, vd, 2011). Diğer taraftan yapılan diğer 
çalışmalarda (Atkinson vd. 2010, Eppler RA. ve Eppler D.R, 2000) seramik altlık ve kaplama arasındaki 
termal genleşme katsayısı farkının %15 den daha az olması ısıl çevrim esnasında her ikisinin arasındaki 
yapışmanın iyi olmasını sağlamakta ve herhangi bir çatlamaya neden olmamaktadır. Kaplama ve seramiğin 
arasındaki termal genleşme katsayısı arasısındaki fark % 15 den fazla olduğunda çoğu kaplamada gerilimler 
oluşturacak ve sonrasında çatlamaya ve kaplamanın ömrünün azalmasına neden olacaktır. Bu çalışmada elde 
edilen değerlerin birbirleriyle uyumlu olduğu ve altlık olan zirkonun seçilirken bu değere yakın ısıl 
genleşmeye sahip malzemenin seçilmesi gerektiği belirtilmiştir.  
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Tablo 2. Reçetelerin Renk ve Parlaklık Analiz Verileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 XRF Analizleri 

Yapılan XRF analiz sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; seger formülasyonuna göre 
hesaplanan teorik hammadde oranları XRF analiz sonuçları ile birbirine yakın olduğu tespit edilmiştir. Fritin 
yapısına dâhil olabilen Fe2O3 gibi safsızlıkların ergitme esnasında (kullanılan ocak, ergitme potası vb.’den 
kaynaklı) sisteme girmediği gözlemlenmiş olup tabloda verilen Fe2O3 değerinin kabul edilebilir seviyede 
olduğu için hammaddeden geldiği düşünülmektedir. Frit üretimi sırasında ZrO2 değerlerinin bir miktar düş-
tüğü gözlemlenmiştir. Toz üretimi esnasında meydana gelen reaksiyonlar nedeniyle düştüğü düşünülmekte-
dir. Diş kaplamaların üretiminde kullanılan PbO, SnO gibi oksitlerin kaplama kompozisyonunda olmaması 
insan sağlığı açsısından problemlere neden olmasını önleyecektir (Özbolat ve Tulu 2016) ve bu tür hammad-
delerin yerine ZrO2

’nin kullanılması oldukça önemlidir ve sağlık açısından avantajlar sunmaktadır. 

  

 
DF-1 (%2) DF-2 (%4) DF-3 (%6) 

L 67,20 66,82 68,18 

A 7,91 7,76 7,48 

B 15,61 15,09 13,43 

ΔL - 0,38 -0,98 

Δa - 0,15 0,43 

Δb - 0,52 2,18 

P 94,5 92,3 90,6 

ΔP - 2,2 3,9 

 DF-1 
(%2) 

DF-2 
(%4) 

DF-3 
(%6) 

 
DF-1 
(%2) 

DF-2 
(%4) 

DF-3 
(%6) 

Na2O 8,20 8,21 8,21 

K2O 7,82 7,82 7,83 

CaO 0,06 0,06 0,06 

MgO 0,00 0,01 0,01 

SrO 0,01 0,01 0,01 

BaO 4,43 4,44 4,44 

ZnO 0,58 0,58 0,58 

PbO 0,00 0,00 0,00 

Al2O3 12,78 12,73 12,67 

P2O5 0,00 0,00 0,00 

Fe2O3 0,07 0,07 0,07 

B2O3 13,77 13,77 13,77 

SiO2 50,80 49,37 47,94 

TiO2 0,01 0,01 0,02 

ZrO2 1,47 2,94 4,41 

CeO2 0,00 0,00 0,00 

SnO2 0,00 0,00 0,00 

Tablo 3. Reçetelerin XRF Analiz Verileri 
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Tablo 2. Reçetelerin Renk ve Parlaklık Analiz Verileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 XRF Analizleri 

Yapılan XRF analiz sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; seger formülasyonuna göre 
hesaplanan teorik hammadde oranları XRF analiz sonuçları ile birbirine yakın olduğu tespit edilmiştir. Fritin 
yapısına dâhil olabilen Fe2O3 gibi safsızlıkların ergitme esnasında (kullanılan ocak, ergitme potası vb.’den 
kaynaklı) sisteme girmediği gözlemlenmiş olup tabloda verilen Fe2O3 değerinin kabul edilebilir seviyede 
olduğu için hammaddeden geldiği düşünülmektedir. Frit üretimi sırasında ZrO2 değerlerinin bir miktar düş-
tüğü gözlemlenmiştir. Toz üretimi esnasında meydana gelen reaksiyonlar nedeniyle düştüğü düşünülmekte-
dir. Diş kaplamaların üretiminde kullanılan PbO, SnO gibi oksitlerin kaplama kompozisyonunda olmaması 
insan sağlığı açsısından problemlere neden olmasını önleyecektir (Özbolat ve Tulu 2016) ve bu tür hammad-
delerin yerine ZrO2

’nin kullanılması oldukça önemlidir ve sağlık açısından avantajlar sunmaktadır. 

  

 
DF-1 (%2) DF-2 (%4) DF-3 (%6) 

L 67,20 66,82 68,18 

A 7,91 7,76 7,48 

B 15,61 15,09 13,43 

ΔL - 0,38 -0,98 

Δa - 0,15 0,43 

Δb - 0,52 2,18 

P 94,5 92,3 90,6 

ΔP - 2,2 3,9 

 DF-1 
(%2) 

DF-2 
(%4) 

DF-3 
(%6) 

 
DF-1 
(%2) 

DF-2 
(%4) 

DF-3 
(%6) 

Na2O 8,20 8,21 8,21 

K2O 7,82 7,82 7,83 

CaO 0,06 0,06 0,06 

MgO 0,00 0,01 0,01 

SrO 0,01 0,01 0,01 

BaO 4,43 4,44 4,44 

ZnO 0,58 0,58 0,58 

PbO 0,00 0,00 0,00 

Al2O3 12,78 12,73 12,67 

P2O5 0,00 0,00 0,00 

Fe2O3 0,07 0,07 0,07 

B2O3 13,77 13,77 13,77 

SiO2 50,80 49,37 47,94 

TiO2 0,01 0,01 0,02 

ZrO2 1,47 2,94 4,41 

CeO2 0,00 0,00 0,00 

SnO2 0,00 0,00 0,00 

Tablo 3. Reçetelerin XRF Analiz Verileri 
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SONUÇ 

Diş kaplamaları için farklı oranlarda zirkonyum oksit içeren diş fritleri üretilmiş ve diş kaplama fritlerinin 
ısıya karşı davranışları ile termal genleşme katsayıları belirlenmiştir. Reçeteye katılan zirkonyum oksit ora-
nının malzemelerin ısısal karakterine ve ergime davranışlarına az da olsa etkiledikleri gözlemlenmiştir. Zir-
konyum oksit miktarının artışı ergime sıcaklığının artışına neden olmuştur. Dilatometre testlerinde ise zir-
konyum oksit miktarının artışıyla bir miktar termal genleşme katsayısının düşürüldüğü tespit edilmiştir. Renk 
analizlerinde üç farklı kompozisyona sahip fritlerin renk özelliklerinin birbirine yakın olduğu, zirkonyum 
oksit miktarının artışı ile beyazlık değerlerinin arttığı ve parlaklık değerinin azaldığı tespit edilmiştir. Diğer 
taraftan fritin içeriğinde herhangi bir safsızlık bulunmadığı ve hammadde tartımının seger formülasyonuna 
uygun olduğu gözlemlenmiştir. 
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 FİZİKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ İÇİN YÜKSEK GÜVENLİKLİ ANTİ-VANDAL ÇİT DİREĞİ 
TASARIM VE PROTOTİP ÜRETİMİ 

İrem BAYSAL1

Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Karabük / Türkiye

 FİZİKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ İÇİN YÜKSEK GÜVENLİKLİ ANTİ-VANDAL ÇİT DİREĞİ 
TASARIM VE PROTOTİP ÜRETİMİ  

İrem BAYSAL1 

1Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Karabük / Türkiye 

Kösedağ Tel Örme Aş. 

Öz: Ülkeler, günümüz koşullarında yaşanan yasadışı göç, kaçakçılık, terör saldırıları gibi sebeplerden ötürü 
fiziki sınır güvenliklerini ciddi oranda artırmak ve yeni önlemler almak zorunda kalmaktadır. Bu ihtiyaca cevap 
verebilmek amacıyla muadillerine göre mukavemeti yükseltilmiş Güvenlik Panelleri İçin Yüksek Güvenlikli 
Çit Direği geliştirilmiştir. Yüksek Güvenlikli Çit Direği’nin kesit özellikleri tasarlanarak çeşitli malzemelerle 
analiz ve testler gerçekleştirilerek mevcut muadilleri ile karşılaştırılmış, beklenen performansı sergilediği 
görülmüştür 

Anahtar Kelimeler: Yüksek Güvenlikli Anti - Vandal Çit Direği, Fiziki Çevre Güvenliği, Güvenlik Paneli Çit 
Sistemi 

 

GİRİŞ 

Askeri bölgeler, havaalanları, sınır bölgeleri gibi yüksek güvenlik gerektiren alanların sınırlandırılması ve 
korumasında kullanılan çitler ve bu çitlerin montajlandığı çoğunlukla çelikten imal1 edilmiş direkler tasarım 
ve mukavemet açısından önem arz etmektedir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan direkler, çelik kutu 
profillerden imal edilse de yüksek mukavemet ve uzun ömürlülük için başka alternatiflere de yönelme ihtiyacı 
doğmuştur. Bu kapsamda kullanılan malzemenin çeşitlendirilmesinin yanı sıra direk kesitinin de mukavemeti 
etkilediği yapılan analiz ve testlerle doğrulanmış, optimum malzeme ve direk kesiti hesaplanarak yeni modeller 
ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda, yüksek güvenlikli çit uygulamalarında 
kullanılan direkte yapılmış olan yeni bir tasarımla kutu profillere alternatif olarak daha yüksek mukavemetli 
ve montajı daha kolay bir direk üretmeyi başarmıştır.  

Bu çalışmada tasarlanmış ve prototipi üretilmiş Yüksek Güvenlikli Çit Direği’nin mukavemet analizleri ve bu 
direğe alternatif diğer profillerin mukavemetleriyle karşılaştırmalar yapılarak beklenen mukavemet 
sonuçlarının elde edilip edilmediği incelenmiştir. 

(TSE,2013:TS EN 10223-1) 
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korumasında kullanılan çitler ve bu çitlerin montajlandığı çoğunlukla çelikten imal1 edilmiş direkler tasarım 
ve mukavemet açısından önem arz etmektedir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan direkler, çelik kutu 
profillerden imal edilse de yüksek mukavemet ve uzun ömürlülük için başka alternatiflere de yönelme ihtiyacı 
doğmuştur. Bu kapsamda kullanılan malzemenin çeşitlendirilmesinin yanı sıra direk kesitinin de mukavemeti 
etkilediği yapılan analiz ve testlerle doğrulanmış, optimum malzeme ve direk kesiti hesaplanarak yeni modeller 
ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda, yüksek güvenlikli çit uygulamalarında 
kullanılan direkte yapılmış olan yeni bir tasarımla kutu profillere alternatif olarak daha yüksek mukavemetli 
ve montajı daha kolay bir direk üretmeyi başarmıştır.  

Bu çalışmada tasarlanmış ve prototipi üretilmiş Yüksek Güvenlikli Çit Direği’nin mukavemet analizleri ve bu 
direğe alternatif diğer profillerin mukavemetleriyle karşılaştırmalar yapılarak beklenen mukavemet 
sonuçlarının elde edilip edilmediği incelenmiştir. 

(TSE,2013:TS EN 10223-1) 

 

AMAÇ  

Ülkeler, günümüz koşullarında yaşanan yasadışı göç, kaçakçılık, terör saldırıları vb. sebeplerden dolayı fiziki 
sınır güvenliklerini ciddi oranda arttırmak ve yeni önlemler almak durumunda kalmaktadır. Ana faaliyet 
konumuz olan çevre ve sınır güvenlik sistemleri olduğundan dolayı, doğan ihtiyaçlara cevap verebilmek 
amacıyla söz konusu proje geliştirilmiştir. Proje kapsamında; Özellikle güvenlik panellerinin uygulanabileceği 
yüksek mukavemet değerlerine haiz, yapım amacını tam manasıyla sağlayacak, özellikle kaçak geçişlerin 
yoğun yaşandığı Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülke sınırlarının fiziki güvenliğinde uygulanması ön görülen özel 
kesitli bir direk geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

KAPSAM 

Geliştirilecek olan direğin, mevcut uygulamalarda kullanılan direklere göre, uygulamalardaki asıl amacın 
ihtiyaçlarını (güvenlik, mukavemet, sürdürülebilirlik vb.) tam manasıyla karşılaması hedeflenmektedir. Kesit 
tasarımındaki yenilikler sayesinde muadillerine göre çok daha yüksek (%50) mukavemet değerlerine sahip 
olması öngörülmektedir. Özel geliştirilen uygulama yöntemi ile oluşabilecek her türlü dış müdahaleleri 
minimize edecektir. 

YÖNTEM 

Direk Kesit Geometrisi 

       

 

Şekil 1a. Yüksek Güvenlikli Çit Direği Kesit 
Geometrisi 

Şekil 1b. Yüksek Güvenlikli Çit Direği Kesit 
Tanımları 

2. DESTEK KISIM 
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Kutu profillere alternatif olarak tasarlanan Yüksek Güvenlikli Çit Direği kesiti ve kesit geometrisinin 
mukavemete etkisi Şekil 1a ve Şekil 1b’de görülmektedir.  

Tasarlanan direk kesitinde 4 adet mukavemet bölgesi tanımlanmış olup uygulamada meydana gelecek tüm 
yüklemeler için güçlendirme bu mukavemet bölgeleri ile sağlanmıştır. Bu bölgelerden sağlanan mukavemet 
özellikleri şöyledir: 

1. ÖN KISIM: Önden bakıldığında tel çit veya montajı yapılacak ürün, profilin arka kısmında kalacağı ve 
arka kısma montaj yapılacağı (sabitleneceği) için ön yüzde hiçbir bağlantı elemanı, klips veya benzeri 
aparata ihtiyaç duymadan ve güvenlik zafiyeti oluşturmadan, çitin müdahale tarafında bir güvenlik 
zaafiyeti yaşanması önlenecektir. 

2. ORTA KISIM: 1. bölümden gelen darbeyi emerek kuvveti merkeze taşır. Bu tasarımla, direğe gelecek 
darbeler sönümlenerek mukavemet oluşturulur, eğilmeye denk gelen bölge tarafsız bölgeye denk gelir ve 
kuvvet 3. bölüme aktarılır. İhtiyaç durumunda bu bölümlere vida, geçmeli sistem ve klips aksesuarı ile 
montaj yapılabilir. Bu tasarım sayesinde her 1 metrede 5 cm tel tasarrufu sağlanmaktadır. 

3. ARKA KISIM: 1. Ve 2. Bölgelerden gelen darbeleri karşılar ve bu kuvveti karşılaması sırasında gelen 
darbelerden dolayı Direğe yüksek mukavemet sağlayarak direğin esnemesini ve devrilmesini önler. Form 
olarak, optimizasyon ve dayanıklılıkta doğada mukavemet açısından örnek alınan ‘Yumurta Formu’ 
üzerinde çalışılmış olması esneme ve gelen darbeleri karşılamasında önemli katkı sağlamaktadır. 

4. KISIM: Bu bölüm direğin en son direnç noktasıdır. Bu sebeple fazladan güçlendirmeye gereksinim 
duymaktadır. 

  Bu bölümde profili oluşturan sac birbiri üstüne bindirilip kenetlenerek kaynaksız birleştirme metodu olan 
Tox (zımbalama) yapılarak birleştirilmiş bu sayede de mukavemet istenen seviyeye ulaşmıştır. Bu tip 
kaynaksız birleştirmenin, galvanizli, boyalı ya da başka tür kaplama işlemleri uygulanmış direklerin kaynak 
sebebiyle yüzeyde yaşanan bozulmaları engellemesi gibi bir avantajı vardır. Kaynak uygulaması olmaması 
direğin içten kaplama yüzeyinin bozulmaması sebebiyle içten dışa doğru paslanmayı engelleyerek korozyon 
oluşumunu ortadan kaldırmıştır. 

Şekil 2.’de montajı yapılmış direğe gelen darbe yönleri görülmektedir. 
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Kutu profillere alternatif olarak tasarlanan Yüksek Güvenlikli Çit Direği kesiti ve kesit geometrisinin 
mukavemete etkisi Şekil 1a ve Şekil 1b’de görülmektedir.  

Tasarlanan direk kesitinde 4 adet mukavemet bölgesi tanımlanmış olup uygulamada meydana gelecek tüm 
yüklemeler için güçlendirme bu mukavemet bölgeleri ile sağlanmıştır. Bu bölgelerden sağlanan mukavemet 
özellikleri şöyledir: 

1. ÖN KISIM: Önden bakıldığında tel çit veya montajı yapılacak ürün, profilin arka kısmında kalacağı ve 
arka kısma montaj yapılacağı (sabitleneceği) için ön yüzde hiçbir bağlantı elemanı, klips veya benzeri 
aparata ihtiyaç duymadan ve güvenlik zafiyeti oluşturmadan, çitin müdahale tarafında bir güvenlik 
zaafiyeti yaşanması önlenecektir. 

2. ORTA KISIM: 1. bölümden gelen darbeyi emerek kuvveti merkeze taşır. Bu tasarımla, direğe gelecek 
darbeler sönümlenerek mukavemet oluşturulur, eğilmeye denk gelen bölge tarafsız bölgeye denk gelir ve 
kuvvet 3. bölüme aktarılır. İhtiyaç durumunda bu bölümlere vida, geçmeli sistem ve klips aksesuarı ile 
montaj yapılabilir. Bu tasarım sayesinde her 1 metrede 5 cm tel tasarrufu sağlanmaktadır. 

3. ARKA KISIM: 1. Ve 2. Bölgelerden gelen darbeleri karşılar ve bu kuvveti karşılaması sırasında gelen 
darbelerden dolayı Direğe yüksek mukavemet sağlayarak direğin esnemesini ve devrilmesini önler. Form 
olarak, optimizasyon ve dayanıklılıkta doğada mukavemet açısından örnek alınan ‘Yumurta Formu’ 
üzerinde çalışılmış olması esneme ve gelen darbeleri karşılamasında önemli katkı sağlamaktadır. 

4. KISIM: Bu bölüm direğin en son direnç noktasıdır. Bu sebeple fazladan güçlendirmeye gereksinim 
duymaktadır. 

  Bu bölümde profili oluşturan sac birbiri üstüne bindirilip kenetlenerek kaynaksız birleştirme metodu olan 
Tox (zımbalama) yapılarak birleştirilmiş bu sayede de mukavemet istenen seviyeye ulaşmıştır. Bu tip 
kaynaksız birleştirmenin, galvanizli, boyalı ya da başka tür kaplama işlemleri uygulanmış direklerin kaynak 
sebebiyle yüzeyde yaşanan bozulmaları engellemesi gibi bir avantajı vardır. Kaynak uygulaması olmaması 
direğin içten kaplama yüzeyinin bozulmaması sebebiyle içten dışa doğru paslanmayı engelleyerek korozyon 
oluşumunu ortadan kaldırmıştır. 

Şekil 2.’de montajı yapılmış direğe gelen darbe yönleri görülmektedir. 

 

 

Şekil 2. Direğin Maruz Kaldığı Yükler 

Direk Montaj Detayları ve Mukavemete Etkisi 

Yüksek Güvenlikli Çit Direğinin güvenlik paneline montajı Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’te gösterilmiştir. 

     

Şekil 3. Yüksek Güvenlikli Çit Direğinin 
Güvenlik Paneline Montajı. 

Şekil 4. Yüksek Güvenlikli Çit Direği Montajı 
Ön Görünüşü. 

 

Şekil 3’te görüldüğü gibi panelin saldırıya uğrama yönü dış taraftan olacaktır. Buna karşı geliştirilen panel 
ve direk tasarımında; 

 Dış taraftan tel çit ile direğin montajı olmadığı, 

 Direğin kanatları sayesinde, kanatın iç kısmına monte edildiği,  

 Dış yüzeyde herhangi bir birleşme, montaj, klipsleme, vidalama, bağlantı elemanı ve benzer aksesuar 
kullanılmadığı için 

çitin dış yönünde (tehdit yönünde) telin sökülmesi ve müdahale edilmesi önlenmiştir. 
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Şekil 4’te de görüldüğü gibi Panel ile direk arasında bağlantı elemanlarından kaynaklanan bir boşluk 
olmamasından dolayı dışardan müdahale edilemeyecek bir montaj gerçekleştirilebilmektedir.  

 

Şekil 5a. Direkte Kullanılan Montaj Elemanları 

Şekil 5a’da okla gösterilen kısımda panele gelen darbeyi karşılayan klips, köşebent veya aparatlar direğin bu 
bölümüne dayandığı için direk, dışardan uygulanan kuvvete karşı yüksek direnç gösterebilmektedir. Bu bölüm, 
dış taraftan gelen kuvvetlere karşı, klips veta bağlantı aparatlarının, vidalarının kopmasına ve/veya çıkmasına 
direnç göstermektedir. 

 

Şekil 5b. Direkte Kullanılan Montaj Elemanları 

Şekil 5b’de görüldüğü gibi direk panele güvenli bölgede kalacak şekilde montajlanmış olup karşıdan gelecek 
müdahalelerden etkilenmeyecek bir yapıl oluşturulmuştur. 

Çalışmada St-37 malzemeden imal edilmiş 1 m boyunda, 2 mm et kalınlığında K-DAG Yüksek Güvenlikli Çit 
Direği’ne (Şekil 1.1.) SolidWorks Simülasyon Modülünde 3000 N’luk tekil uygulanarak (Şekil 9) direğin 
statik analizi yapılmıştır. 3000 N uygulanmasının sebebi malzemenin akma sınırına göre belirlenmiş olmasıdır. 
Basma yüklerinin dikkate alınmasının nedeni; direklerin genelde insan yükü,rüzgar yükü,yağmur gibi dış 
etkenlerde ki yüklere maruz kalmasıdır. Kullanılan malzeme ST37 için genel akma değeri 220 Mpadır. Bu 
değeri geçmeyecek yük 3000 N’dur. Bu yük uygulandığında maksimum değeri 220 Mpa geçmediği için plastik 
deformasyona uğramayacağından dolayı güvenli yük değeri olarak belirlenmiştir. Analizde direk 4 mm 
boyutunda oktagonal “harmanlanmış eğrilik bazlı ağ” kullanılarak sonlu elemanlar modeli oluşturulmuştur 
(Şekil 10).  Direğin zemine bağlandığı nokta ankastre mesnet olarak tanımlanmış olup statik analiz sonucunda 
maksimum gerilme ve maksimum yer değiştirme sonuçları elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, yine aynı 
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Şekil 4’te de görüldüğü gibi Panel ile direk arasında bağlantı elemanlarından kaynaklanan bir boşluk 
olmamasından dolayı dışardan müdahale edilemeyecek bir montaj gerçekleştirilebilmektedir.  

 

Şekil 5a. Direkte Kullanılan Montaj Elemanları 

Şekil 5a’da okla gösterilen kısımda panele gelen darbeyi karşılayan klips, köşebent veya aparatlar direğin bu 
bölümüne dayandığı için direk, dışardan uygulanan kuvvete karşı yüksek direnç gösterebilmektedir. Bu bölüm, 
dış taraftan gelen kuvvetlere karşı, klips veta bağlantı aparatlarının, vidalarının kopmasına ve/veya çıkmasına 
direnç göstermektedir. 

 

Şekil 5b. Direkte Kullanılan Montaj Elemanları 

Şekil 5b’de görüldüğü gibi direk panele güvenli bölgede kalacak şekilde montajlanmış olup karşıdan gelecek 
müdahalelerden etkilenmeyecek bir yapıl oluşturulmuştur. 

Çalışmada St-37 malzemeden imal edilmiş 1 m boyunda, 2 mm et kalınlığında K-DAG Yüksek Güvenlikli Çit 
Direği’ne (Şekil 1.1.) SolidWorks Simülasyon Modülünde 3000 N’luk tekil uygulanarak (Şekil 9) direğin 
statik analizi yapılmıştır. 3000 N uygulanmasının sebebi malzemenin akma sınırına göre belirlenmiş olmasıdır. 
Basma yüklerinin dikkate alınmasının nedeni; direklerin genelde insan yükü,rüzgar yükü,yağmur gibi dış 
etkenlerde ki yüklere maruz kalmasıdır. Kullanılan malzeme ST37 için genel akma değeri 220 Mpadır. Bu 
değeri geçmeyecek yük 3000 N’dur. Bu yük uygulandığında maksimum değeri 220 Mpa geçmediği için plastik 
deformasyona uğramayacağından dolayı güvenli yük değeri olarak belirlenmiştir. Analizde direk 4 mm 
boyutunda oktagonal “harmanlanmış eğrilik bazlı ağ” kullanılarak sonlu elemanlar modeli oluşturulmuştur 
(Şekil 10).  Direğin zemine bağlandığı nokta ankastre mesnet olarak tanımlanmış olup statik analiz sonucunda 
maksimum gerilme ve maksimum yer değiştirme sonuçları elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, yine aynı 

yazılım ile St–37’den imal edilmiş, KV1, KV2, KV3 ve KV4 özel kesitli profillere aynı şartlar altında 100 kN 
yük uygulanarak maksimum gerilme ve maksimum yer değiştirme değerleri elde edilmiştir.  

                        

                          Şekil 9. Direğe Uygulanan Kuvvet                      Şekil 10. Mesh 

Güvenlik Paneli ve Yüksek Güvenlikli Çit Direği Uygulama Esasları 

Saha uygulamalarında en çok karşılaşılan durumlar kot farkı olan ve eğimli yüzeylerdir. Panel 
uygulamalarında montaj yapılacak yüzeyde bu özellikler dikkate alınarak montaj yapılmalıdır. Ancak bu 
montajlarda yapılan hatalar güvenlik zafiyetine sebep olabilmektedir. Şekil 6’da Yüksek Güvenlikli Çit 
Direğinin kot farkı olan arazide montajı görülmektedir. 

                 

Şekil 6. Kot Farkı olan Yüzeyde Panel ve Direk Montajı 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1274

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Direk kenarlarında (kanatlarında) boşaltmalar veya formlara ihtiyaç duymadan her türlü kademeli duvar veya 
arazide kademe ölçüleri farklılık gösterse dahi kanatlara kot ve kademelerde montaj yapılabilmektedir.  

Eğimli arazilerde ve uygulamalarda, direğin ön yüzünde bulunan kanatlar sayesinde, montaj sırasında 
panellere açı ve eğim verilebilir. Bu sayede zorlu arazi şartlarında dahi, ilave montaj aparatı ve direğe ihtiyaç 
duymadan ve telin kesilmesine veya bükülmesine gerek kalmadan hızlı ve güvenli montaj yapılabilmektedir 
(Şekil 7). 

 

Şekil 7. Eğimli Yüzeyde Panel ve Direk Montajı 

Ayrıca tellerde büküm, kesme, boşaltma veya form vermeye ihtiyaç duyulmaksınız kolay bir şekilde tel çit 
veya montajı yapılacak ürünün direğe montajı mümkün olmaktadır. Paneller direklere iç taraftan 
montajlandığından dolayı, yüksek ön cepheli saha uygulamalarında montaj zorlukları ve iş güvenliği açısından 
oluşacak riskler ortadan kalkmaktadır (Şekil 8).  

 

Şekil 8. Yüksek Kademede Panel ve Direk Montajı 
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Direk kenarlarında (kanatlarında) boşaltmalar veya formlara ihtiyaç duymadan her türlü kademeli duvar veya 
arazide kademe ölçüleri farklılık gösterse dahi kanatlara kot ve kademelerde montaj yapılabilmektedir.  

Eğimli arazilerde ve uygulamalarda, direğin ön yüzünde bulunan kanatlar sayesinde, montaj sırasında 
panellere açı ve eğim verilebilir. Bu sayede zorlu arazi şartlarında dahi, ilave montaj aparatı ve direğe ihtiyaç 
duymadan ve telin kesilmesine veya bükülmesine gerek kalmadan hızlı ve güvenli montaj yapılabilmektedir 
(Şekil 7). 

 

Şekil 7. Eğimli Yüzeyde Panel ve Direk Montajı 

Ayrıca tellerde büküm, kesme, boşaltma veya form vermeye ihtiyaç duyulmaksınız kolay bir şekilde tel çit 
veya montajı yapılacak ürünün direğe montajı mümkün olmaktadır. Paneller direklere iç taraftan 
montajlandığından dolayı, yüksek ön cepheli saha uygulamalarında montaj zorlukları ve iş güvenliği açısından 
oluşacak riskler ortadan kalkmaktadır (Şekil 8).  

 

Şekil 8. Yüksek Kademede Panel ve Direk Montajı 

  

BULGULAR 

Yüksek Güvenlikli Çit Direği Analiz Sonuçları 

1 m uzunluğunda, 2 mm et kalınlığında ve ST 37 malzemeden imal edilmiş K-DAG Yüksek Güvenlik Panel 
Direğinin 3000 N statik yükleme altında ulaştığı en yüksek gerilme 220.182 MPa olup kullanılan malzemenin 
akma sınırının altında kalmıştır (Şekil 10). Oluşan en yüksek gerilme, yüke en uzak nokta olan ankastre mesnet 
bölgesinde oluşmuştur. Akma gerilmesine yaklaşan bu değer sonucunda uygulanacak en yüksek güvenli kuvvet 
3000 N olarak belirlenmiştir. Bu gerilme neticesinde elde edilen en yüksek yer değiştirme, direğin mesnete en 
uzak noktası ve yükün uygulandığı noktada gerçekleşmiş olup, 2.55 mm’dir (Şekil 11).   

                                                     

Şekil 10. Direkte Oluşan Gerilmeler  Şekil 11. Direkte Oluşan Yer Değiştirmeler 

80x100x3 mm Profil Direk Analiz Sonuçları 

Aynı yükleme ve mesh koşulları ST 37’den imal edilmiş, 1 m uzunluğunda, bu profile uygulandığın en yüksek 
gerilme 258,559 N/mm2 (Şekil 11), en yüksek yer değiştirme 4,14 mm (Şekil 12) olmuştur. Diğer profiller 
için de aynı işlem yapılmış ve sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir. 

  

Şekil 11. 80x100x3 mm Profilde Oluşan 
Gerilmeler 

Şekil 12 80x100x3 mm Profilde Oluşan Yer 
Değiştirmeler 
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Yüksek Güvenlikli Çit Direği analizi ile diğer profillerin aynı yük altındaki mukavemet değerleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 1. Yüksek Güvenlik Çit Direği ile Diğer Profillerin Mukavemet Karşılaştırması 

DİREK 
YGÇD 

ANTİ VANDAL 
KV1 KV2 KV3 

80X100X3 
MM KV4 

GÖRSELLER 

    
 

MAKS. 
GERİLME 

(MPA) 
220,182 240,120 269,117 340,610 258,559 

MAKS. YER 
DEĞİŞTİRME 

(MM) 
2,55 6,82 14,75 12,6 4,14 

 

SONUÇ 

Tablo 1’deki sonuçlara göre aynı K-DAG Yüksek Güvenlik Paneli Direği diğer profillere göre daha düşük yer 
değiştirme göstermiştir. KV1, KV2, KV3 ve KV4 gibi profiller de daha büyük gerilmeler gerçekleşmiştir. K-
DAG direğin kesit tasarımına bağlı olarak kesit atalet momenti daha düşük bir yer değiştirmeye sebep 
olmuştur. Analizi yapılan kesitleri kesit atalet momentleri Tablo 2’de görülmektedir. 
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Yüksek Güvenlikli Çit Direği analizi ile diğer profillerin aynı yük altındaki mukavemet değerleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 1. Yüksek Güvenlik Çit Direği ile Diğer Profillerin Mukavemet Karşılaştırması 

DİREK 
YGÇD 

ANTİ VANDAL 
KV1 KV2 KV3 

80X100X3 
MM KV4 

GÖRSELLER 

    
 

MAKS. 
GERİLME 

(MPA) 
220,182 240,120 269,117 340,610 258,559 

MAKS. YER 
DEĞİŞTİRME 

(MM) 
2,55 6,82 14,75 12,6 4,14 

 

SONUÇ 

Tablo 1’deki sonuçlara göre aynı K-DAG Yüksek Güvenlik Paneli Direği diğer profillere göre daha düşük yer 
değiştirme göstermiştir. KV1, KV2, KV3 ve KV4 gibi profiller de daha büyük gerilmeler gerçekleşmiştir. K-
DAG direğin kesit tasarımına bağlı olarak kesit atalet momenti daha düşük bir yer değiştirmeye sebep 
olmuştur. Analizi yapılan kesitleri kesit atalet momentleri Tablo 2’de görülmektedir. 

 

 

   

 

  

 

Tablo 2. Yüksek Güvenlikli Çit Direği ile Diğer Profillerin Kesit Atalet Momentlerinin Karşılaştırması 

Atalet 
Momenti cm4 

YGD 
Anti Vandal 

Direk 
KV1 KV2 KV3 KV4 

I y 116,59 54,6 41,2 52,86 53,60 

 

 

Kısaca imal edilecek bu özel kesitli direk tasarımı ile Ar-ge Kazanımı olarak; 

• Yüksek güvenlik gerektiren alanlarda uygulandığında, uygulama amacını tam manasıyla karşılayacak 
yüksek güvenlikli bir çit direği geliştirilecek. 

• Amacına özel yapıldığından dolayı ulusal ve uluslararası pazarda bir marka, ikon halini alacak ve 
özellikle tercih edilecektir. 

• Firma bünyesinde üretileceğinden dolayı, stok ve fire maliyetleri minimize edilecektir. 

• Montaj kolaylığından dolayı saha uygulamaları çok daha kısa sürede tamamlanacak olup uygulama 
maliyetleri düşürülecektir. 

• Yapılan tasarım ulusal ve uluslararası patent ofislerinde tescil ettirilerek, bu sayede rekabet gücümüzün 
arttırılması sağlanacaktır. 
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• Geliştirilme amaçlarından dolayı tercih edilirliği yüksek olacak ve uluslararası pazarda ihracat 
gücümüze çok ciddi katkıları olacaktır. 

KAYNAKÇA  

TSE,  (2013) .,TS EN 10223-1 Çelik teller ve tel mamuller- Çitler için bölüm 1: Çinko ve çinko alaşımı 
kaplanmış dikenli çelik tel 

BS EN 10223-6:2012, (2012). Steel wire and wire products for fencing and netting. Steel wire chain link 
fencing  

TS_EN_10218_1,(2000), Çelik teller ve tel mamuller Deney Metodları 
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• Geliştirilme amaçlarından dolayı tercih edilirliği yüksek olacak ve uluslararası pazarda ihracat 
gücümüze çok ciddi katkıları olacaktır. 

KAYNAKÇA  

TSE,  (2013) .,TS EN 10223-1 Çelik teller ve tel mamuller- Çitler için bölüm 1: Çinko ve çinko alaşımı 
kaplanmış dikenli çelik tel 

BS EN 10223-6:2012, (2012). Steel wire and wire products for fencing and netting. Steel wire chain link 
fencing  

TS_EN_10218_1,(2000), Çelik teller ve tel mamuller Deney Metodları 

 

TEMASSIZ LAPAROSKOPİK TUTUCU TASARIMI VE TESTİ

Şenol ERTÜRK1, Fehmi ERZİNCANLI2

1-2 Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Düzce / Türkiye

TEMASSIZ LAPAROSKOPİK TUTUCU TASARIMI VE TESTİ  

Şenol ERTÜRK1, Fehmi ERZİNCANLI2 

1-2 Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Düzce / Türkiye 

Öz:Cerrahlar, Laparoskopik ameliyat yaparken dokuları tutmak ve hareket ettirmek için değişik profil yapılı 
tutucular kullanırlar. Bu tutucular, genellikle dişli geometrik yapıya sahiptirler. Her ne kadar değişik biçimli 
alternatif tutucular geliştirilmişse de dişli tutucular halen Laparoskopik operasyonların çoğunda 
kullanılmaktadırlar. Dokuların tutucudan kaymadan tutulabilmeleri için dişli çeneler arasında sıkıştırılması 
gerekmektedir. Bu da dokuların zarar görme riskine yol açmaktadır. Bu zarar riskini ortadan kaldırmak için 
bir çözüm yolu bulunmalıdır. Dokuları sıkıştırmadan hatta dokunmadan tutan ve hareket ettiren tutucuların 
tasarlanması operasyon sırasında doku hasarını ortadan kaldırmak için alternatif bir çözüm olabilir. Endüstriyel 
alanda Bernoulli prensibi kullanılarak tasarlanmış temassız tutucular kullanılmaktadır. Bu çalışma, 
Laparoskopik ameliyat sırasında dokuları tutmak ve hareket ettirmek için tasarlanan ve Bernoulli prensibi ile 
çalışan bir tutucunun uygulanabilirliğini araştırmaktadır. Çalışma da Bernoulli prensibi ile hava kullanılarak 
çalışan temassız bir medikal tutucu geliştirildi. Artan hava akışının kavranan doku üzerine direk çarpması 
sonucunda oluşabilecek doku hasarını önlemek için akış yönünü değiştirmek amacıyla hava dağıtıcısı 
kullanıldı. Tutucu, sisteme takılıp sökülebilecek şekilde tasarlanmış olup yüzeyine kaldırma kuvvetine olumlu 
etki yapması amacıyla venturi kanalları yerleştirilmiştir. Bu çalışma, Bernoulli prensibi ile çalışan hava akışlı 
temassız tutucuların Laparoskopik cerrahide esnek dokuların kavranması ve hareketi için alternatif 
olabileceğini göstermektedir.   

Anahtar Kelimeler: Bernoulli tutucu, Laparoskopik cerrahi, Radyal akış 

 

GİRİŞ  

Laparoskopik Cerrahi (kapalı ameliyat), son yıllarda hızla gelişen bir cerrahi dalıdır (Dankelman 2005). 
Laparoskopik cerrahide insan vücudunda büyük kesiler yapmak yerine, ameliyat aletlerinin yerleştirilebilmesi 
için küçük kesiler yapılır. Bu aletler, vücuda trokar adı verilen içi boş tüpler vasıtasıyla yerleştirilir. Küçük 
kesilerin sonucu olarak hastada açık ameliyata göre daha az ağrı ve daha küçük yara izi oluşur. Laparoskopik 
cerrahinin bu özelliği hasta için avantajlıdır, fakat cerrah için tutma kapasitesini engellemektedir. İnsan 
dokusu, esnek, ıslak ve narin yapısından dolayı tutulması zordur. Kullanılan mevcut tutucular, kıskaç şeklinde 
olup uzun ve dişli yapıya sahiptirler. Dokuların tutucudan kaymaması için yeterli miktarda sıkıştırılması 
gerekmektedir. Bu da doku hasarı riskini ortaya çıkarmaktadır. Her ne kadar çeşitli tutucular geliştirilmişse de, 
dişli tutucular Laparoskopik cerrahi işlemlerinin çoğunda kullanılmaktadır (Trommelen 2010). Mevcut 
tutucular, iç organları tamamen zararsız bir şekilde tutmak ve hareket ettirmek konusunda halen yetersizdirler 
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(Bethea 2004), (Munro 2002), (Tholey 2005). Bu çalışmanın amacı, Laparoskopik cerrahi sırasında dokuları 
tutarken dişli kıskaç kaynaklı oluşan doku hasarını önleyen bir tutucu geliştirmek ve değerlendirmektir. Bu 
ancak dokunun tutucuya minimum teması veya hiç temas etmeden tutulması ile mümkündür. Endüstriyel 
alanda Bernoulli prensibi kullanılarak çalışan temassız tutucular ve akademik çalışmalar mevcuttur. Bernoulli 
prensibi, ince silikon plakalar (Brun 2009), dokuma kumaşlar ve jöle bloklar (Erzincanlı 1997), sebzeler (Davis 
2008) ve deri katmanları (Dini 2009) dahil olmak üzere çeşitli hassas malzemelerin kaldırılması için 
kullanılmıştır. Çalışma, Laparoskopik cerrahi için Bernoulli prensibi ile çalışan uygun bir tutucunun 
fizibilitesinin araştırılması üzerine odaklanmıştır. 

BERNOULLI PRENSİBİ 

Bernoulli prensibi ile çalışan standart bir tutucu, Şekil 1’ de görüldüğü gibi merkezinde dairesel bir kanal olan 
diskten oluşur. Disk, tutucu yüzey olarak adlandırılır. Basınçlı hava dairesel kanal boyunca akar ve tutucu 
yüzeyin merkezinden çıkar. Bernoulli prensibi hem hava ile hem de sıvı ile çalışabilir. Çalışmada hava ile 
çalışan bir tutucu tasarlanmıştır.Tutucu, sert bir nesneye yaklaştırıldığında, hava tutucu yüzey ile nesne 
arasındaki dar boşluktan yanal yöne doğru saptrılır ve tutucu yüzeyin şekli üzerinden dışarıya akar. Bernoulli 
prensibine göre tutucu yüzey ile nesne arasındaki bölgede akışkanın hızı arttığında o bölgedeki basınç azalır 
ve bu esnada nesne üzerinde bir çekme kuvveti oluşur. Bernoulli prensibi Eşt. 1’de verilmiştir; 

(12 𝜌𝜌𝑣𝑣
2 + 𝑃𝑃)1 = (12 𝜌𝜌𝑣𝑣

2 + 𝑃𝑃)2                                                                                                  (1)  

Şekil 1’de görülen ρ: hava yoğunluğu, v: hızı, P: tutucunun 1. veya 2. bölgedeki basıncını ifade etmekyedir. 
Nesne üzerindeki toplam kaldırma kuvveti, sistemin çekme ve itme kuvvetlerinin farkına eşittir. Nesne 
üzerinde çekme kuvveti ile birlikte itme kuvveti de oluştuğu için nesneyi kaldıran toplam kaldırma kuvveti 
sistemdeki çekme ve itme kuvvetlerinin farkına eşittir. Toplam kaldırma kuvveti formülü Eşt. 2’de verilmiştir. 

Ftop = Fçekme - Fitme                                                                                                                                                 (2) 
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(Bethea 2004), (Munro 2002), (Tholey 2005). Bu çalışmanın amacı, Laparoskopik cerrahi sırasında dokuları 
tutarken dişli kıskaç kaynaklı oluşan doku hasarını önleyen bir tutucu geliştirmek ve değerlendirmektir. Bu 
ancak dokunun tutucuya minimum teması veya hiç temas etmeden tutulması ile mümkündür. Endüstriyel 
alanda Bernoulli prensibi kullanılarak çalışan temassız tutucular ve akademik çalışmalar mevcuttur. Bernoulli 
prensibi, ince silikon plakalar (Brun 2009), dokuma kumaşlar ve jöle bloklar (Erzincanlı 1997), sebzeler (Davis 
2008) ve deri katmanları (Dini 2009) dahil olmak üzere çeşitli hassas malzemelerin kaldırılması için 
kullanılmıştır. Çalışma, Laparoskopik cerrahi için Bernoulli prensibi ile çalışan uygun bir tutucunun 
fizibilitesinin araştırılması üzerine odaklanmıştır. 

BERNOULLI PRENSİBİ 

Bernoulli prensibi ile çalışan standart bir tutucu, Şekil 1’ de görüldüğü gibi merkezinde dairesel bir kanal olan 
diskten oluşur. Disk, tutucu yüzey olarak adlandırılır. Basınçlı hava dairesel kanal boyunca akar ve tutucu 
yüzeyin merkezinden çıkar. Bernoulli prensibi hem hava ile hem de sıvı ile çalışabilir. Çalışmada hava ile 
çalışan bir tutucu tasarlanmıştır.Tutucu, sert bir nesneye yaklaştırıldığında, hava tutucu yüzey ile nesne 
arasındaki dar boşluktan yanal yöne doğru saptrılır ve tutucu yüzeyin şekli üzerinden dışarıya akar. Bernoulli 
prensibine göre tutucu yüzey ile nesne arasındaki bölgede akışkanın hızı arttığında o bölgedeki basınç azalır 
ve bu esnada nesne üzerinde bir çekme kuvveti oluşur. Bernoulli prensibi Eşt. 1’de verilmiştir; 

(12 𝜌𝜌𝑣𝑣
2 + 𝑃𝑃)1 = (12 𝜌𝜌𝑣𝑣

2 + 𝑃𝑃)2                                                                                                  (1)  

Şekil 1’de görülen ρ: hava yoğunluğu, v: hızı, P: tutucunun 1. veya 2. bölgedeki basıncını ifade etmekyedir. 
Nesne üzerindeki toplam kaldırma kuvveti, sistemin çekme ve itme kuvvetlerinin farkına eşittir. Nesne 
üzerinde çekme kuvveti ile birlikte itme kuvveti de oluştuğu için nesneyi kaldıran toplam kaldırma kuvveti 
sistemdeki çekme ve itme kuvvetlerinin farkına eşittir. Toplam kaldırma kuvveti formülü Eşt. 2’de verilmiştir. 

Ftop = Fçekme - Fitme                                                                                                                                                 (2) 

 

Şekil 1. Bernoulli Prensibi ile Çalışan Tutucu (Trommelen 2010). 

Şekil 1’ de görülen Rc nozul yarıçapı, Q  hacimsel debi, R tutucu yüzey yarıçapı, h yükseklik, Fçekme  çekme 
kuvveti, Fitme itme kuvveti  belirtmektedir. Eğer toplam kaldırma kuvveti nesnenin ağırlığından daha büyük ise 
nesne kaldırılabilir. Nesnenin tutulacağı h yüksekliği, sıfırdan büyük ise nesne tutucuya dokunmadan 
kaldırılabilmektedir. 

Standart nozulda, basınçlı hava akışı direk kaldırılacak malzemenin üzerine çarptığından dolayı, özellikle 
esnek ne narin malzemelerin bu kuvvetli hava akışının çarpması sonucu zarar görme riski vardır. Eğer 
malzemenin yüzey yapısı çarpma kuvvetine yeteri kadar dirençli değilse malzemenin yüzeyi yırtılabilir ve 
zarar görebilir. Bundan dolayı tutucu tasarımında, nesnelerin kuvvetli hava jetinden zarar görmemesi için, 
tutucu merkezinden eksenel yönde gelen basınçlı havanın direk nesne üzerine çarpmadan saptırılması için 
Şekil 2’ de gösterildiği gibi hava yön değiştirici (deflektör) kullanılmıştır. 
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Şekil 2. Tutucu Hava Akış Modeli 

TEMASSIZ TUTUCU 

Bu çalışmada Tablo 1’ de özellikleri verilen ve tavuk dokularının (karaciğer, akciğer, yürek, taşlık, deri) 
kaldırılması ve hareketi için, Bernoulli prensibi ile hava kullanılarak çalışan bir tutucu tasarlandı ve test edildi. 

Tablo 1. Tutucu Özellikleri 

Delik iç çapı (mm) 
Tutucu yüzey çapı 

(mm) 
Tutucu yüzey açısı Deflektör açısı Tutucu yüzey 

5 14 30o 30o 10 adet venturi kanallı 

 

Tutucu, Şekil 3 a)’ da katı modeli, b)’ de tam kesiti gösterildiği gibi küçük detaylara sahip olduğundan dolayı 
ancak 3D yazıcı ile biyouyumlu hammaddeden üretilmiştir. 
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Şekil 2. Tutucu Hava Akış Modeli 

TEMASSIZ TUTUCU 

Bu çalışmada Tablo 1’ de özellikleri verilen ve tavuk dokularının (karaciğer, akciğer, yürek, taşlık, deri) 
kaldırılması ve hareketi için, Bernoulli prensibi ile hava kullanılarak çalışan bir tutucu tasarlandı ve test edildi. 

Tablo 1. Tutucu Özellikleri 

Delik iç çapı (mm) 
Tutucu yüzey çapı 

(mm) 
Tutucu yüzey açısı Deflektör açısı Tutucu yüzey 

5 14 30o 30o 10 adet venturi kanallı 

 

Tutucu, Şekil 3 a)’ da katı modeli, b)’ de tam kesiti gösterildiği gibi küçük detaylara sahip olduğundan dolayı 
ancak 3D yazıcı ile biyouyumlu hammaddeden üretilmiştir. 

 

                                   

                                               (a)                                                                     (b) 

Şekil 3. Tutucu a) Katı Modeli b) Tam Kesiti 

Tasarımdaki mantık, itme kuvvetini azaltmak için dikey akışa karşı radyal akışı artırmaktır. Bu tasarımın 
özelliğinden bir tanesi de, açılı tutucu yüzeyin üzerinde 10 adet radyal oluğun (venturi kanal) olmasıdır. Bu 
tutucudan beklenen sonuç, her bir venturi kanalının orta kısmında oluşturulan vakumun kaldırma kuvvetine 
daha fazla katkı sağlamasıdır. 

DENEY 

Deneylerde kullanılmak üzere esnek ve hassas malzemeler sınıfına giren, değişik ağırlık ve boyutlarda cansız 
bir tavuğun karaciğer, akciğer, yürek, taşlık ve deri gibi organları kullanıldı. Deneysel işlem, Şekil 4’de 
gösterilen bir deney düzeneği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 4. Deney Sisteminin Şematik Görünümü 
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Her deney işleminde, deney setine gelen hava basıncının ayarlanan değerde kalması sağlandı. Daha sonra hava 
akış valfi açılarak dokunun özelliğine göre hava basıncı ve hava akış miktarı ayarlandı. Kaldırılan dokunun 
kaymasını engellemek için nozul üzerinde olan ve havanın direk nesneye çarpmasını engellemek için 
tasarlanmış hava dağıtıcı sisteminden yararlanıldı. Kaldırılan malzeme üzerine uygulanan havanın basıncı 
arttıkça, buna bağlı olarak debi de artmış oldu. Deney esnasında, kaldırılacak dokular sabit tutulup, kaldırma 
işlemini yapan nozul  dokulara doğru hareket ettirildi. Nozul, nesneye yaklaştırıldıktan sonra hava açılarak 
malzemenin kaldırılması sağlandı. Hava akışının miktarını ölçmek için debimetre kullanıldı. Bu debimetreden 
geçen akışkan doku yüzeyine çarpmadan deflektör vasıtasıyla yönü değiştirilerek atmosfere akmaktadır ve 
kaldırma aralığı kendinden oluşmaktadır. 

Dokuların optimum düzeyde kaldırılmasını sağlayan deney verileri Tablo 2’de verilmiştir 

Tablo 2. Deney Verileri 

Deney 
Sıra No 

Organ 
Adı 

Ağırlığı 

(gr) 

Hava 
basıncı 

(bar) 

Hava 
debisi 

(m3/h) 

Kaldırma 
Yüksekliği 

(mm) 

1 Karaciğer 8 2,5 1,6 200 

2 Akciğer 5,27 2,5 1,6 200 

3 Yürek 8,64 2,5 1,6 200 

4 Taşlık 13,93 2,5 2 200 

5 Deri 6,28 4 2 200 

 

Her bir dokunun kaldırılması işlemi Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7, Şekil 8 ve Şekil 9’ da gösterilmektedir. 
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Her deney işleminde, deney setine gelen hava basıncının ayarlanan değerde kalması sağlandı. Daha sonra hava 
akış valfi açılarak dokunun özelliğine göre hava basıncı ve hava akış miktarı ayarlandı. Kaldırılan dokunun 
kaymasını engellemek için nozul üzerinde olan ve havanın direk nesneye çarpmasını engellemek için 
tasarlanmış hava dağıtıcı sisteminden yararlanıldı. Kaldırılan malzeme üzerine uygulanan havanın basıncı 
arttıkça, buna bağlı olarak debi de artmış oldu. Deney esnasında, kaldırılacak dokular sabit tutulup, kaldırma 
işlemini yapan nozul  dokulara doğru hareket ettirildi. Nozul, nesneye yaklaştırıldıktan sonra hava açılarak 
malzemenin kaldırılması sağlandı. Hava akışının miktarını ölçmek için debimetre kullanıldı. Bu debimetreden 
geçen akışkan doku yüzeyine çarpmadan deflektör vasıtasıyla yönü değiştirilerek atmosfere akmaktadır ve 
kaldırma aralığı kendinden oluşmaktadır. 

Dokuların optimum düzeyde kaldırılmasını sağlayan deney verileri Tablo 2’de verilmiştir 

Tablo 2. Deney Verileri 

Deney 
Sıra No 

Organ 
Adı 

Ağırlığı 

(gr) 

Hava 
basıncı 

(bar) 

Hava 
debisi 

(m3/h) 

Kaldırma 
Yüksekliği 

(mm) 

1 Karaciğer 8 2,5 1,6 200 

2 Akciğer 5,27 2,5 1,6 200 

3 Yürek 8,64 2,5 1,6 200 

4 Taşlık 13,93 2,5 2 200 

5 Deri 6,28 4 2 200 

 

Her bir dokunun kaldırılması işlemi Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7, Şekil 8 ve Şekil 9’ da gösterilmektedir. 

  

Şekil 5. Karaciğerin Kaldırılması 

 

Şekil 6. Akciğerin  Kaldırılması 
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Şekil 7. Yüreğin  Kaldırılması 

 

Şekil 8. Taşlığın  Kaldırılması 
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Şekil 7. Yüreğin  Kaldırılması 

 

Şekil 8. Taşlığın  Kaldırılması 

 

Şekil 9. Derinin  Kaldırılması 

SONUÇ 

Bu çalışmada Bernoulli prensibi ile çalışan bir tutucunun Laparoskopik cerrahide kullanılabilme olasılığı 
araştırılmıştır. Deneylerde cansız tavuk dokuları kullanılmıştır. Kullanılan tutucu ile farklı dokular (karaciğer, 
akciğer, yürek, taşlık, deri), farklı basınç ve debi aralıklarında, herhangi bir doku hasarı oluşmadan başarılı bir 
şekilde kaldırılmıştır. Tutucuda havanın yönünü değiştirmek amacıyla deflektör kullanıldığından tutma işlemi 
tamamen temassız değildir. Dokuların deflektöre minimal teması söz konusudur. Deney sonuçları, Bernoulli 
prensibi ile çalışan temassız bir tutucunun tavuk dokularından karaciğer, akciğer, yürek, taşlık ve deriye zarar 
vermeden kaldırıldığını göstermiştir. 
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İDEAL SONUÇ YÖNTEMİNİ KULLANARAK TAŞIMA SIRASINDA PALET STABİLİZESİNE 
İLİŞKİN KAVRAMSAL TASARIM 

Sadettin KAPUCU1, Mesut DENİZ2, Gizem CULFA2, Banu DOĞAN2, Bilgehan TURAN2, M. Vahdet-
tin YÜKSEL2, Ali AKDEMİR2 

1 Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Gaziantep / Türkiye. 

2 Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş 

Öz: Yaratıcı problem çözme teorisi olan TRIZ, 1926 yılında Sovyetler Birliği’nde yaşayan Genrich Altshuller 
tarafından ortaya çıkarılmıştır. Triz metodu altında 40 Buluş Prensipleri ve Matrisi, Ayrıştırma Prensipleri, 
İdeal Nihai Sonuç vb. araçlar geliştirilmiştir. Yenilikçi problem çözme kuramında (TRIZ), son dönemde büyük 
ilgi gören ve inovasyonun nasıl geliştirildiğini gösteren ideal sonuç kavramı, çok ilginç, güçlü ve en iyi yön-
temlerden biridir. İdeal sonuç, bir ürünün yararlı fonksiyonları yerine getiriliyor olmasına rağmen sistemin 
kendisinin olmamasıdır. İdeal nihai sonuç yöntemi herhangi bir teknik sistemin ömrü boyunca basit, etkili ve 
güvenli olması gerektiğini ifade eder. İdeale yakın sonuç bulmada iki yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar kay-
nakların kullanımı ve etkilerin kullanımıdır. İlk olarak, bu sonucu elde etmek için yöntemin nasıl kullanılacağı 
tartışılacaktır. Daha sonra, nakliye sırasında sanayide karşılaşılan palet stabilizasyon problemi, yukarıda belir-
tilen adımları takip edilerek çözülmüştür. Palet stabilizayonunu firma seperatör kullanarak sağlamaktadır. Bu-
radaki problem Üretilen çocuk bezleri belirli bir adet olacak şekilde paketlendikten sonra bu paketler, tekrar 
plastik torbalar içerisine paketlenmektedir. Daha sonra bu paketler robotlar ile paletle üzerine dizilmektedir. 
Palet üzerine robotlar tarafından dizilen çocuk bezi ya da benzeri ürünlerden oluşan naylon paketlerin devril-
melerini önlemek için katmanlar arasına seperatör denilen oluklu mukavvalar konulmaktadır. Bu oluklu mu-
kavvaların yüzeyleri, paketlerin kaymasını zorlaştıracak özel bir madde ile kaplıdır. Bu problemde triz meto-
dunun İdeal nihai sonuç aracının sanayide kaşılaşılan problemlere uygulanabilirliği ve etkinliği gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: TRIZ, İdeallik/Mükemmeliyet, İdeal Nihai Sonuç  

 

GİRİŞ 

Bilindiği gibi birçok yenilikçi/yaratıcı problem çözme teknikleri olmasına rağmen kolayca öğrenilebilen, öğ-
retilebilen, kişiye/kişilere bağlı olmayan, sistematik bir biçimde uygulanabilen, dünya patentlerindeki tekno-
lojilerinin kullanılmasına olanak veren yöntem(ler)den “Yenilikçi/yaratıcı Problem Çözme Teorisi, TRIZ” ol-
dukça popüler olup dikkat çekmektedir [1, 2, 3]. Birçok ulusal ve uluslar arası firma tarafından kullandığı 
görülmektedir [4]. Yenilikçi/yaratıcı Problem Çözme Teorisi altında geliştirilen araçlar; İdeal sonuç yöntemi, 
Çelişkiler analizi (teknik çelişkiler ve matrisi, fiziksel çelişkiler ve ayrıştırma prensipleri), madde alan analizi 

İDEAL SONUÇ YÖNTEMİNİ KULLANARAK TAŞIMA SIRASINDA PALET STABİLİZESİNE 
İLİŞKİN KAVRAMSAL TASARIM

Sadettin KAPUCU1, Mesut DENİZ2, Gizem CULFA2, Banu DOĞAN2, Bilgehan TURAN2,  
M. Vahdettin YÜKSEL2, Ali AKDEMİR2

1 Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Gaziantep / Türkiye
2 Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş
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ve standart çözümler (fonksiyon analizi), teknik sistemlerin evrimi, psikolojik ataletin üstesinden gelme yön-
temleri (sistem operatörü, boyut-zaman-maliyet, akıllı küçük yaratıklar) ve yukarıda sayılanların  karmaşık 
problemlerin bir çözümü için geliştirilen bir algoritma olan Yaratıcı Problem Çözme Algoritması (ARIZ) sa-
yılabilinir [5, 6, 7].  

Bu çalışmada, birçok değişik şekilde “İdeal nihai sonuç”, “ideal sonuç” ya da “ideallik/mükemmellik” olarak 
isimlendirilse de burada sadece ideal sonuç olarak anılacak yöntemin endüstriyel bir yönteme uygulanmasın-
dan bahsedilecektir. İdeal sonuç kavramı oldukça ilginç,  güçlü ve en iyi yöntemlerinden birisidir. Bir teknik 
sistem her zaman yeniliğe açıktır. Sistemi idealliğe/mükemmelliğe maliyetini düşürerek, daha az yer kaplama-
sını sağlayarak, enerji kullanımını azaltarak vb. gibi taşıyabilinir. Dolayısıyla, bir sistemin idealliği aşağıdaki 
denklemle ifade edilebilir [7-11 ]. 

                                        


etkilerzararlıTüm
etkileryararlıTüm

İdeallik
 

Yararlı etkiler sistem fonksiyonlarının tüm değerli sonuçlarını kapsamaktadır. Zararlı etkiler ise kirletme, teh-
likeli, enerji tüketimi, fiyatı gibi istenilmeyen girdileri içermektedir. İdeal sonuç zararlı etkilerin olmadığı sa-
dece faydaların olduğu bir sistemi tanımlar. Sistemin geliştirilmesi gereken nihai durumu ifade eder. Tasarım 
açısından bu duruma bakıldığında, en çok faydayı sağlayacak bununla birlikte işçilik masrafları, malzeme, 
enerji ve zararlı etkileri azaltacak şekilde sistemi geliştirmeye devam etmelidirler. Normalde yararlı etkiyi 
arttırırken zararlı etkiler de artar fakat ideallik kuralı tasarımcıyı tasarım çelişkilerini çözülmesine veya yok 
edilmesine yönlendirir. İdeal sonuç herhangi bir teknik sistemin çalışma ömrü boyunca basit, etkili ve güvenli 
olması gerektiğini ifade eder. İdeal Nihai Sonuç bir ürünün yararlı fonksiyonları yerine getiriliyor olmasına 
rağmen sistemin kendisinin olmamasıdır [7-13]. 

İdeal nihai sonuç kavramının tanımında bir paradoks söz konusudur. Birçok durumda ideal nihai sonuca ulaş-
mak mümkün olmayabilir. Bu durumda ise ideale yakın çözüm bulma yolları kullanılır. Bunlardan ilki “mevcut 
kaynakların” kullanılması diğeri de “bilimsel etkilerin” (fiziksel, geometrik, kimyasal, vb) kullanılmasıdır. 
İdeale yakın çözüm bulma için aşağıda verilen üç basit adım izlenebilir [6,7, 8,11,12 ]. 

 Çözüm için ideal bir öngörü oluşturun. 
 Bu öngörüyü gerçekleştirmek için nelerin gerekli olduğunu belirleyin. 
 Gerekli sonuçları sağlayabilecek bir kaynak(ları)  ve/veya bilimsel etkileri belirleyin. 

Kaynakların Kullanımı 

Birlikte ek işlevleri gerçekleştirmek için fonksiyonel ve teknolojik yeteneği olan sisteminde veya ortamda 
kullanılabilir (atık dahil) herhangi bir kaynaktan bahsedilmektedir.  
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ve standart çözümler (fonksiyon analizi), teknik sistemlerin evrimi, psikolojik ataletin üstesinden gelme yön-
temleri (sistem operatörü, boyut-zaman-maliyet, akıllı küçük yaratıklar) ve yukarıda sayılanların  karmaşık 
problemlerin bir çözümü için geliştirilen bir algoritma olan Yaratıcı Problem Çözme Algoritması (ARIZ) sa-
yılabilinir [5, 6, 7].  

Bu çalışmada, birçok değişik şekilde “İdeal nihai sonuç”, “ideal sonuç” ya da “ideallik/mükemmellik” olarak 
isimlendirilse de burada sadece ideal sonuç olarak anılacak yöntemin endüstriyel bir yönteme uygulanmasın-
dan bahsedilecektir. İdeal sonuç kavramı oldukça ilginç,  güçlü ve en iyi yöntemlerinden birisidir. Bir teknik 
sistem her zaman yeniliğe açıktır. Sistemi idealliğe/mükemmelliğe maliyetini düşürerek, daha az yer kaplama-
sını sağlayarak, enerji kullanımını azaltarak vb. gibi taşıyabilinir. Dolayısıyla, bir sistemin idealliği aşağıdaki 
denklemle ifade edilebilir [7-11 ]. 

                                        


etkilerzararlıTüm
etkileryararlıTüm

İdeallik
 

Yararlı etkiler sistem fonksiyonlarının tüm değerli sonuçlarını kapsamaktadır. Zararlı etkiler ise kirletme, teh-
likeli, enerji tüketimi, fiyatı gibi istenilmeyen girdileri içermektedir. İdeal sonuç zararlı etkilerin olmadığı sa-
dece faydaların olduğu bir sistemi tanımlar. Sistemin geliştirilmesi gereken nihai durumu ifade eder. Tasarım 
açısından bu duruma bakıldığında, en çok faydayı sağlayacak bununla birlikte işçilik masrafları, malzeme, 
enerji ve zararlı etkileri azaltacak şekilde sistemi geliştirmeye devam etmelidirler. Normalde yararlı etkiyi 
arttırırken zararlı etkiler de artar fakat ideallik kuralı tasarımcıyı tasarım çelişkilerini çözülmesine veya yok 
edilmesine yönlendirir. İdeal sonuç herhangi bir teknik sistemin çalışma ömrü boyunca basit, etkili ve güvenli 
olması gerektiğini ifade eder. İdeal Nihai Sonuç bir ürünün yararlı fonksiyonları yerine getiriliyor olmasına 
rağmen sistemin kendisinin olmamasıdır [7-13]. 

İdeal nihai sonuç kavramının tanımında bir paradoks söz konusudur. Birçok durumda ideal nihai sonuca ulaş-
mak mümkün olmayabilir. Bu durumda ise ideale yakın çözüm bulma yolları kullanılır. Bunlardan ilki “mevcut 
kaynakların” kullanılması diğeri de “bilimsel etkilerin” (fiziksel, geometrik, kimyasal, vb) kullanılmasıdır. 
İdeale yakın çözüm bulma için aşağıda verilen üç basit adım izlenebilir [6,7, 8,11,12 ]. 

 Çözüm için ideal bir öngörü oluşturun. 
 Bu öngörüyü gerçekleştirmek için nelerin gerekli olduğunu belirleyin. 
 Gerekli sonuçları sağlayabilecek bir kaynak(ları)  ve/veya bilimsel etkileri belirleyin. 

Kaynakların Kullanımı 

Birlikte ek işlevleri gerçekleştirmek için fonksiyonel ve teknolojik yeteneği olan sisteminde veya ortamda 
kullanılabilir (atık dahil) herhangi bir kaynaktan bahsedilmektedir.  

İdeallik daima, sistemin içinde ve dışındaki mevcut kaynakların maksimum kullanılmasını yansıtır. Mevcut 
kaynaklar ne kadar iyi bir şekilde kullanılırsa, sistem o kadar mükemmelliğe yakındır. Gerçekten de, buluş 
yapanların kullanılmayan ancak sistemde bulunan atıklar, enerji, boş alan, boşta kalma süresi vb. kaynakları 
kullanabileceklerini fark ettiklerinde çok sayıda yenilik ortaya çıkmıştır.  

Kaynakları kullanmanın en büyük zorluğu, sistemin içinde veya çevresinde gizlenmiş yararlı kaynakları ortaya 
çıkarmaktır. Zaman zaman bu kaynakları belirlemek zor olabilir [7, 8, 11,13].  

Bilimsel Etkilerin Kullanımı 

Etkiler veritabanı, patent kayıtlarının uzun yıllarca araştırılması üzerine geliştirilmiştir. Altshuller, dünyadaki 
şimdiye kadar keşfedilen (patent ve bilimsel dergilerde elde edilen) tüm bilimsel etkileri ve fiziksel olayları 
alıp, uygulamalarına ve kullanımlarına göre yaratıcı bir şekilde yeniden listelemiştir. Buna örnek olarak geliş-
tirilen etkiler tablosunun bir kısmı aşağıda verilmiştir [7].  

Gerekli etki (fonksiyon) 
veya özellik  

Gerekli özellik/ etki sağlayan fiziksel olay  

6. Bir nesneyi taşıma/hareket-
lendirme  

 Bir nesne etkilemek için Manyetik alan uygulanması veya nes-
neye bağlı mıknatıs kullanmak 

 İçinden akım geçen bir iletken etkilemek için manyetik alan uy-
gulamak 

 Elektrik yüklü nesne etkilemek için elektrik alan uygulamak 
 Savurma kuvveti 
 Termal Genleşme 
 Işığın basıncı 
 v.b. 

7. Bir sıvı ya da gaz ta-
şıma/hareketlendirme  

 Kılcal kuvvetler 
 Osmosis 
 Weissenberg etkisi 
 v.b. 

10. Karışımları ayırmak   Elektrik ve manyetik ayırma 
 Elektrik veya manyetik alanı kullanarak bir sıvının viskozitesini 

değiştirmek 
 Difüzyon 
 Osmosis 
 v.b 
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İnternet üzerinden çok daha geliştirilmiş olan veri tabanları bulunabilir. Etkiler veri tabanın kullanmak için, 
ürün / sistemimiz için elde etmek istediğiniz fonksiyonu tanımlamalı ve daha sonra tanımlanan arzuladığımız 
fonksiyona en yakın olan bir fonksiyonun etkileriyle ile basitçe eşleşmelidir. Eğer problemimiz bir şeyler 
“NASIL yapılır?” sorusuna cevap aramak ise TRIZ efektlerini, dünyada üretilen tüm bilgilerin analizine baş-
lamadan önce çözüm için öncül bir filtre olarak kullanabiliriz. Etkiler veritabanı, son yüzyılda patentlerin ilk 
analizinin sonucunda oluşturulmuştur. Bu veritabanı patentlerde kullanılan yaklaşık birçok bilimsel ve mühen-
dislik etkilerini içermektedir [14,15] .  

Etkiler veritabanı kullanılırken şu adımları izlenebilir [6]: 

1. Probleminizi 'Nasıl' sorusu olarak yazın.  
Örneğin, 'Katı bir nesnenin boyunu nasıl uzatabilirim?' 
2. Ne yapmak istediğinizi açıklayın. Ya bir fonksiyon arıyorsunuzdur ya da bir parametre değiştirmeye ihti-

yacınız vardır. 
Fonksiyon için örnekler: bir katıyı uzatmak, bir sıvıyı arındırmak, bir gazı sınırlandırmak, vb. 
Parametre için örnekleri: saflığı ölçmek, sürtünmeyi artırmak, yoğunluğu değiştirmek, sıcaklık ölçmek, hacmi 

azaltmak vb.  
3. Etkiler veritabanına gidin ve istediğiniz fonksiyonları arayın. 
4. Kavramsal çözümleri gerçek çözümlere çevirin. 

Seperatör Problemi  

Üretilen çocuk bezleri belirli bir adet olacak şekilde paketlendikten sonra bu paketler, tekrar plastik torbalar 
içerisine paketlenmektedir. Daha sonra bu paketler robotlar ile paletle üzerine dizilmektedir. Palet üzerine 
robotlar tarafından dizilen çocuk bezi ya da benzeri ürünlerden oluşan naylon paketlerin devrilmelerini önle-
mek için katmanlar arasına seperatör denilen oluklu mukavvalar konulmaktadır. Bu oluklu mukavvaların yü-
zeyleri, paketlerin kaymasını zorlaştıracak özel bir madde ile kaplıdır. 

Katmanlara seperatör konulmaksızın, paketler paletlere dizildiğinde, konveyörler üzerinde harekete başlandı-
ğında Şekil 1 görüldüğü gibi devrilmeler oluyor. Bazen dizim sırasında da torbalar birbirinden ayrılarak dev-
rilmeler olabiliyor (Şekil 2). 
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İnternet üzerinden çok daha geliştirilmiş olan veri tabanları bulunabilir. Etkiler veri tabanın kullanmak için, 
ürün / sistemimiz için elde etmek istediğiniz fonksiyonu tanımlamalı ve daha sonra tanımlanan arzuladığımız 
fonksiyona en yakın olan bir fonksiyonun etkileriyle ile basitçe eşleşmelidir. Eğer problemimiz bir şeyler 
“NASIL yapılır?” sorusuna cevap aramak ise TRIZ efektlerini, dünyada üretilen tüm bilgilerin analizine baş-
lamadan önce çözüm için öncül bir filtre olarak kullanabiliriz. Etkiler veritabanı, son yüzyılda patentlerin ilk 
analizinin sonucunda oluşturulmuştur. Bu veritabanı patentlerde kullanılan yaklaşık birçok bilimsel ve mühen-
dislik etkilerini içermektedir [14,15] .  

Etkiler veritabanı kullanılırken şu adımları izlenebilir [6]: 

1. Probleminizi 'Nasıl' sorusu olarak yazın.  
Örneğin, 'Katı bir nesnenin boyunu nasıl uzatabilirim?' 
2. Ne yapmak istediğinizi açıklayın. Ya bir fonksiyon arıyorsunuzdur ya da bir parametre değiştirmeye ihti-

yacınız vardır. 
Fonksiyon için örnekler: bir katıyı uzatmak, bir sıvıyı arındırmak, bir gazı sınırlandırmak, vb. 
Parametre için örnekleri: saflığı ölçmek, sürtünmeyi artırmak, yoğunluğu değiştirmek, sıcaklık ölçmek, hacmi 

azaltmak vb.  
3. Etkiler veritabanına gidin ve istediğiniz fonksiyonları arayın. 
4. Kavramsal çözümleri gerçek çözümlere çevirin. 

Seperatör Problemi  

Üretilen çocuk bezleri belirli bir adet olacak şekilde paketlendikten sonra bu paketler, tekrar plastik torbalar 
içerisine paketlenmektedir. Daha sonra bu paketler robotlar ile paletle üzerine dizilmektedir. Palet üzerine 
robotlar tarafından dizilen çocuk bezi ya da benzeri ürünlerden oluşan naylon paketlerin devrilmelerini önle-
mek için katmanlar arasına seperatör denilen oluklu mukavvalar konulmaktadır. Bu oluklu mukavvaların yü-
zeyleri, paketlerin kaymasını zorlaştıracak özel bir madde ile kaplıdır. 

Katmanlara seperatör konulmaksızın, paketler paletlere dizildiğinde, konveyörler üzerinde harekete başlandı-
ğında Şekil 1 görüldüğü gibi devrilmeler oluyor. Bazen dizim sırasında da torbalar birbirinden ayrılarak dev-
rilmeler olabiliyor (Şekil 2). 

  

Şekil 1. Taşıma Arabasının İvmelenmesine 
Bağlı Olarak Devrilmeler 

Şekil 2. Palet Üzerinde Dizim Sırasında Tor-
baların Birbirinden Ayrılması 

 

Bu oluklu mukavvalar yurt dışından ithal edilmektedir. Genellikle de birkaç kullanımdan sonra deformasyona 
uğradıkları için kullanılamaz hale gelmektedirler. Yerli seperatörler piyasada mevcut ancak, ithal muadilleri 
ile kıyaslandığında yetersiz kalmaktadır. Paketlenen ürünler stok alanında alınmakta, daha sonra sevkiyat için 
kamyonlara yüklenmektedir. Bu yükleme işleminde paletler genellikle depaletize edilerek yüklenmektedir, 
paletli yükleme genellikle tercih edilmemektedir. Depaletize işlemi sırasında ara katmanlara konulan separa-
törler toplanır ve sağlam kalanlar tekrar kullanıma verilmektedir. 

Paketleme işlemi tamamlandığında paletler, paketleme hattından alınıp stok alanına taşınıncaya kadar, konve-
yörler üzerinde birkaç defa dur kalk yapmaktadır. Bu hareketler yatay düzlemde olmaktadır. Ayrıca bir defa 
da dikey yönde dur kalk yapmaktadır. Uygun seperatör olmadığında paketler dur-kalk sırasında oluşan ivme-
lenmeler nedeniyle birbirleri üzerinde kolayca hareket etmektedirler. Firma bu problemine bir çözüm bulmak 
istemektedir.  

Problem: Hareketli bir sistemde üst üste dizilen naylon / plastik torbaların, birbirlerine tutunmasını sağlamak, 
devrilmelerini önlemek. 

İdeal/ideale yakın çözüm için; 

1- Çözüm için ideal bir öngörü oluşturun. 

- Palet dizme ünitesinden depolama alanına ve depolama alından sevkiyat aracına kadar paletlere dizilen tor-
baların devrilmeden taşınabilmesi. 

2- Bu öngörüyü gerçekleştirmek içim nelerin gerekli olduğunu belirleyin. 
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a) Paletlerin stabilize edilebilmesi için eğer mümkünse, katmanlarda torba birleşim yerleri üst üste gelmeme-
lidir. Sütun olarak dizme yerine birbirine geçmeli dizme tercih edilmelidir.  

b) Devrilmeyi engellemek için paketlerin yeteri kadar katılığa sahip olmaları gerekir. Diğer bir deyişle üst üst 
yapılan paketlerin ağrılığını taşıyabilecek kadar katılığa sahip olmaları gerekir.  

c) Paketlerin birbirlerine göre bağıl hareketinin engellenmesi gerekir. 

i) Palet taşıma sırasındaki duruş ve kalkışlarda torbalar arasındaki atalet nedeniyle oluşan bağıl hareketin ön-
lenmesi, 

ii) Palet taşıma sırasında oluşan bağıl hareketi önlemek için sürtünme kuvvetinin artırılması, 

3- Gerekli sonuçları sağlayabilecek kaynakları ve/veya bilimsel etkileri belirleyin. 

Kaynaklar: Öncelikle kullanılabilecek kaynaklara bakıldığında, paketlerin/torbaların dizilimi, paketlerin/tor-
baların boyutları, paketlerin/torbaların katılığı, paketleme ünitesi götürücüleri, palet, robotlar, çatallı götürü-
cüler, seperatör, v.b. düşünülebilinir. Çözüm önerileri için basit küçük değişiklikler istenilmektedir.    

a) Paketlerin/torbaların dizilimi: Palet üzerine torba katmalarının yerleşimi taşıma sırasında devrilmeyi ön-
leme bakımından etkindir. Eğer torbalar birbirlerin örtecek (katmanlar dizilimi yapılırken torba, alt katmanın-
daki en az iki paketin üstüne gelecek) şekilde dizilirse bir birleri arasında kilitleme görevi görecektir. Bu da 
torbaların devrilmesinin önüne geçecektir. Bu problemin çözümü için paket en boy oranı uygun olmalıdır. 
Buna yönelik tedbirlerin önceden alınması gereklidir. Eğer en boy oranlarında bu kriterler yerine getirilemi-
yorsa o zaman boşluklu ama yinede üsteki torbanın alt katmandaki birkaç paketin üstüne gelecek şekilde yer-
leştirilmesi düşünülmelidir.  

b) Paketlerin/torbaların katılığı: Torbaların yeterince katılığa erişebilmeleri için içerisine konulan paketlerin 
mümkün olduğunca sıkıştırılması gerekecektir. 

i) adet sayısı artırılarak aynı hacme yerleştirilebilinir. 

ii) adet sayısı artırılamıyorsa o zaman hacim küçültmesi (sıkıştırma) yapılabilinir.   

Bu durum kısmen yukarıda bahsedilen a) maddesi ile de ilişkilidir. Bu kısımda bahsedilenlerle de en boy oranı 
istenilen hale getirebilinir.  

c) Paketleme ünitesi götürücüleri veya çatallı taşıyıcı: Torbaların duruş ve kalkışlardaki atalet nedeniyle bir-
birleri üzerinde hareketlenmesini önlemek için hareket profili tasarımına gidilebilinir. Duruş ve kalkış sıra-
sında palet üzerindeki ivmelerin düzenlenmesi yapılabilinir ancak, bunun gerçekleştirilebilmesi için paletleme 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1295

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

a) Paletlerin stabilize edilebilmesi için eğer mümkünse, katmanlarda torba birleşim yerleri üst üste gelmeme-
lidir. Sütun olarak dizme yerine birbirine geçmeli dizme tercih edilmelidir.  

b) Devrilmeyi engellemek için paketlerin yeteri kadar katılığa sahip olmaları gerekir. Diğer bir deyişle üst üst 
yapılan paketlerin ağrılığını taşıyabilecek kadar katılığa sahip olmaları gerekir.  

c) Paketlerin birbirlerine göre bağıl hareketinin engellenmesi gerekir. 

i) Palet taşıma sırasındaki duruş ve kalkışlarda torbalar arasındaki atalet nedeniyle oluşan bağıl hareketin ön-
lenmesi, 

ii) Palet taşıma sırasında oluşan bağıl hareketi önlemek için sürtünme kuvvetinin artırılması, 

3- Gerekli sonuçları sağlayabilecek kaynakları ve/veya bilimsel etkileri belirleyin. 

Kaynaklar: Öncelikle kullanılabilecek kaynaklara bakıldığında, paketlerin/torbaların dizilimi, paketlerin/tor-
baların boyutları, paketlerin/torbaların katılığı, paketleme ünitesi götürücüleri, palet, robotlar, çatallı götürü-
cüler, seperatör, v.b. düşünülebilinir. Çözüm önerileri için basit küçük değişiklikler istenilmektedir.    

a) Paketlerin/torbaların dizilimi: Palet üzerine torba katmalarının yerleşimi taşıma sırasında devrilmeyi ön-
leme bakımından etkindir. Eğer torbalar birbirlerin örtecek (katmanlar dizilimi yapılırken torba, alt katmanın-
daki en az iki paketin üstüne gelecek) şekilde dizilirse bir birleri arasında kilitleme görevi görecektir. Bu da 
torbaların devrilmesinin önüne geçecektir. Bu problemin çözümü için paket en boy oranı uygun olmalıdır. 
Buna yönelik tedbirlerin önceden alınması gereklidir. Eğer en boy oranlarında bu kriterler yerine getirilemi-
yorsa o zaman boşluklu ama yinede üsteki torbanın alt katmandaki birkaç paketin üstüne gelecek şekilde yer-
leştirilmesi düşünülmelidir.  

b) Paketlerin/torbaların katılığı: Torbaların yeterince katılığa erişebilmeleri için içerisine konulan paketlerin 
mümkün olduğunca sıkıştırılması gerekecektir. 

i) adet sayısı artırılarak aynı hacme yerleştirilebilinir. 

ii) adet sayısı artırılamıyorsa o zaman hacim küçültmesi (sıkıştırma) yapılabilinir.   

Bu durum kısmen yukarıda bahsedilen a) maddesi ile de ilişkilidir. Bu kısımda bahsedilenlerle de en boy oranı 
istenilen hale getirebilinir.  

c) Paketleme ünitesi götürücüleri veya çatallı taşıyıcı: Torbaların duruş ve kalkışlardaki atalet nedeniyle bir-
birleri üzerinde hareketlenmesini önlemek için hareket profili tasarımına gidilebilinir. Duruş ve kalkış sıra-
sında palet üzerindeki ivmelerin düzenlenmesi yapılabilinir ancak, bunun gerçekleştirilebilmesi için paletleme 

ünitesindeki götürücü/araba vs. sürücülerinin belirlenen hareket profilini sağlayabilecek/verebilecek şekilde 
programlamaya izin verir yapıda olması gerekir. Bu yapılabiliyor olsa bile paketleme ünitesinde işi biten pa-
letlerin depolama alanına götürülürken kullanılacak olan forklift/çatallı götürücülerde sürücülerin bu hareket 
profillerini uygulaması mümkün olmayacaktır.      

Paletlerin üzerindeki torbaları bir arada tutmak üzere palet dizme işlemi tamamlandıktan sonra streçleme iş-
lemi yapabilecek şekilde yeniden düzenlemeye gidilebilinir. Şekil 3 de gösterildiği üzere robot ile dizme ta-
mamlandıktan sonra palet hareket ettirilmeden streçleme yapılabilinir. Bu aşamada farklı birkaç çözüm bulu-
nabilir.  

 

Şekil 3. Torbaların Paletleme İşlemi Tamamlandıktan Sonra Streçle Sarılması 

Etkiler veri tabanının kullanılması: etkiler veri tabanını etkin kullanabilmek yukarıda verilen adımlar izle-
necek olursa; buradaki temel problem, “Torbalar arası sürtünmenin artırılması” olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1- Problemin nasıl sorusu olarak yazılması 

Torbalar arasındaki sürtünmeyi nasıl artırabilirim? 

2- Ne yapmak istediğinizi açıklayın; ya bir fonksiyon/işlev arıyorsunuzdur ya da parametre değiştirmeye ihti-
yacınız vardır.  

Burada açıkça görülmektedir ki bir parametreyi (sürtünmeyi) artırmak istemektesiniz. Yani istenilen “sürtün-
meyi artırmak”  

3- Etkiler veri tabanına gidin ve istediğiniz fonksiyon/parametreyi arayın. 

www. triz.o.uk adresinde Oxford Creativity’nin [13] sürümündeki “parameter”e tıklanıp, açılan sayfadan ope-
rasyon yada fonksiyon (operation) için artırmak (increase) ve  parametre (parameter) içinde sürtünme (friction) 
seçilip sorguyu göndere (submit query) tıklayınca aşağıdaki Şekil 4 de deki gibi bir ekran görüntüsü çözüm 
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önerileri olarak gelecektir.  Öneriler ile ilgili detaylara ulaşmak için önerilerin üzerine tıklamak yeterli olacak-
tır. 

 

Şekil 4. Oxford Creativity’nin [13] Sürümündeki “Sürtünmeyi Artırma” İçin Kullanılabilecek  
Etkilerin Listesi 

Aşağıda sadece örnekleme yapılarak yukarıdaki listeden birkaç tanesi ile ilgili çözüm önerilerinde bulunmuş-
tur.   

a) Yapıştırıcı (Adhesive) kullanılması: paletler yerleştirilirken araya çabuk kuruyan ve belirli bir süreden 
sonra etkisini kaybeden yapıştırıcı kullanmak. 

b) Dalgalı boşluk (Corrugation Grove): Paketlerin dip dibe dizilmesi yerine gerekirse bazı katmanlarda pa-
ketler/torbalar arasında boşluklar bırakarak katmanlar arası kilitlemeyi yapabilecek şeklide düzenleme 
yapmak. Kullanılması zorunlu ise yerli seperatörün üzerinde delikler açmak. 

c) Kaplama (Coating): Paket/torba ambalaj malzemesinin dış yüzeyinin sürtünmeyi artıracak şekilde yüzey 
kaplamasının yapılması. Halen mevcut sepetörlerin yüzeylerinde sürtünmeyi artıran bir malzeme ile kap-
lama yapılmaktadır. Tüm yüzey yada kısmi kaplama yapılabilinir.   

d) Kompozit (Composite): Paket/torba ambalaj malzemesinin dış yüzeyinin sürtünmeyi artıracak şekilde kat-
manlı yapılması. Malzemeler arasında sürtünme katsayısı malzemenin yapısına göre farklılık göstermek-
tedir. Kısmi katmanlı ambalaj malzemesi yapılabilinir.  

e) Fraktal  (fractal form) veya Tüylü (nap): Paket/torba ambalaj malzemesinin yada kullanılması zorunlu ise 
yerli seperatörün dış yüzeyinin sürtünmeyi artıracak şekilde yüzeyin pürüzlü yada düzensiz mikro/makro 
yapıya sahip olması. 

f) Emme (suction): Paket/torba ambalaj malzemesinin yada kullanılması zorunlu ise yerli seperatörün dış 
yüzeyinin sürtünmeyi artıracak şekilde yüzeyini emme yapabilecek şekilde imal edilmesi. 
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önerileri olarak gelecektir.  Öneriler ile ilgili detaylara ulaşmak için önerilerin üzerine tıklamak yeterli olacak-
tır. 

 

Şekil 4. Oxford Creativity’nin [13] Sürümündeki “Sürtünmeyi Artırma” İçin Kullanılabilecek  
Etkilerin Listesi 

Aşağıda sadece örnekleme yapılarak yukarıdaki listeden birkaç tanesi ile ilgili çözüm önerilerinde bulunmuş-
tur.   

a) Yapıştırıcı (Adhesive) kullanılması: paletler yerleştirilirken araya çabuk kuruyan ve belirli bir süreden 
sonra etkisini kaybeden yapıştırıcı kullanmak. 

b) Dalgalı boşluk (Corrugation Grove): Paketlerin dip dibe dizilmesi yerine gerekirse bazı katmanlarda pa-
ketler/torbalar arasında boşluklar bırakarak katmanlar arası kilitlemeyi yapabilecek şeklide düzenleme 
yapmak. Kullanılması zorunlu ise yerli seperatörün üzerinde delikler açmak. 

c) Kaplama (Coating): Paket/torba ambalaj malzemesinin dış yüzeyinin sürtünmeyi artıracak şekilde yüzey 
kaplamasının yapılması. Halen mevcut sepetörlerin yüzeylerinde sürtünmeyi artıran bir malzeme ile kap-
lama yapılmaktadır. Tüm yüzey yada kısmi kaplama yapılabilinir.   

d) Kompozit (Composite): Paket/torba ambalaj malzemesinin dış yüzeyinin sürtünmeyi artıracak şekilde kat-
manlı yapılması. Malzemeler arasında sürtünme katsayısı malzemenin yapısına göre farklılık göstermek-
tedir. Kısmi katmanlı ambalaj malzemesi yapılabilinir.  

e) Fraktal  (fractal form) veya Tüylü (nap): Paket/torba ambalaj malzemesinin yada kullanılması zorunlu ise 
yerli seperatörün dış yüzeyinin sürtünmeyi artıracak şekilde yüzeyin pürüzlü yada düzensiz mikro/makro 
yapıya sahip olması. 

f) Emme (suction): Paket/torba ambalaj malzemesinin yada kullanılması zorunlu ise yerli seperatörün dış 
yüzeyinin sürtünmeyi artıracak şekilde yüzeyini emme yapabilecek şekilde imal edilmesi. 

Fiziksel etkiler tek tek incelenerek çözüme götürecek düşüncelerimizi tetiklemesine göre birçok çözüm üret-
mek mümkün olabilecektir. Yukarıda verilen çözümlerden b, e ve f maddelerindeki özellikleri sağlayabilecek 
yerli bir seperatör kullanılabileceği öngörülmüş ve patent alma konusunda girişimlerde bulunulmuştur.  

SONUÇ 

Problem çözüm süreçlerindeki hem eğlenceli hem de korkutucu olan adımı çok çözüm ya da alternatiflerinin 
bulunması aşamasıdır. Bu aşamada kullanmak üzere yenilikçi/yaratıcı problem çözme teorisi TRIZ ‘in yön-
temlerinin bütünleşik olarak problem çözmede kullanılabileceği gibi sadece bir yöntemini kullanarak birçok 
çözme erişmek mümkündür. Bu çalışmada ideal sonuç kavramı kullanarak karşılaşılan endüstriyel bir prob-
leme nasıl uygulanabileceği adım adım gösterilmiştir. Elbette, her ne kadar burada sadece ideal sonuç kavramı 
kullanılmıştır denilse de, diğer yöntemlerini kullanmayı özelliklede, 40 buluş prensiplerini biliyorsanız,  yeni-
likçilik için etkileri kullanırken ister istemez de bu buluş prensipleri düşüncelerinizi tetiklemek için kullanıl-
maktadır. Karşılaşılan problemlere etkin çözüm ya da çözümler bulmak ve problem çözme sürecinde meslek-
taşlarınızdan farklı yaklaşımlarda bulunulmak istenirse ideal sonuç kavramı ile başlanılmasının uygun bir yön-
tem olacağı anlaşılmaktadır.     
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TRIZ FİZİKSEL ÇELİŞKİLER YÖNTEMİ İLE TAŞIMA SIRASINDA PALET STABİLİTESİNE 
İLİŞKİN KAVRAMSAL TASARIM 

Sadettin KAPUCU1, Mesut DENİZ2, Gizem CULFA2, Banu DOĞAN2, Bilgehan TURAN2, M. Vahdet-
tin YÜKSEL2, Ali AKDEMİR2 

1 Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Gaziantep / Türkiye. 

2 Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş 

Öz: Son dönemlerde büyük ilgi gören ve inovasyonun nasıl yapılacağını gösteren Yenilikçi Problem Çözme 
Kuramındaki (TRIZ-Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch) yöntemler oldukça güçlü ve en iyi yöntem-
ler olduklarını göstermişlerdir. TRIZ ile problem çözümü buluş prensibi, çelişkiler matrisi, idealillik, standart 
çözümler ve gelişim trendi olarak 5 önemli temel üzerine kurulmuştur. Bu TRIZ yöntemleri içerisinde de çe-
lişkiler ile problem çözme en kolay öğrenilebilen ve kullanılabilen yöntem olarak öne çıkmaktadır. Çelişki 
analizi, probleminize yeni bakış açısıyla bakmak için güçlü bir yöntemdir. Bu bakış açısını bir kez kazandıktan 
sonra, çelişki analizi çok sayıda çözüm kavramını üretmek için çok güçlü bir araç haline gelecektir. İdari/yö-
netimsel, teknik ve fiziksel olmak üzere üç tür çelişki vardır. Bunlardan idari çelişkiler bu çalışma kapsamı 
dışındadır. Teknik çelişkiler klasik mühendislik çelişkileridir. Genellikle istenen duruma ulaşılamaz çünkü 
sistemdeki bir başka şey bunu engeller. Başka bir deyişle, bir şey (parametre / karakteristik) iyileştikçe, başka 
şeyler (parametre / karakteristik) daha da kötüleşir bu durum teknik çelişki olarak adlandırılır. Fiziksel çelişki 
ise bir nesnenin çelişkili ve karşıt gerekliliklere sahip olduğu durumlardır. Bu iki çelişki türü birbirlerine ko-
layca dönüştürülebilinmektedir. Bu çalışmada, fiziksel çelişkiler ile taşıma sırasında ortaya çıkan palet devril-
melerinin önüne geçmek için, problem nasıl yeniden ifade edileceği, nasıl çözüleceği ve çözüme erişmek için 
izlenen süreçten bahsedilecektir. Çelişikler yönteminin uygulanabilirliği ve etkinliği gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: TRIZ, Çelişkiler, Fiziksel Çelişkiler, Ayrıştırma Prensipleri 

 

GİRİŞ 

Tasarım ve problem çözme birbirleri ile bağlantılı olup, kısmen örtüşen adımları vardır. Problem çözme, özel-
likli bir iyileştirmenin geliştirilmesi veya bir dezavantajının yok edilmesi gibi bir çeşit çözüm aramak için 
gerekli süreçtir. Problem çözme, genellikle sürecin bir parçası olarak yenileşim (inovasyon) içerir. Tasarım 
sürecide bir şekilde problem çözmeyi ve gerektiğinde de yenileşimi içerir. Dolayısıyla, yenileşim nasıl yapılır 
sorusuna son zamanlarda; kolayca öğrenilebilen, öğretilebilen, kişiye/kişilere bağlı olmayan, sistematik bir 
biçimde uygulanabilen, dünya patentlerindeki teknolojilerinin kullanılmasına olanak veren yöntem(ler)den 
“Yenilikçi/yaratıcı Problem Çözme Teorisi, TRIZ” oldukça popüler olup önerilmektedir. [1, 2, 3, 4 ]. Birçok 

İDEAL SONUÇ YÖNTEMİNİ KULLANARAK TAŞIMA SIRASINDA PALET STABİLİZESİNE 
İLİŞKİN KAVRAMSAL TASARIM

Sadettin KAPUCU1, Mesut DENİZ2, Gizem CULFA2, Banu DOĞAN2, Bilgehan TURAN2,  
M. Vahdettin YÜKSEL2, Ali AKDEMİR2

1 Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Gaziantep / Türkiye
2 Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş
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ulusal ve uluslar arası firma tarafından kullandığı gibi üniversiteler tarafından da ders olarak okutulmaya baş-
lanıldığı görülmektedir [5, 6, 7, 8, 9 ] 

Bu ortak özelliklerin 39 mühendislik veya fiziksel parametre ile ifade edilebildiği, genellikle bir veya iki pa-
rametrenin iyileştirilerek patent alındığı sonucuna varılmıştır. Bir parametre iyileştirilirken, diğer parametrenin 
kötüleştiği yani ortaya bir çelişkinin çıktığı gözlemlenmiş ve bu çelişkilerden 39x39 luk çelişki matris oluştu-
rulmuştur. Bu çelişkileri ortadan kaldırmak veya yenilik yapmak içinde toplam 40 yaratıcı/yenilikçi prensip 
belirlenmiştir. Genrich Saluovich Altshuller ve arkadaşları tarafından, daha sonraki on yıllar içinde incelenen 
patent sayısı milyonlara ulaştığı ancak parametre ve yararlı prensip sayısında büyük değişiklik olmadığı gö-
rülmektedir.  

Bu çalışmada, çelişkiler yöntemin endüstriyel bir yönteme uygulanmasından bahsedilecektir. Çözümü zor olan 
problemler genellikle çelişki içermektedir [10]. Örneğin, bir nesnenin dayanımını artırmak istersek kalınlığının 
artırmak çözümlerden en kolayıdır. Bu da ağırlığın ve/veya maliyeti artmasına sebep olacaktır. Burada bahse-
dilen problemde bile bir çelişki ortaya çıkmaktadır. Sistemin bir yada birkaç parametresinde / karakteristiğinde 
iyileşme, bir başka bir yada birkaç parametresinde / karakteristiğinde bozulmasına neden olmaktadır. Genel-
likle bu tür problemlerin mühendislik çözüm yaklaşımı en iyileştirme yöntemi kullanarak çözüme erişmektir. 
Probleme sebebiyet veren parametreler den ödünler vererek ortak bir noktada buluşturulması sağlanır. Çeliş-
kiler yok edilmemiştir. Yenilikçi/yaratıcı çözümler ödün vererek değil,  bu tür çelişkilerin tamamen ortadan 
kaldırılmasıyla elde edilir. İşte TRIZ ödün vermeden çelişkiyi ortadan kaldırma yollarını önermektedir. 

Fiziksel Çelişkiler ve Önerilen Algoritma 

Fiziksel çelişkiler teknik sistemin kendisinden veya teknik sistemdeki bir elemandan farklı iki özelliğe sahip 
olması gerektiğinde ortaya çıkarlar. Fiziksel çelişkilerin çözümleri için ayrıştırma prensipleri vardır. En genel 
hali ile bunlar: 

 Zamanda ayrıştırma,  
 Uzayda ayrışma, 
 Sistem Bütünü ve Parçaları Arasında Ayrıştırma,  
 Farklı koşullara dayalı ayrıştırmadır.  

Her ne kadar bu alt ayrıştırmalar da önerilse de ki, bunların uygulanabilmesi için temel ayrıştırma prensipleri-
nin nasıl kullanılabileceğini bilmek önemlidir.  O yüzden bu temel ayrıştırma prensiplerinin nasıl kullanılabi-
lineceğini gösteren algoritma Şekil 1 de verilmiştir. Probleme ilişkin fiziksel çelişki belirlendikten sonra bu 
algoritma uygulanarak hangi ayrıştırma prensibi kullanılacağı belirlenebilir. Daha öncesinde de bahsedildiği 
gibi fiziksel çelişkiler ve teknik çelişkiler arasında dönüşüm yapılabildiğinden 40 buluş prensiplerinden han-
gilerinin de belirlenen ayrıştırma prensibinde kullanılacağı bellidir. Bu buluş prensipleri (BP) çözüm tetikle-
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ulusal ve uluslar arası firma tarafından kullandığı gibi üniversiteler tarafından da ders olarak okutulmaya baş-
lanıldığı görülmektedir [5, 6, 7, 8, 9 ] 

Bu ortak özelliklerin 39 mühendislik veya fiziksel parametre ile ifade edilebildiği, genellikle bir veya iki pa-
rametrenin iyileştirilerek patent alındığı sonucuna varılmıştır. Bir parametre iyileştirilirken, diğer parametrenin 
kötüleştiği yani ortaya bir çelişkinin çıktığı gözlemlenmiş ve bu çelişkilerden 39x39 luk çelişki matris oluştu-
rulmuştur. Bu çelişkileri ortadan kaldırmak veya yenilik yapmak içinde toplam 40 yaratıcı/yenilikçi prensip 
belirlenmiştir. Genrich Saluovich Altshuller ve arkadaşları tarafından, daha sonraki on yıllar içinde incelenen 
patent sayısı milyonlara ulaştığı ancak parametre ve yararlı prensip sayısında büyük değişiklik olmadığı gö-
rülmektedir.  

Bu çalışmada, çelişkiler yöntemin endüstriyel bir yönteme uygulanmasından bahsedilecektir. Çözümü zor olan 
problemler genellikle çelişki içermektedir [10]. Örneğin, bir nesnenin dayanımını artırmak istersek kalınlığının 
artırmak çözümlerden en kolayıdır. Bu da ağırlığın ve/veya maliyeti artmasına sebep olacaktır. Burada bahse-
dilen problemde bile bir çelişki ortaya çıkmaktadır. Sistemin bir yada birkaç parametresinde / karakteristiğinde 
iyileşme, bir başka bir yada birkaç parametresinde / karakteristiğinde bozulmasına neden olmaktadır. Genel-
likle bu tür problemlerin mühendislik çözüm yaklaşımı en iyileştirme yöntemi kullanarak çözüme erişmektir. 
Probleme sebebiyet veren parametreler den ödünler vererek ortak bir noktada buluşturulması sağlanır. Çeliş-
kiler yok edilmemiştir. Yenilikçi/yaratıcı çözümler ödün vererek değil,  bu tür çelişkilerin tamamen ortadan 
kaldırılmasıyla elde edilir. İşte TRIZ ödün vermeden çelişkiyi ortadan kaldırma yollarını önermektedir. 

Fiziksel Çelişkiler ve Önerilen Algoritma 

Fiziksel çelişkiler teknik sistemin kendisinden veya teknik sistemdeki bir elemandan farklı iki özelliğe sahip 
olması gerektiğinde ortaya çıkarlar. Fiziksel çelişkilerin çözümleri için ayrıştırma prensipleri vardır. En genel 
hali ile bunlar: 

 Zamanda ayrıştırma,  
 Uzayda ayrışma, 
 Sistem Bütünü ve Parçaları Arasında Ayrıştırma,  
 Farklı koşullara dayalı ayrıştırmadır.  

Her ne kadar bu alt ayrıştırmalar da önerilse de ki, bunların uygulanabilmesi için temel ayrıştırma prensipleri-
nin nasıl kullanılabileceğini bilmek önemlidir.  O yüzden bu temel ayrıştırma prensiplerinin nasıl kullanılabi-
lineceğini gösteren algoritma Şekil 1 de verilmiştir. Probleme ilişkin fiziksel çelişki belirlendikten sonra bu 
algoritma uygulanarak hangi ayrıştırma prensibi kullanılacağı belirlenebilir. Daha öncesinde de bahsedildiği 
gibi fiziksel çelişkiler ve teknik çelişkiler arasında dönüşüm yapılabildiğinden 40 buluş prensiplerinden han-
gilerinin de belirlenen ayrıştırma prensibinde kullanılacağı bellidir. Bu buluş prensipleri (BP) çözüm tetikle-

yiciler olarak kullanılacaktır. Bu ayrıştırma prensiplerinin benzer kartlardan [26, 27, 28, 29] esinlenilerek ye-
niden düzenlenmiş halleri Şekil 2 de verilmiştir. BP ile gösterilen ve ayrıştırma kartlarının ön yüzünde bulunan 
rakamlar 40 buluş prensibindeki kullanılabilecek buluş prensibi numaralarını göstermektedir.  

 

Şekil 2. Ayrıştırma Prensipleri Algoritması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiziksel çelişkiyi belirleyin (birkaç tane olabilir en etkili olacağını 
düşündüğünüzü seçin). 

Özellik +A hem olmalı, özellik -A hem de olmamalı. 

 
Özellik +A veya –A ya 
her zaman mı ihtiyaç 

var? 

Zamanda Ayrıştırma 
Prensibini Uygula 

Kavramsal 
Tasarım 

Özellik +A veya –A ya 
aynı 

yerde/alanda/hacimde 
mi ihtiyaç var? 

Uzayda Ayrıştırma 
Prensibini Uygula 

İstenilen Özellik +A veya –
A sistemin bütününe 
diğerini de sistemin 

parçasına/parçalarına 
atayabilir miyiz? 

Sistemin ya da çevresinin 
durumlarını her iki Özellik 
+A ve –A yı sağlayacak bir 

biçimde düzenlenebilir ya da 
değiştirilebilir mi? 

parçasına/parçalarına 
atayabilir miyiz? 

Sistemin Tümü ve 
Parçalarının Arasında 
Ayrıştırma Prensibini 
Uygula 

Duruma Göre 
Ayrıştırma Prensibini 
Uygula 
 

Kavramsal 
Tasarım 

Kavramsal 
Tasarım 

Kavramsal 
Tasarım 

Hayır 

Hayır 

Hayır 

Evet 

Evet 

Evet 

Evet 

Hayır 
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Şekil 2. Ayrıştırma Karlarının ön ve Arka Yüzleri 

Seperatör Problemi  

Çocuk bezi makinelerinde üretilen bezler ürün ölçülerine göre paketlenmektedir. Bu paketler belirlenmiş torba 
içi adetler göre film makine ile kaplanmaktadır. Çıkan her torba konveyör aracılığıyla depoya sevk edilerek, 
robotlar yardımı ile paletler üzerine belirlenen şekilde dizilmektedir. Bu dizim sırasında gerek torbalar arası 
sürtünme katsayısı gerekse robot hareketi (gripper kolu çarpması) sebebi ile kaymalar yaşanmaktadır. Bu kay-
maları önlemek ve düz bir zemin oluşturmak adına robot sisteminde katlar arasına seperatörler yerleştirilmek-
tedir. Bu seperatörler yurtdışı menşeli olan 2 yüzü kaydırmaz materyalle kaplanmış bir yüzeye sahiptirler. 
Tedariki yurt dışından olduğu için hem maliyet hem de temrin konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Şekil 3 de 
Robotlu paletleme sistemi şematik olarak gösterimi verilmiştir. 

Robotta dizilimi tamamlanan paletler taşıyıcı sistem üzerine raylarla taşınır. Taşıyıcı araba paleti çıkış nokta-
sına sevk eder. Bu taşımalar sırasında X-Y düzleminde 4-5 defa duruş kalkış yapmaktadır. Dizilimi tamamla-
nan palet forklift aracılığı ile depolama alanına götürülür. Seperatör olmasına rağmen depolama alanında bek-
leyen bu ürünler bir süre sonra kaymaya başlamaktadır. Bu nedenle depolama alanında hem yetersiz alan hem 
de görüntü kirliliği oluşmaktadır. Dağılan paletlerin yeniden düzenlenmesi, sayımı ve kontrolü ekstra bir iş 
yükü oluşturmaktadır. 
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Şekil 2. Ayrıştırma Karlarının ön ve Arka Yüzleri 

Seperatör Problemi  

Çocuk bezi makinelerinde üretilen bezler ürün ölçülerine göre paketlenmektedir. Bu paketler belirlenmiş torba 
içi adetler göre film makine ile kaplanmaktadır. Çıkan her torba konveyör aracılığıyla depoya sevk edilerek, 
robotlar yardımı ile paletler üzerine belirlenen şekilde dizilmektedir. Bu dizim sırasında gerek torbalar arası 
sürtünme katsayısı gerekse robot hareketi (gripper kolu çarpması) sebebi ile kaymalar yaşanmaktadır. Bu kay-
maları önlemek ve düz bir zemin oluşturmak adına robot sisteminde katlar arasına seperatörler yerleştirilmek-
tedir. Bu seperatörler yurtdışı menşeli olan 2 yüzü kaydırmaz materyalle kaplanmış bir yüzeye sahiptirler. 
Tedariki yurt dışından olduğu için hem maliyet hem de temrin konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Şekil 3 de 
Robotlu paletleme sistemi şematik olarak gösterimi verilmiştir. 

Robotta dizilimi tamamlanan paletler taşıyıcı sistem üzerine raylarla taşınır. Taşıyıcı araba paleti çıkış nokta-
sına sevk eder. Bu taşımalar sırasında X-Y düzleminde 4-5 defa duruş kalkış yapmaktadır. Dizilimi tamamla-
nan palet forklift aracılığı ile depolama alanına götürülür. Seperatör olmasına rağmen depolama alanında bek-
leyen bu ürünler bir süre sonra kaymaya başlamaktadır. Bu nedenle depolama alanında hem yetersiz alan hem 
de görüntü kirliliği oluşmaktadır. Dağılan paletlerin yeniden düzenlenmesi, sayımı ve kontrolü ekstra bir iş 
yükü oluşturmaktadır. 

Yükleme sırasında depodan teslim alınan paletler bozularak seperatörsüz yükleme yapılmaktadır. Paletler bo-
zulurken katmanlar arasındaki seperatörler toplanarak deforme olanlar atılarak sağlam olanlar tekrar kullanıl-
mak üzere saklanmaktadır.  

Müşteriye sevk edilen mamüller müşteri depolarında da seperatör kullanılmadığı için istif sırasında kayma ve 
devrilme sorunları müşteri şikayeti olarak gelmektedir. Firma bu problemine bir çözüm bulmak istemektedir.  

 

Şekil 3. Robotlu Paletleme Sistemi 

Problem: Hareketli bir sistemde üst üste dizilen naylon / plastik torbaların, birbirlerine tutunmasını sağlamak, 
devrilmelerini önlemektir. Problem incelendiğinde basitçe fiziksel çelişkiler olarak şunu ifade edebiliriz. 

1. Fiziksel Çelişki:  
Paletin devrilmemesi için seperatör olmalı, 
Hızlı palet yapmak içinse seperatör olmamalıdır. 

Bu fiziksel çelişki için şekli 2 de verilen algoritma üzerinden analiz yapıldığında: 

 Her iki durumda (seperatör olmalı ve olmamalı) aynı zamanda gerekli midir? Sorusuna verilecek cevap 
evet olacağından zamanda ayrıştırmayı kullanamıyoruz.  

 Her iki durumda aynı yerde/alanda/hacimde mi gerekiyor? Sorusunun cevabı evet olduğundan uzayda 
ayrıştırmayı kullanamıyoruz. 

 Her iki durumdan birine veya diğerini sistemin bütününe diğerinde sistemin parçasına/parçalarına ataya-
bilir miyiz? Sorusuna evet cevabı verebiliyoruz. Bu durumda, sistemin tümü ve parçaları arasında ayrış-
tırma prensibini uygulayabiliriz.  

Algoritmayı burada sonlandırmak yerine diğer ayrıştırma prensibini de sorgulamakta fayda vardır. Bazen bir-
den çok ayrıştırma prensibi fiziksel çelişki çözümü için geçerli olabilmektedir. O halde: 
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Sistemin ya da çevresinin durumlarını her iki durumu sağlayacak şekilde biçimde düzenleyebilir ya da değiş-
tirebilir miyiz? Sorusuna cevabımız evet olduğundan Duruma göre ayrıştırma prensibini kullanabiliriz. Her iki 
prensip içinde Şekil 2 den kullanılabilecek buluş prensiplerinden yararlanarak çözüme erişmek mümkün ola-
bilecektir.  
 
1. Sistemin Tümü ve Parçaları Arasında ayrışma kartları (şekil 3) kullanılarak 1, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 22, 23, 

25, 27, 33, 40 nolu buluş prensipleri değerlendirilerek en uygun çözümler üretilmiştir. 

Madde Numarası İlgili Başlık Belirlenen Çözüm 

1 Dilimlemek, Bölmek, Parçala-
mak 

Paketlerin kilitli yapıda olabil-
mesi için daha küçük yapılması 

3 Lokal Kalite / c. Bir nesnenin 
her bir parçasına farklı ve ya-
rarlı bir fonksiyon ekle.  

Balya aralarına şerit şeklinde 
kauçuk eklemek. 

27 Ucuz Kısa Ömürlü Nesneler Yerli Seperatör 

40 Kompozit Malzemeler Sürtünmesi yüksek ara malze-
meler kullanmak. 

 

2.  Duruma göre ayrıştırma kartları (Şekil 3) kullanılarak 28, 29, 31, 32, 35, 36, 38, 39 nolu buluş prensipleri 
değerlendirilerek en uygun çözümler üretilmiştir. 
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Sistemin ya da çevresinin durumlarını her iki durumu sağlayacak şekilde biçimde düzenleyebilir ya da değiş-
tirebilir miyiz? Sorusuna cevabımız evet olduğundan Duruma göre ayrıştırma prensibini kullanabiliriz. Her iki 
prensip içinde Şekil 2 den kullanılabilecek buluş prensiplerinden yararlanarak çözüme erişmek mümkün ola-
bilecektir.  
 
1. Sistemin Tümü ve Parçaları Arasında ayrışma kartları (şekil 3) kullanılarak 1, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 22, 23, 

25, 27, 33, 40 nolu buluş prensipleri değerlendirilerek en uygun çözümler üretilmiştir. 

Madde Numarası İlgili Başlık Belirlenen Çözüm 

1 Dilimlemek, Bölmek, Parçala-
mak 

Paketlerin kilitli yapıda olabil-
mesi için daha küçük yapılması 

3 Lokal Kalite / c. Bir nesnenin 
her bir parçasına farklı ve ya-
rarlı bir fonksiyon ekle.  

Balya aralarına şerit şeklinde 
kauçuk eklemek. 

27 Ucuz Kısa Ömürlü Nesneler Yerli Seperatör 

40 Kompozit Malzemeler Sürtünmesi yüksek ara malze-
meler kullanmak. 

 

2.  Duruma göre ayrıştırma kartları (Şekil 3) kullanılarak 28, 29, 31, 32, 35, 36, 38, 39 nolu buluş prensipleri 
değerlendirilerek en uygun çözümler üretilmiştir. 

  

Madde Numarası İlgili Başlık Belirlenen Çözüm 

28 Nesne ile birbirlerini etkilemek 
için elektrik, manyetik ve elekt-
romanyetik alanların kullanıl-
ması. 

Elektrostatik yük ile balya filmlerini 
yükleyerek sürtünmeyi arttırmak 

 

31 Gözenekli Materyaller Var olan seperatör malzemesi üzerine 
çeşitli şekilde geometrik delikler açılır. 
Böylece torbalar arası temas yüzeyi arta-
cağından sürtünme kuvveti artarak dev-
rilmeyi önlenebilir. 

35 Parametre Değişikliği / c. Es-
neklik derecesini değiştirme. 

Paket veya torbaları daha rijit bir yapıya 
getirerek devrilmeyi önlemek. 

 

39 Koruyucu/Eylemsiz/Etkisiz At-
mosfer / a. Normal çevreyi ko-
ruyucu (etkisiz) olanla değiştir-
mek. 

Balya içerisindeki havanın alınarak va-
kumlu ortam elde edilmesi ile devril-
meyi önlemek. 

 

Fiziksel Çelişki: 
Palet depolanırken seperatöre ihtiyaç var 
Palet araca yüklenirken seperatöre ihtiyaç yok 

Bu fiziksel çelişki için şekli 2 de verilen algoritma üzerinden analiz yapıldığında: 

 Her iki durumda (seperatör olmalı ve olmamalı) aynı zamanda gerekli midir? Sorusuna verilecek cevap 
evet olacağından zamanda ayrıştırmayı kullanamıyoruz.  

 Her iki durumda aynı yerde/alanda/hacimde mi gerekiyor? Sorusunun cevabı hayır olduğundan uzayda 
ayrıştırmayı kullanabiliriz. 

 Her iki durumdan birine veya diğerini sistemin bütününe diğerinde sistemin parçasına/parçalarına ataya-
bilir miyiz? Sorusunun cevabı hayır olduğundan sistemin tümü ve parçaları arasında ayrıştırmayı kulla-
namıyoruz. 

 Sistemin ya da çevresinin durumlarını her iki durumu sağlayacak şekilde biçimde düzenleyebilir ya da 
değiştirebilir miyiz? Sorusunun cevabı hayır olduğundan duruma göre ayrıştırmayı kullanamıyoruz. 
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Uzayda Ayırma ayrışma kartları (Şekil 3) kullanılarak 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 17, 24, 26, 30, 40 nolu maddeler 
değerlendirilerek en uygun çözümler üretilmiştir. 

Madde Numarası İlgili Başlık Belirlenen Çözüm 

4 Asimetri Paketlerin balya içerisinde asi-
metrik olması 

7 Birbirinin İçine Girebilme, Matruşka, 
Teleskopik  

Piramit şeklinde dizme 

24 Aracı Kullanmak Tutkal, seperatör, mukavva, 
kauçuk gibi aracılar kullanmak 

30 Esnek Filmler ve İnce Kabuklar / a. Üç 
boyutlu yapılar yerine esnek kabuklar ve 
ince filmlerin kullanılması. 

Balya yerine strech film kul-
lanmak. 

30 

 

Esnek Filmler ve İnce Kabuklar / b. Dış 
çevreden nesneyi korumak için esnek 
kabuk ve ince filmlerin kullanılması.  

Kabarcıklı ambalaj naylonları 
kullanılabilir. 

 

SONUÇ 

Yenilikçi/yaratıcı problem çözme teorisi TRIZ ‘in yöntemlerinin bütünleşik olarak problem çözmede kullanı-
labileceği gibi sadece bir yöntemini kullanarak birçok çözüme erişmek mümkün olduğu bu çalışmada göste-
rilmiştir. Fiziksel çelişkiler ve ayrıştırma prensiplerini kullanarak karşılaşılan endüstriyel bir probleme nasıl 
uygulanabileceğine yönelik bir algoritma önerilmiş ve adım adım gösterilmiştir. Teknik çelişkilerin fiziksel 
çelişkilere, fiziksel çelişkilerinde teknik çelişkilere dönüştürebilindiği ayrıştırma prensipleri için önerilen buluş 
prensiplerinden anlaşılmaktadır. Buluş prensiplerinin problemlerin çözümü için en kolay ve anlaşılır yol ol-
ması nedeniyle de çözüme/çözümlere kolayca erişilmesi mümkün olmaktadır.      

KAYNAKÇA 

Alla Zusman & Boris Zlotin, Overview of Creative Methods, http://www.triz-journal.com/archi-
ves/1999/07/e/index.htm, Erişim:12/03/2018   
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Uzayda Ayırma ayrışma kartları (Şekil 3) kullanılarak 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 17, 24, 26, 30, 40 nolu maddeler 
değerlendirilerek en uygun çözümler üretilmiştir. 

Madde Numarası İlgili Başlık Belirlenen Çözüm 

4 Asimetri Paketlerin balya içerisinde asi-
metrik olması 

7 Birbirinin İçine Girebilme, Matruşka, 
Teleskopik  

Piramit şeklinde dizme 

24 Aracı Kullanmak Tutkal, seperatör, mukavva, 
kauçuk gibi aracılar kullanmak 

30 Esnek Filmler ve İnce Kabuklar / a. Üç 
boyutlu yapılar yerine esnek kabuklar ve 
ince filmlerin kullanılması. 

Balya yerine strech film kul-
lanmak. 

30 

 

Esnek Filmler ve İnce Kabuklar / b. Dış 
çevreden nesneyi korumak için esnek 
kabuk ve ince filmlerin kullanılması.  

Kabarcıklı ambalaj naylonları 
kullanılabilir. 

 

SONUÇ 

Yenilikçi/yaratıcı problem çözme teorisi TRIZ ‘in yöntemlerinin bütünleşik olarak problem çözmede kullanı-
labileceği gibi sadece bir yöntemini kullanarak birçok çözüme erişmek mümkün olduğu bu çalışmada göste-
rilmiştir. Fiziksel çelişkiler ve ayrıştırma prensiplerini kullanarak karşılaşılan endüstriyel bir probleme nasıl 
uygulanabileceğine yönelik bir algoritma önerilmiş ve adım adım gösterilmiştir. Teknik çelişkilerin fiziksel 
çelişkilere, fiziksel çelişkilerinde teknik çelişkilere dönüştürebilindiği ayrıştırma prensipleri için önerilen buluş 
prensiplerinden anlaşılmaktadır. Buluş prensiplerinin problemlerin çözümü için en kolay ve anlaşılır yol ol-
ması nedeniyle de çözüme/çözümlere kolayca erişilmesi mümkün olmaktadır.      

KAYNAKÇA 
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CIVIK MANTARLARIN KENTSEL TASARIMDA KULLANIMI

İrem KALE1,Didem AKYOL ALTUN2,FeyzalÖZKABAN3, Gülden KÖKTÜRK4, Ayça TOKUÇ5,  
İrem DENİZ CAN6, Aylin ŞENDEMİR7, Özge ANDİÇ ÇAKIR8

1,2,3,5Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İzmir / Türkiye
4Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İzmir / Türkiye

6Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Manisa / Türkiye
7,8 Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İzmir / Türkiye

Öz: 21. yüzyılda gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, disiplinlerarası çalışmalar gün 
geçtikçe önem kazanmaktadır. Mimarlık, mühendislik ve biyoloji disiplinlerinin ortaklığında gerçekleştirilen 
çalışmalarda, canlı organizmaları tasarım sürecine dahil etmek, son dönemde az sayıda araştırmanın olduğu 
ancak potansiyel taşıyan bir konudur. Bu çalışmada, Amoebozoa (amipler) ailesine ait 900 cıvık mantar tü-
ründen biri olan Physarum Polycephalum organizmasının kentsel ölçekteki tasarımlarda yol gösterici bir altlık 
olma potansiyelleri ele alınmaktadır. Kendi gibi diğer hücrelerle birleşip, ortak hareket eden ve kaynakları 
maksimumda kullanan bu canlı; merkezi bir sinir sistemi ya da bir beyni olmamasına rağmen yön bulmak 
ve besin kaynakları arasında bağlantı yolları oluşturmak konusunda önemli bir yeteneğe sahiptir. Doğal ya-
şamında ormanlık alanlarda bulunan bu organizma, ulaşım ağları tasarımında rehber olma konusunda büyük 
potansiyel barındırmaktadır. Literatürde, P. polycephalum’un “en kısa yolu bulma” özelliği araştırmacıların 
ilgisini çekmiş ve bu anlamda pek çok çalışma yapılmıştır. Yapılan deneylerde cıvık mantarların farklı nitelik-
teki labirentlerde en kısa yolu oluşturarak labirenti çözümleyebildiği, oluşturduğu yol ağlarının, mevcuttaki 
ulaşım ağlarıyla büyük ölçüde çakıştığı gözlemlenmiştir. Bu çalışma kapsamında ilk olarak literatürde yapıl-
mış çalışmalar irdelenmiş; daha sonra canlıya ilişkin yapılan çeşitli çalışmaların bir alternatif denemesi olarak 
farklı niteliklere sahip, birden fazla rotası bulunan labirentlerde canlının sergilediği davranışlar incelenmiştir. 
Kentsel ölçekte ana tasarım kararlarının alınmasının zor ve karmaşık bir süreç olduğu düşünüldüğünde, cıvık 
mantarların tasarımcılara yol gösterme ve bir tasarım altlığı oluşturma konusunda bir rehber olabileceği öngö-
rülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Physarum Polycephalum, Cıvık Mantarlar, Kentsel Tasarım, Mimarlık, Biyotasarım

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Doğa esinlenmeli tasarım, mimarlık, inşaat mühendisliği, biyoteknoloji gibi birçok disiplin için giderek yay-
gınlaşan bir yaklaşım haline gelmiştir. Ancak canlı organizmalarla yapılan biyotasarım örnekleri sayıca çok 
sınırlıdır. Biyotasarım, bir tasarım probleminin çözümü için doğadaki canlı oluşumların sadece biçimsel ya 
da davranışsal özelliklerinden ilham alınması değil, aynı zamanda tasarım sürecine bu canlıyı doğrudan dahil 
etme yaklaşımıdır. Bu çalışma, mimarlık, inşaat mühendisliği, elektronik mühendisliği ve biyomühendislik 
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gibi çeşitli disiplinlerin ortaklığında Physarum Polycephalum (P. polycephalum) türü cıvık mantarların kentsel 
ölçekteki tasarımlarda kullanılabilecek özelliklerini irdelemekte ve literatürde canlıya ilişkin belirtilen özellik-
lerin alternatif denemelerini oluşturmaktadır.

Uluslararası literatürde “Slime Moulds” adıyla bilinen Cıvık Mantarlar, ilk kez 1822’de Von Schweinitz 
tarafından tanımlanmış ve pek çok farklı bilim dalından araştırmacıların oldukça ilgisini çekmiştir. Tek hücreli 
ve ökaryotik bir organizma olan P. polycephalum, Amoebozoa (amipler) ailesine ait 900 cıvık mantar türünden 
biridir. İsimleri, yaşam döngülerindeki jelatinimsi/sümüksü görünümüne ithafen bu canlılar, doğal yaşamında 
ılıman ve nemli bölgelerdeki ormanlarda, ağaç kütüklerinde ya da kabuklarında, orman tabanındaki ölü örtü 
ve diğer bazı organik maddeler üzerinde yaşamaktadır (Mayne, 2016). Parlak sarı renginde olan bu canlılar 
koloni halinde yaşadıkları için gözle görülebilmekte ve geniş alanlara yayılabilmektedir. Bu organizmanın 
ilgi çekici ve çok değerli bulunan özelliği, merkezi bir sinir sistemi ya da duyu organları olmamasına rağmen, 
hareket etme ve yön bulma yeteneğine sahip olmasıdır. Beslenme sürecinde besine giden en kısa yolu bulabi-
len bu canlı, bu doğrultuda mimarlık ve planlama gibi disiplinler için yaratıcı düşünceyi tetikleyebilecek bir 
potansiyel olarak görülmektedir.

Hafıza ve yön bulma yetilerinden dolayı “akıllı mantarlar” olarak da adlandırılan P. polycephalum, yaşam 
döngüsünün en aktif evresinde “plazmodyum” formunu alır ve bu evredeki temel hedefi beslenmektir. Favori 
besini yulaf olan bu canlının, besin arayışı sırasında kaynakları en verimli şekilde kullanabilmek amacıyla di-
ğer hücrelerle birleşerek “süper organizma” olarak adlandırılabilecek bir koloni oluşturduğu ve gelen sinyaller 
doğrultusunda besin kaynağına doğru hareket ettiği gözlenmiştir. P. polycephalum hatırlamak için herhangi bir 
iç nörolojik belleğe ya da sinir ağına sahip olmadığından, geçtiği bölgelere kendi izini (slime) bırakarak bir tür 
harici bellek oluşturmaktadır. Tübüler bu kalıntının bulunduğu bölgeye yeniden gitmemekte, kalıntı içermeyen 
bölgeleri keşfetmeye devam etmektedir. Bu durumun yiyecek arama verimliliğini arttırdığı düşünülmekte-
dir (Latty ve Beekman, 2009). Ayrıca cıvık mantarlar; besinlerle ilgili karmaşık kararlar verebilme, kendisi 
için en uygun besini seçip ona doğru hareket etme gibi özelliklere de sahiptir (Carolina, b.t). Literatürde, 
P.polycephalum’un en kısa yolu bulma ve yüksek kaliteli ağlar oluşturma, değişen ortamlara uyum sağlama, 
ezberleme, öğrenme ve biyolojik hesaplama yetenekleri konusunda çok sayıda araştırma bulunmaktadır (Sun, 
2017).

Japonya’da cıvık mantarlar üzerine çok sayıda çalışması bulunan Nakagaki ve ekibi, Tokyo metro ağının 
haritası üzerinde metro istasyonlarını temsil eden noktalara yulaf yerleştirmiş ve deneyin sonucunda, cıvık 
mantarların Tokyo metro ağını neredeyse tıpatıp oluşturduğu, dolayısıyla başarılı bir ulaşım ağı ördükleri 
sonucuna varılmıştır (Şekil 1). Bu çalışmanın ardından cıvık mantarların yol bulma özelliğine odaklanan pek 
çok araştırma yapılmıştır.
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Şekil 1. Cıvık Mantarlar Tarafından Oluşturulan Tokyo Metro Ağı (Tero ve Diğer., 2010)

West England Üniversitesi’nden Prof. Andrew Adamatzky de, 2006 yılından itibaren cıvık mantarlarla ilgi-

lenmektedir ve bu zamana kadar cıvık mantarların yol bulma yeteneklerinin ulaşım ağlarında kullanılmasıyla 

ilgili çok sayıda çalışma yapmıştır (Adamatzky, 2016). Deneylerde canlının oluşturduğu yol ağlarının gerçek 

ulaşım ağlarıyla büyük ölçüde çakıştığı gözlemlenmiştir. Adamatzky ve ekibi 2010 yılında, cıvık mantarları 

Avrupa haritası üzerinde İspanya ve Portekiz’in üzerine yerleştirmiş ve her iki ülkenin büyük şehirlerini temsil 

eden noktalara yulaf parçaları koyarak canlının gelişimini izlemiştir. Cıvık mantar kolonisinin şehirlere doğru 

uzayıp, kollara ayrılıp yulaf parçalarına ulaştıklarını gözlemiştir. Organizmanın ortaya çıkardığı ağın, İber 

Otoyol ağına oldukça benzediğini görmüştür (Adamatzky ve Alonso-Sanz, 2011). Bu çalışmanın devamında 

Adamatzky ve ekibi çoğunlukla Amerika ve Avrupa kentleri üzerine farklı ulaşım ağları üzerine çalışmalar 

yapmıştır (Şekil 2). 

Şekil 2. Farklı Kentler Üzerinde Yapılan 2 Boyutlu Çalışmalar (Sırayla ABD, İberya, Almanya)

P. polycephalum’un bir başka dikkat çekici özelliği ise, insan için bile zor sayılabilecek bir eylem olan labirent 

çözme davranışını sergileyebiliyor olmasıdır. Yapılan çeşitli deneylerde canlının yaşaması için uygun koşullar 

sağlandığında cıvık mantarların, birden fazla çıkış rotası olmasına rağmen besine giden en kısa yolu bulabil-

diği gözlemlenmiştir (Nakagaki ve diğer., 2007).Bu süreçte canlı ilk olarak tüm labirente yayılmakta, daha 

sonra besin olmayan yerlerden çekilmekte ve sadece besin kaynaklarını birleştiren olası rotalar üzerinde yer 

almaktadır. Belirli bir süre sonra ise bunların içindeki en kısa ve etkin rotayı seçmektedir (Şekil 3). 
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Şekil 3. PhysarumPolycephalum’un Labirent Çözme Davranışı (Nakagaki, 2000)

Adamatzky (2012) yaptığı çalışmada, cıvık mantarın labirentte yol bulma yeteneklerini 70 mm çapında, 4 mm 
genişliğinde ve 3 mm derinliğindeki belirli yollara sahip plastik bir petri kabında incelemiştir. Başlangıçta yol-
ları %2 agar ile doldurmuş, üst yüzeyleri ise cıvık mantarların duvarları aşıp kısa yol oluşturmasını önleyecek 
şekilde bir madde ile kapatmıştır. Labirentin merkez noktasına bir yulaf parçası yerleştirmiş ve labirentin en 
dış noktasına cıvık mantarları bırakmıştır. Karanlık ortam ve 20-23°C sıcaklıkta sabit tutulan labirentler gün-
de iki defa kontrol etmiştir. 72 saat sonraki görüntüsünü kaydederek bu görüntüyü taramış ve cıvık mantarın 
izlediği ana güzergahları kalın siyah çizgilerle ifade etmiştir. Daha sonra organizmanın besine ulaşmak için 
izlediği yolu, hız vektörlerini sembolize eden siyah oklarla göstermiştir (Şekil 4).Bu deneyi aynı boyuttaki 
labirentlerde 35 kere tekrarlamıştır. Tekrarlardan 16 tanesi başarıya ulaşırken elde edilen en kısa yol 12,4 cm, 
en uzun yol ise 19,9 cm, ortalama yol uzunluğu 13,13 cm, standart sapması ise 2,1 cm olmuştur. Adamatzky, 
tüm başarılı deney sonuçlarını ikili görüntüye çevirerek algoritma oluşturmakta kullanmıştır.

Uluslararası literatürde yapılmış çalışmalarda görüldüğü üzere cıvık mantarların, kentsel tasarım sürecinde ilham 
alınabilecek canlılar olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Türkiye’de ise cıvık mantarlar pek bilinen bir 
konu değildir ve bu konuyla alakalı, bilgisayar mühendisliğindeki algoritmik bir çalışma haricinde (Keskiner, 
2015), araştırmaya rastlanmamıştır. Ancak farklı disiplinlerden üyeler barındıran resmi ve akademik bir oluşum 
olan Türkiye Biyotasarım Takımı (TBT), 2016 yılından bu yana cıvık mantarlarla ilgilenmekte ve canlı hücreyle 
çalışmaları da kapsayan araştırmalar yürütmektedir. Takımın bir çalışmasında, cıvık mantarların ulaşım ağların-
da kullanım potansiyellerini incelemiş; canlının yaşam döngüsüne ilişkin optimizasyondan sonra İzmir haritası 
üzerinde kentin ulaşım ağlarını irdeleyen farklı deney sonuçlarını mevcut yol ağlarıyla karşılaştırmıştır. Çalışma 
sonucunda, canlının oluşturduğu ağların, İzmir ilinin mevcut ulaşım ağıyla büyük ölçüde örtüştüğünü ve tekrar-
layan deneylerde canlının öğrenme yeteneğinin olduğunu görmüştür (Altun ve diğer., 2018).

Şekil 4.10 Labirent Çözme Davranışı ve İkili Görüntü (Adamatzky, 2012).
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AMAÇ 

Bu çalışmada, doğada tek hücreli bir canlı olan P. polycephalum’un beslenme davranışlarının mimari ve kent-
sel ölçekteki tasarımlarda kullanılabilecek potansiyellerinin araştırılması ve bu doğrultuda, kentsel alanlarda 
yol ağları kurgulamayı kolaylaştıracak ve farklı ölçeklerdeki mimari/ kentsel tasarım çalışmalarına temel oluş-
turması hedeflenmektedir. Dünyanın farklı bölgelerinde ulaşım ağlarıyla ilgili yapılan çalışmalar, araştırmacı-
lara bu alana odaklanma konusunda ilham kaynağı olmuştur. Ancak gerek Türkiye’de, gerekse dünyada cıvık 
mantarların kentsel tasarımda bir yol gösterici olarak kullanılmasına ilişkin çalışma sayısı oldukça azdır. Bu 
doğrultuda yazının temel hedefi cıvık mantarların ilham verici özelliklerine dikkat çekmek ve cıvık mantarları 
kentsel tasarım süreçlerine entegre edenbiyo işbirlikçi bir yaklaşım sunmaktır. 

KAPSAM

Literatürde yapılmış çalışmalarda görüldüğü üzere cıvık mantarların maliyet ve verimlilik arasında iyi bir 
denge sağlayabilecek optimizasyon yöntemleri için ilham alınabilecek canlılar olduğu söylenebilmektedir. 
Çalışma kapsamında, literatür taraması sonucu canlının tasarım sürecine dahil edilmesinde kullanılabilecek 
davranışsal özelliklerinden “en kısa yolu bulabilme” özelliğini; canlının davranış biçimlerini anlamak ve yol 
bulma pratiklerine ilişkin gözlem yapabilmek amacıyla, deney ortamı olarak çeşitli labirentler oluşturulmuştur.

YÖNTEM

Cıvık mantarların kentsel tasarımlarda kullanılması önerisinden önce, organizmanın yol bulma yeteneğini göz-
lemlemek ve hangi ortamlarda gelişip yayıldığını anlamak için iki farklı deney seti kurulmuştur. Bu dene-
melerde literatürde yapılan labirentte yol bulma çalışmaları temel alınmış ve deney ortamı olarak labirentler 
kurgulanmıştır (Nakagaki ve diğer., 2000; Adamatzky, 2012).

Birinci aşama deneylerde,dijital ortamdafarklı zorluk derecesine ve boyutlara sahip iki labirent tasarlanarak 
çizilmiştir. Bu labirentlerden ilki, orta zorlukta ve 6 farklı rota olasılığına sahip; ikincisi ise karmaşık olup 3 
farklı rota olasılığına sahiptir. Her bir labirent için olası rotalar ve uzunlukları Şekil5’tegörülmektedir.Labi-
rentler siyah duvarları temsil eden üst tabaka ve ona fon teşkil edecek dikdörtgen bir alt tabaka şeklinde üre-
tilmek üzere tasarlanmıştır. Oluşturulan labirentler siyah PLA filament kullanılarak 3 boyutlu (3D) yazıcıdan 
baskı alınmıştır. Sonrasında 3D baskı labirentlerin içine, organizmanın seveceği nemli yüzeyi sağlamak için 
agar dökülerek ortamdaki ısı ve nemi kontrol etmek için bir düzenek kurulmuştur. Bu düzenekte, labirentler ve 
petri kapları cam bir fanusun içine alınarak yanlarına içi su dolu plastik kaplar yerleştirilmiştir. Ortamın ısı ve 
nemi, bir oda termometresi ile sürekli ölçülmüştür. Organizma ve distile su ile nemlendirilmiş yulaf taneleri, 
belirlenen giriş ve çıkış noktalarına eş zamanlı yerleştirilmiştir.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1314

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Şekil 5. Çalışma Kapsamında Oluşturulan Labirentler ve Olası Yollar

İkinci aşama deneylerde ise, literatürdeki bazı çalışmalardan esinlenerek (Adamatzky, 2012; Nakagaki ve 
diğer., 2000; Thompson, 2018) 90 mm.lik petri kaplarına yerleştirilmek üzere, dairesel geometride tasarlanmış 
2 farklı labirent, transparan yapışkanlı kağıdın üzerine manuel olarak çizilerek üretilmiştir. Pilot çalışmalar ve 
literatür araştırmasından anlaşıldığı üzere, P. polycephalum plastik kökenli yüzeyleri, yeterince nemli olmadığı 
için tercih etmemektedir. Bu doğrultuda, labirent duvarları yapışkanlı kağıdın yüzeyi ile temsil edilerek bu ka-
ğıtlar agarın üzerine yapıştırılmıştır. Bu şekilde hazırlanan labirentlerde kalan boşluklar, canlının yürümesine 
olanak sağlayan ve canlıya gelişmesi için gerekli nemi sağlayabilecek agar yüzeyleri olmaktadır. 5 farklı giriş-
çıkışa sahip olan birinci labirentin giriş-çıkışlarından iki tanesine canlı inkübe edilmiş, bir gün sonra diğer 3 
çıkışa yulaf taneleri yerleştirilerek, distile su ile nemlendirilmiştir (Şekil 6). İkinci labirentin giriş-çıkışlarından 
bir tanesine canlı ve yulaf tanesi eş zamanlı olarak yerleştirilmiş, bir gün sonra 2 farklı noktaya yulaf taneleri 
yerleştirilerek, distile su ile nemlendirilmiştir (Şekil 6). P. Polycephalum’un yayılımı her iki labirentte de 124 
saat (5 gün) boyunca gözlemlenmiş, bu süre boyunca labirentler siyah bir kutu içerisinde karanlık ortamda 
tutulmuştur.                                                                                   

Şekil 6. Petri Kaplarında Transparan Kağıt Üzerine Çizilerek Uygulanmış 2 Labirent
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BULGULAR

Agarlı3D baskı labirentlerde birinci aşama deneylerde, orta zorluktaki ilk labirentte giriş çıkışlara yulaf tanele-
ri, giriş çıkışlardan sadece birine ise canlı hücre eş zamanlı olarak yerleştirilerek P. polycephalum’un davranışı 
8 gün boyunca gözlemlenmiş, canlının labirentte besin arayışını tamamlayarak iki giriş-çıkışı birleştiren iki 
farklı rota oluşturduğu görülmüştür. Toplamda 6 olasılığı bulunan bu labirent çalışmasında canlının izlediği 
güzergahlardan biri (r1) 22,5 cm uzunluğunda olan en kısa rota iken; diğeri (r2), 23,8 cm uzunluğunda ve 
labirentin olası çözümleri içindeki ikinci en kısa rotadır. P. polycephalum’un r1 üzerinde daha kalın bir hat 
oluşturduğu görülmektedir (Şekil 7). Daha karmaşık ikinci labirentte ise yine giriş çıkışlara yulaf taneleri, giriş 
çıkışlardan sadece birine canlı hücreyle eş zamanlı olarak yerleştirilerek P. polycephalum’un hareketi 9 gün 
boyunca gözlenmiştir. Sonuçta oluşan rotalar öncekine benzer şekilde labirentin olası çözümleri içerisindeki 
en kısa iki rotadır (r1- 24,2 cm. ve r2- 29,2 cm.) (Şekil 8).  

                                            

Şekil 7. Orta Zorluktaki Labirent- 1.Gün/0. Saat (Solda), 8.Gün/173.Saat (Ortada), Sonuçta Oluşan 
Ana Protoplazmik Tüp Arterleri (sağda)
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Şekil 8. Karmaşık Labirent 2.Gün/24.Saat (Solda), 9.Gün/200.Saat (Ortada), Sonuçta Oluşan Ana Pro-
toplazmik Tüp Arterleri (Sağda)

İkinci aşama deneylerde, transparan yapışkanlı kağıt ile yapılan uygulamalarda, öngörüldüğü gibi, P. 
polycephalum’un kağıdın parlak plastik yüzeyinden kaçındığı ve sadece agar yüzey üzerinde geliştiği gözlen-
miştir. Giriş-çıkışlarından iki tanesine canlı, üç tanesine yulaf taneleri yerleştirilen ilk labirentte 3 günün so-
nunda P. polycephalum’un en yakın iki yulaf tanesini birleştiren yol üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür (Şekil 
9). İkinci labirentte ise giriş-çıkışlarından bir tanesine canlı ve yulaf tanesi eş zamanlı olarak yerleştirilerek, 
bir gün sonra 2 farklı noktaya daha yulaf eklenmiş ve yine P. polycephalum’un en yakın iki yulaf tanesini bir-
leştiren yol üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür (Şekil  10).

Şekil  9. Birinci Labirent 0.Gün/0.Saat (Solda), 3.Gün/67.Saat (Ortada), Sonuçta Oluşan Ana Protop-
lazmik Tüp Arteri (Sağda)
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Şekil  10. İkinci labirent 0.Gün/0.Saat (Solda), 5.Gün/124.Saat (Ortada), Sonuçta Oluşanana Protop-
lazmik Tüp Arteri (Sağda)

Sonuç olarak tüm bulgular P. polycephalum’un besin bulunan iki nokta arasında, en kısa mesafeyi içeren yolu 
bulma özelliğini literatürdekine benzer şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. Buna ek olarak organizmanın 
transparan yapışkanlı kağıt ile yapılan deneylerde,3D baskı labirentlere oranla daha hızlı bir yayılım gösterdi-
ği; daha az besin bulunan ortamda arayışını, dolayısıyla yayılımını arttırdığı görülmüştür. Ayrıca organizmanın 
yaylımındaki verimlilik ortamın nem düzeyi ile de yakından ilişkilidir. Nem oranının %70’in üzerine çıkması 
deneyler genelinde verim artışını sağlarken; %50’nin altına düşmesi P. polycephalum’un yayılımını olumsuz 
yönde etkilemektedir.

SONUÇ

Bu çalışmada, cıvık mantarların hareket kalıplarını öğrenmek ve canlıyı tanımak adına farklı nitelikte labirent-
ler kurgulanarak en kısa yolu bulma davranışları test edilmiştir. Cıvık mantarların yol bulma yeteneklerinin 
kentsel tasarım konusunda da biyoişbirlikçi bir yaklaşımla kullanılabileceğini öngörmek mümkündür. Büyük 
ölçekli kentsel alanlarda ana tasarım kararlarını almanın oldukça karmaşık ve zorlu bir süreç olduğu düşünü-
lürse; cıvık mantarlar tasarımcılara yol gösterici bir tasarım altlığının oluşturulmasını sağlamakta kullanılabi-
lirler. Çalışmanın bir sonraki aşamasında, cıvık mantarların farklı kentsel alanlarda 2 ve 3 boyutlu haritalar 
üzerinde besin arama davranışlarına ilişkin deneyler yapılması planlanmaktadır. Bu yolla, tasarım, biyoloji ve 
mühendislik disiplinlerinin ortaklığında, kentsel planlama yöntemlerine alternatif oluşturabilecek farklı bir 
model önerisi geliştirilebilirse, bu fikir sadece mimarlar ve kent plancıları için değil, farklı disiplinler için de 
yeni ve özgün açılımlar sunacaktır.
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KABUKLU DENİZ CANLILARINDAN DOĞAL POLİMER ÜRETİMİ

Abdullah TAV, Mithat ÇELEBİ

Türkiye

Öz: Dünya’da en bol ve doğal olarak bulunan bileşik selülozdur ve bunu sırasıyla kitin takip etmektedir. Selül-
oz bitkilerden elde edilirken ve kitin ise çok çeşitli kaynaklardan elde edilebilmektedir. Her yıl yaklaşık 10 mi-
lyar ton kitin doğada biyosentez yoluyla üretilmektedir. Kitosanın ana maddesi kitindir. Kitosan, antibakteri-
yel, antifungal, biyouyumlu, biyobozunur ve toksik özellik göstermeyen doğal bir amino polisakkarittir. Kitin, 
doğada karides, yengeç, ıstakoz gibi kabuklu deniz canlılarının, böceklerin dış iskelet yapısında ve mantarların 
hücre duvarında bulunur. İşlenmiş deniz ürünlerinin yaklaşık % 45’ini karidesler oluşturmaktadır ve atıkların 
büyük çoğunluğunu ise dış iskeleti kabuk oluşturmaktadır. Bu atık, hammaddenin toplam ağırlığının % 50-
70’ine tekabül eder. Balık ve kabukluların atıkları değerlendirilemediğinde çevre kirliliği oluşturmaktadırlar. 
Bu kabuk atıkları değerlendirildiklerinde basit ve ucuz bir yöntemle katma değeri yüksek bir malzemeye 
dönüştürülebilmektedir. Kitinin deasetilasyon ile kitosan, elde edilmektedir. Kitosan üretimi sırasındaki dea-
setilasyon işlemi kitosanın fizikokimyasal ve fonksiyonel özelliklerini değiştirmektedir. Kitosanın özellikleri-
ni deasetilasyon derecesi, viskozitesi ve molekül ağırlığı etkilemektedir. Kitosan günümüzde yaygın olarak 
kimyasal ekstraksiyon yöntemleri ile elde edilmektedir. En yaygın olarak tercih edilen yöntemler ise 3 aşamalı 
olarak yapılmaktadır. Bu çalışmada, kabuklu deniz canlılarının atıklarına demineralizasyon, deproteinizasyon 
ve renk giderme işlemleri uygulanarak kitin elde edildi. Daha sonra kitinden farklı yöntemler kullanılarak ki-
tin molekülünün 2. karbon atomuna bağlı bulunan asetil grubu yüksek konsantrasyonda sodyum hidroksit ile 
muamele edilerek çıkarıldı ve kitosan doğal polimeri elde edildi ve özellikleri incelendi. 

Anahtar Kelimeler: Atık, Deasetilasyon, Kabuklu Deniz Canlıları, Kitin, Kitosan 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1321

ÖZET SÖZEL METİNLER

MİKRO BIR DRON İLE ACIL MÜDAHALE

Adem DİLBAZ, Hakan IŞIK

Türkiye

 

Öz: Bu bildiride, orman yangınına acil müdahalede bulunmak üzere kullanılan insansız hava araçlarının(İHA) 
kritik rol alabilecekleri düşünülmektedir ve bu amaçla ufak çaptaki yangınlara mikro sınıfındaki dronlar 
tarafından uygulamalı testler yapılmıştır. Keşif aşamasında yardımcı mikro bir dron ile yangının meydana 
geldiği konumlar belirlenmiş ve sonra diğer müdahaleci mikro bir dron için bu bilgiler kullanılmıştır. Tes-
tlerde kullanılan quadrotor (dört pervaneli robot helikopter) tipi müdaheleci dron, bağımsız çalışan rotor-
lara sahip olmakla birlikte aksiyon kamerası ile geliştirilmiş ve ayrıca bu İHA’ya uygun yeni bir gripper 
aksamı tasarlanmıştır. Bu aksamın üç boyutlu katı modellemesi yapılırken, çalışır haldeki dron pervanelerine 
çarpması mümkün olmayacak şekilde kurgulanmıştır. Yardımcı dron, kritik durumlarda sadece koordinat 
adresleyeceği için hazır bir proje olarak temin edilmiştir. Adresleme işlemi tamamladıktan sonra ise Matlab 
programındaki kodlama sayesinde her bir konumun birbirine olan uzaklıkları otomatik olarak hesaplanabilmiş 
ve bu programın genetik algoritma kodu üzerinden gidilecek rotalar çıkarılmıştır. Daha sonra bu konumlar 
Librepilot programının yer kontrol istasyonu (CGS) arayüzüne kısa bir sürede listelenmiştir. Son aşamada ise 
bu uçuş kontrol programındaki fonksiyonlar kullanılarak her bir lokalizasyona sırasıyla ve otomatik olarak gi-
dilmesi test edilmiştir. Bu çalışmada geliştirilen quadrotor’un çok hızlı yol alabilmesi hedeflenmiş ve oldukça 
ekonomik fiyata sahip bir uçuş kontrol kartının verimi de test edilmiştir. Böylelikle acil müdahale işlemi için 
bir prototip dron önerisi sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dört Pervaneli Robot Helikopter(Quadrotor), Dron, Matlab Genetik Algoritma, Gripper, 
Acil Müdahale 
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İSTANBUL ŞEHİR İÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞI HİZMETİNİ KULLANAN ENGELLİ 
BİREYLERİN YOLCULUK ENGELLERİ ARAŞTIRMASI

Adnan VARER, Güzin AKYILDIZ ALÇURA

Türkiye

 

Öz: Kentlerde ve ulaştırma sistemlerinde sadece engelliler için değil, herkes için tasarım ve uygulama 
detaylarından kaynaklanan engeller bulunmaktadır ve bu engeller kişilerin serbest dolaşımını engellemekle 
beraber, şehrin kullanım alanlarına ve ulaştırma sistemlerini kullanım düzeylerine etki etmektedir. Ulaştırma 
sisteminin varlığı, erişilebilirliği ve hareketliliğin mevcudiyeti kadar, kişilerin bu sistemden ne kadar faydala-
nabiliyor olduğu da önemlidir. Erişilebilirliği kısıtlayan her bir etken kişilerin yolculuk tercihleriyle birlikte, 
sosyal refah algısına da etki etmektedir. Bu engellerin tanımlanması ve ortadan kaldırılması, sistemi kulla-
nan tüm yolcuların sistemden faydalanmasını arttıracaktır. Bu araştırma İstanbul şehir içi otobüs taşımacılığı 
hizmet sağlayıcısı İETT’de geçerli olan Engelli Yolcu İndirim Kartına sahip olan engelli yolcuların, otobüs 
yolculuklarının her bir aşamasında – yolculuk başlangıcı, yolculuk süresi ve yolculuk sonrasında – karşılaştıkları 
tüm engelleri tanımlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Engelli bireyleri tanımlarken işlevsel kısıtlılıklara 
bağlı olarak belli duyusal eylemleri gerçekleştirmede zorluk yaşayan tüm yolculara odaklanılırken, sonuçlar 
nüfus oranlarına bağlı olarak Fiziksel veya Görsel kısıtlılık yaşayan yolculara dair veriler iki ana kümede 
analiz edilmiştir. Araştırma 16 engelli birey ile yapılan görüşmelerde genel olarak konuşma tonunda, kişilerin 
kendilerini ifade etme özgürlüğüne sahip olarak, katılımcılar yönlendirilmeyerek, yarı-yapılandırılmış anket 
çalışması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Anket katılımcılarından gelen verilerle yolculuklarına dair engeller or-
taya çıkartılmıştır. Araştırma için gerekli Yıldız Teknik Üniversitesi Etik Kurul’u veri toplama araç ve yöntem-
lerine konu olan bilgilerde etiğe aykırı herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Engellilik, Ulaştırma Engelleri, Erişilebilirlik 
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ENERGY MANAGEMENT OF A WATER RESOURCES SYSTEM WITH MULTIPLE 
RESERVOIRS: MIDDLE SAKARYA RIVER

Ahmed AL-JANABİ, Mücahit OPAN, Emrah DOĞAN

Turkey

 

Abstract: Planning and management of water resources is a multi-dimensional and complex process. Within 
this scope, water management benefits importance for many purposes on the multi-reservoir basin. This study 
is about optimal energy production on reservoir for energy production on the middle Sakarya River’s Basin. 
After mathematical relations are completed here for the reservoir system, optimal energy production purpose 
optimization model has been established on the system. Sarıyar, Gökçekaya and Yenice Reservoirs among the 
reservoirs of this system were planned for energy production purpose. Optimization technique of the Dynamic 
Programming with successive approximations (DPSA) was used in the model. The aim function of the modal 
has two stages; reliable enlargement with monthly dry period was aimed at the first stage and total energy 
enlargement by using the obtained reliable energy model as limit at the second stage. As previously planned 
results for the basin are compared with the obtained results, it was seen that the established optimization model 
yields better results. In the optimization model, it was observed that the reservoir with the largest volume con-
trols and manages the enlargement process. Suggestions in terms of energy production for long term planning 
by applying the optimization model developed as future study to entire Sakarya Basin will be made. 

Key Words: Multi-Reservoir System, Dynamic Programming With Successive Approximations, Energy Man-
agement, Middle Sakarya River 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

DYNAMIC PERFORMANCE OF A HYDRAULIC SYSTEM DRIVEN BY A VARIABLE SPEED AC 
ELECTRIC MOTOR WITH ELECTRO-HYDRAULIC LOAD SENSING

Ahmet KANDENİZ, Meral BAYRAKTAR, Ali Volkan AKKAYA

Turkey

 

Abstract: Hydraulic systems, transformed the mechanic energy into hydraulic energy to transfer it to a differ-
ent mechanic system, are one of the most important R&D fields regarding the energy saving. Many studies 
are carried out regarding energy saving in hydraulic systems, thus relatively more efficient system designs are 
improved step by step. In this study, a hydraulic test rig is used to simulate a 500 kN press brake metal form-
ing machine driven by a variable speed with the aim of energy saving. In the drive system of the press brake 
machine, variable speed controlled AC electric motor is used to drive a constant displacement a gear pump. By 
means of an electro-hydraulic load sensing method, the load pressure and flow rate under the specific operation 
condition are measured and send to these information to the control system for varying speed of the electric 
motor. Thus, the gear pump can provide the system requirements not more. This method can reduce to energy 
consumption. However, the dynamic performance of this drive system have to be analyzed and compared 
to that of a proportional valve controlled conventional constant speed drive system in order to recognize the 
dynamic capability of the proposed variable speed drive method in the press brake machine. For this aim, the 
cycle phases of the press brake machine are simulated in experimental test rig to compare the dynamic perfor-
mances of both drive options under different part load conditions. According to obtained results, prospective 
suggestions are presented. 

Key Words: Hydraulic Systems, Press Brake Machine, Variable Speed Drive, Dynamic Performance, Propor-
tional Valves 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

TİCARİ ARAÇ HİDROLİK DİREKSİYON KUTUSU DÖNDÜRME ŞAFTININ HASAR ANALİZİ

Ahmet Oktay DEVECİLİ, Gökay UYMAZ

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmada, ömür testi sırasında hasarlanan ağır ticari araçlarda kullanılan hidrolik direksiyon kutu-
sunda yer alan tahrik şaftının hasar analizi yapılmıştır. Hasarlanma, ömür testleri sırasında yaklaşık 550.000 
çevrim sonunda gerçekleşmiş olup hasarlanma sonrasında şaft direksiyon kutusundan sökülerek incelenmiştir. 
İncelemelerde optik spektrometre ile şaftın kimyasal analizi, mikro vikers yöntemi ile ısıl işlemli olan hasarlı 
parçanın sertlik dağılımı, optik mikroskop ile faz ve mikroyapı dağılımı incelenmiştir. Ayrıca SEM (Taramalı 
Elektron Mikroskobu) ile kırık yüzey topografisi incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre malzemenin içyapısında 
test sırasında makro hasarlanmanın yanında mikro çatlakların da oluştuğu tespit edilmiştir. Malzeme içyapısında 
hasarlanmaya neden olacak büyüklükte empüriteler tespit edilmiş ve hasarlanmanın bu bölgelere denk tespit 
edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde hasarlanan hidrolik direksiyon tahrik şaftının düşük alaşımlı 17CrNiMo6 
çeliğinden imal edildiği tespit edilmiştir. Parçanın sementasyon ısıl işlemi ile yüzeyinin sertleştirildiği, yüzey-
de 61HRC sertlik, sertleştirme derinliğinin ise 610 HV referans değerine göre 1,15 mm olduğu yapılan sertlik 
taramasında tespit edilmiştir. Parçanın makro ve mikro yapı analizlerinde; mikroyapının temperlenmiş mar-
tenzit ve kalıntı östenit içerdiği tespit edilmiştir. Kalıntı östenit miktarı %10,53 olarak bulunmuştur. Çeliğinin 
tane boyutunun ASTM standardına göre 6,5-7 seviyelerinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan ölçümlerde 
ortalama tane boyutu 30 mikron olarak tespit edilmiştir. Hasarlanan bölgede dışından yapılan kirlilik analizler-
inde çelik içerisinde maksimum 45 mikron boyutunda MnS kalıntıları tespit edilmişken, hasarlanan bölgeden 
yapılan mikroskobik incelemelerde bu değerin 450 mikron seviyelerine çıktığı tespit edilmiştir. Çeliğin ana-
lizi sırasında yapılan ölçümlerde S değerinin sınırlar içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Ancak lokal olarak 
hasarlanan bölgede yapılan ölçümlerde bu değerin %0,048 değerine kadar çıktığı tespit edilmiştir. Bu değer 
max.0,035 değerinin üzerindedir. Bu hatanın çeliğin üretim prosesinden kaynaklandığı, haddeleme ve dövme 
operasyonu ile boyutlarının uzadığı düşünülmektedir. SEM analizinde parça içerisinde mikro çatlakların 
olduğu ve bu çatlakların malzeme kirliliğinin fazla olduğu bölgelerde olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada 
malzeme içerisinde yer alan empüritelerin parça ömrünü düşürdüğü ispatlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Direksiyon, Şaft Hasar Analizi, Kırılma 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

NAMAZGÂH BARAJINDA METEOROLOJİK VERİLER KULLANILARAK YAPAY SİNİR 
AĞLARI İLE AKIŞIN TAHMİN EDİLMESİ

Ahmet Raşit AKGÜN, Mücahit OPAN, Ayşe DOĞAN

Türkiye

 

Öz: Akış, temelde yağış, sıcaklık, nem başta olmak üzere çeşitli meteorolojik parametrelerin bileşkesinden 
oluşmaktadır. Parametreler arası doğrusal olmayan bir ilişki söz konusu olduğu için, yağış-akış arasındaki 
ilişkiyi modellemek açısından taşkın hidrolojisinde büyük önem taşımaktadır. Bu ilişkileri değerlendirmede 
matematiksel modelleme teknikleri yetersiz kaldığı için, öğrenme algoritmalarına dayanan Yapay Sinir Ağları 
(YSA) yöntemi alternatif bir çözüm olmaktadır. YSA örnek uzayı verileriyle öğrenmekte, öğrendiklerinden 
çıkarımlar yapmakta ve hiç görmediği örneklere ait çıktı üretmektedir. Bu çalışma, Kocaeli İli, Kandıra 
İlçesinde bulunan Namazgâh Barajında meteorolojik veriler kullanılarak Yapay Sinir Ağları ile akışın tahmin 
edilmesi üzerinedir. Bu çalışmada, Namazgâh barajına ait giriş akımları günlük yağış, sıcaklık ve nem parame-
treleri dikkate alınarak ileri beslemeli geri yayılımlı bir yapay sinir ağı yöntemiyle modellenmiştir. Model-
lemede kullanılan aktivasyon fonksiyonuna uygunluk açısından öncelikle veriler Normalizasyon işlemiyle 
MATLAB Paket Programına uygun hale getirilmiştir. Veriler %75 eğitim, %15 test ve %5 onaylama veri-
si olarak sınıflandırılmıştır. Model mimarisi girdi katmanı, gizli katmanı ve çıktı katmanından oluşan çok 
katmanlı bir ağ mimarisine sahiptir. Çok katmanlı bir ağ tercih edilmesinin nedeni, veriler arasında doğrusal 
olmayan bir ilişki olmasıdır. Gizli katmanda bulunması gereken Nöron Sayısı deneme yanılma yoluyla belirle-
nirken, kullanılan öğrenme algoritması Levenberg- Marquardt olarak probleme uyarlanmıştır. Gözlenen ve 
tahmin edilen akım değerleri arası hata değerlendirilirken, Mean Squared Error (MSE-Ortalama Karesel Hata 
) ve eğitim performansı açısından R^2(Regresyon) değerleri dikkate alınmıştır. Sonuç olarak, YSA ile yağış- 
akış ilişkisini kurmakta iyi bir performans sergilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Namazgâh Barajı, Akışın Tahmini, Yapay Sinir Ağları 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ECZA DEPOLARI İÇİN ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNDE ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN 
KULLANIMI 

Ali Osman ARVASİ, Salim CEYHAN

Türkiye

 

Öz: Günümüzde rekabetin artması ve teknolojinin hızla ilerlemesi ile ecza depolarının kendilerini sürekli 
yenilemeleri gerekmektedir. Bu durumda eczane taleplerinin zamanında ve eksiksiz olarak en düşük maliyetle 
karşılanması büyük önem taşımaktadır. Ecza depolarının sevkiyat yönetiminin verimli bir şekilde yürütmesi 
için eczanelerin taleplerinin zamanında ve en düşük maliyetle karşılanmasının planlanması için sistematik bir 
araç rotalama optimizasyonu gerekmektedir. Araç Takip Sistemleri, üzerinde GPS alıcısı ve GPRS modem 
bulunduran ve her türlü araçların anlık hız ve konum bilgilerinin belirlenmesini ve bu bilgileri GPRS modem 
aracılığıyla bir merkeze yönlendirmesi sağlayan sistemdir. Bir web servis ile bir merkez üzerinden alınan ver-
ilerin veritabanında toplanarak işlenip kullanıcı tarafından izlenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla tasarlanmış 
bir sistemidir. Yapılan bu çalışmada, bir ecza deposu için, eş zamanlı bir veya birden fazla araç için ilaç dağıtım 
işlemini kolaylaştırmak adına uygun rotaların karınca algoritma ile hesaplanıp ve en uygun rotayı kullanıcıya 
sunan bir sistem tasarlanmıştır. VB.Net dili kullanılarak bir sevkiyat işlemi için açık kod kaynaklı harita proje-
sinin web servisi kullanarak hedefler arası mesafeyi karınca algoritmasına sunan, en kısa mesafeyi hesaplayan, 
sevkiyat hattı boyunca takip etmesi gereken mesafeyi ölçen, sevkiyatın tamamlama süresini hesaplayan ve 
anlık olarak aracın konum bilgisini gözlemleyen bir uygulama geliştirilmiştir. Antalya ili içerisinde faaliyet 
gösteren bir ecza deposunda uygulama kullanılmıştır. Araç takip sisteminin rotalama probleminde kullanımı 
ile sevkiyat süreleri kısaltılmış, toplam yakıt tüketimlerinde azalma görülmüş, sevkiyat yapan personellerin 
performans değerlendirmeleri raporlanmış, ecza deposu ve eczaneler arasındaki iletişim problemleri büyük 
oranda çözüme ulaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Araç Rotalama Problemi, Araç Takip Sistemi, GPS, Genetik Algoritma 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ASBEST SÖKÜMÜ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ali Rıza DINÇER, İbrahim Feda ARAL

Türkiye 

 

Öz: Asbest kullanımı uçak, gemi, inşaat, otomotiv, tekstil, kimya sektöründe yaygın olarak uygulanmıştır. 
Asbest izolasyon ürünleri, boru yapımı, yer döşemeleri, levha üretimi, balata yapımı ve petrokimya alanında 
geniş kullanımıyla yaşam alanımızın bir parçasıdır. Asbest inşaat sektöründe daha çok ısı ve yangın izolasyon 
panelleri, çatı kaplamaları ve duvar kaplamalarında kullanılmıştır. Asbest krizotil, krokidolit, amosit, tremolit, 
antofilit ve aktinolit olmak üzere gruplandırılır. Krizotil Asbest (beyaz) en yaygın kullanılan asbest türüdür. Bu 
malzeme esnek, dayanıklı ve erime noktası yüksektir. Asbest son yıllarda “Zararlı kimyasal madde ve ürün-
lerinin kontrolü yönetmeliği” kapsamında kullanımı (levha, conta, balata ipleri vb kullanımı yasaklanmıştır) 
ve bazı asbest türlerinin üretilmesi (Krizotil asbest) ve satışı kısıtlanmıştır. Asbest lifler yerine polimerler, 
inorganik lifler, selüloz vb lifler kullanılabilir. Asbeste maruziyet; endüstriyel kullanım ve doğal olarak içinde 
bulunduğu kayaç ve topraklar ile, yumuşaklık, hafiflik ve suya karşı yalıtım gibi özelliklerinden dolayı; 
inşaatlarda, talk pudra üretiminde gıda maddelerinin üretimine (pekmez imalatı) katılarak gerçekleşmektedir. 
Yanlış bertaraf yöntemleri ile çevreye zarar verilmektedir. Özellikle kentsel dönüşümde çevreye asbest li-
flerinin yayılması gerçekleşmektedir. Bunlar endüstriyel olarak temas ile, yaşam ortamlarındaki kullanılan 
malzeme teması, kırsal kesimlerde toprak ve sıva yapımlarındaki temas ile yayılma gerçekleşmektedir. Böy-
lece akciğer pnömokonyosu (asbestosis), akciğer kanseri, Pleura (akciğer zarı kalınlaşması) ve mezotelyoma 
(akciğer zarında görülen kanser formu) görülmektedir. Çalışma koşullarında kişisel koruyucu donanımlar 
mutlak olarak kullanılmalıdır. Bunlar; Solunum koruyucular, koruyucu tulum kıyafet, kauçuk botlar, kauçuk 
eldiven kullanılmalıdır. Bu donanımlar iş bitiminde iş yeri dışına çıkarılmaması gerekmektedir. Anahtar Ke-
limeler: Asbest, iş sağlığı, iş güvenliği, koruyucu ekipman, 

Anahtar Kelimeler: Asbest, İş Sağlığı, İş Güvenliği, Koruyucu Ekipman 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

TEKSTİL SANAYİ SU KULLANIMI VE ATIKSU OLUŞUMU

Ali Rıza DİNÇER

Türkiye

 

Öz: Tekstil sektörü su tüketimi üretim teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak azalmaktadır. Atıksu oluşumu 
birçok faktöre bağlıdır. Boyama ve yıkama sistemlerindeki gelişmeler su ve atıksu oluşumunu azaltmıştır. Genel 
olarak su tüketimi ve buna bağlı olarak atıksu oluşumu ön terbiye, boyama-baskı ve bitim işlemleri sonucunda 
oluşmaktadır. Atıksu kullanımı ve atıksu oluşumu kumaş özelliği, kullanılan makinalar ve özellikleri, üretim 
tipi, kullanılan işlemler,yöntem ve kimyasalların özelliklerine bağlıdır.Atıksu geri kazanımı ve proseslerde 
kullanımı son yıllarda artmıştır. Su tüketimi ve atıksu geri kazanımı çevre duyarlılığının getirmiş olduğu bir 
sonuçtur. Bölgemizde su kaynaklarının azalması, su kullanımı ve geri kazanımını gündeme getirmiştir. Tesiste: 
Yakma ve soğuk kasar makinesi, Kontinü sıcak kasar makinesi, Merserize ve yıkama hattı, Jigger, Pad-batch 
boyama, Pad-steam boyama, E-kontrol boyama makinesi, İndigo boyama hattı, Yıkama Makinesi, Rotasyon 
baskı makinesi, Dijital baskı makinesi ve HT boyama makinesi bulunmaktadır. Ayrıca bidon yıkama, ve diğer 
işlemlerden kaynaklanan atıksular çok sınırlı miktarlarda olduğundan hesaba katılmamıştır. Tesiste oluşacak 
atıksu miktarı proseslerde kullanılan su miktarı, üründe kalan su, buharlaşma, yıkama ve evsel kullanımdan 
kaynaklanmıştır. Planlanan tesiste günlük toplam atıksu miktarı 2963m3/gün hesaplanmıştır. En çok su tüketi-
mi merserizasyon(1028 m3/gün),yıkama(750 m3/gün) ve sıcak kasarlama makinalarından kaynaklanmaktadır. 
Tekstil üretim kapasitesine, kullanılan makinaların özelliğine ve kullanılan kimyasallara bağlı olarak su tüket-
imi çok farklı miktarlarda tespit edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Tekstil Sanayi, Su Kullanımı, Atıksu Oluşumu, Geri Kazanım 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

SPORTİF AKTİVİTELERDE KULLANILAN MATERYALLARİN TASARIMI SAĞLIK VE 
KULLANIM AÇISINDAN ÖNEMİ: AKTİVİTE VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ

Ali Serdar YÜCEL, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Murat KORKMAZ

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmanın amacı sportif aktivitelerde kullanılan materyallerin tasarım, sağlık ve kullanım açısından 
aktivite ve performans üzerine etkisinin ortaya koyulmasıdır. Çalışmada dökümantasyon tekniği kullanılarak 
konu ile ilgili yazılı ve basılı kaynaklar ile ilgili web siteleri taranarak elde edilen bulgular yorumlanmaya 
çalışılmıştır. Günümüzde spor alanında farklı branşlarda kullanılan çeşitli materyaller mevcuttur. Bu ma-
teryaller öncelikli olarak kullanıcının sağlıklı bir şekilde spor yapabilmesine ya da spor sakatlıklarından 
korunmasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmış materyallerdir. Farklı sportif aktivitelerde kullanılan pek 
çok donanım (kale direkleri, ringler, cimnastik araçları, potalar, file, kullanılan zemin özellikleri vb.) ve kişisel 
kullanıma yönelik (raket, ağız koruyucu, dizlik, gözlük, kask vb.) materyaller sporcuların en uygun ortamda 
aktivitelere katılmasını ve aktiviteler esnasında sakatlanmalardan koruyucu proaktif malzemelerdir. Sportif ak-
tivitelere yönelik olarak farklı branşlara ilişkin spor ortamının genel risk değerlendirmesi ve güvenlik unsurları 
değerlendirilerek bu tür materyallerin kullanılması önemlidir. Bununla beraber bilgi ve teknolojinin gelişmesi 
ve ilerlemesiyle birlikte sportif alanlarda kullanılan materyallerin içerik ve tasarımlarında da gelişmeler gözlen-
mektedir. Bu değişiklikler de hem pazarlama hem de inovatif yaklaşımlar söz konusu olmaktadır. Kullanıcılar 
ve izleyiciler açısından görsel tasarım ve kişisel kullanıma uygun tasarımlar söz konusu olmaktadır. Sporda 
kişisel tasarım hızla yaygınlaşmaktadır. İnovatif yaklaşımlar ise kullanılan malzemelerin daha dayanıklı ve 
daha kullanışlı olmasının yanında sportif performans üzerine de etkili olmaktadır. Bunun yanı sıra bu tür 
performans üzerinde etkili bazı materyaller ise haksız rekabet ortamı oluşturması bakımından ilgili kurumlar 
tarafından yasaklı malzemeler listesine alınmaktadır. Speedo’nun Nasa’dan aldığı yardımlarla ürettiği LZR 
racer mayo performansa yönelik tasarımlara örnek olarak verilebilir. Pekin olimpiyat oyunlarında kullanılan 
bu mayo ve kırılan rekorlar ve sonrasında 2010 yılında FINA tarafından performansı artırdığı ve haksız reka-
bet oluşturduğu gerekçesiyle yasaklanan yüzücü mayosu spor alanında tasarımın geldiği noktayı göstermek 
açısından ilginç örneklerden sadece birisidir. Ancak inovatif yaklaşımlar sayesinde spor alanlarında gerekli 
donanımların görsel ve sakatlıkları önlemeye yönelik tasarımları ile kullanılan malzemelerin içerik ve kişiye 
uygun tasarımları sporcuların performanslarına olumlu etki yapmaktadır. Hızla ilerleyen teknoloji sayesinde 
en ideal sportif ortamlarının sağlanmasına yönelik materyal tasarımları ve sporcu performansını artırıcı kişisel 
tasarımların kullanımının daha da yaygınlaşacağı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Performans, Tasarım, Sporcu, Materyal 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

EFFECT OF THE EXTRUSION PARAMETERS ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF 
NATURAL FIBER REINFORCED COMPOSITES

Alper Adrian BAYSAL, Ali AVCI, Mehmet Safa BODUR, Ayşegül AKDOĞAN EKER, Mustafa BAYKAL

Turkey

 

Abstract: In the production of composites, due to the amount of plastic waste, some stringent policies have 
been forced on the industries to use more biodegradable, less harmful reinforcements. Reinforcements such as 
natural fibers have been encouraged instead of traditional inorganic reinforcements to manufacture composite 
material. Due to this, in the recent decades the use of natural fibres in the making on composites have increased 
dramatically. Some examples of natural fibres could be jute, sisal, hemp, coconut, coir, flax, wood, pineapple 
and many others In the study conducted, pure Low Density Polyethylene (LDPE) and cotton fibre reinforced 
composites were produced via a custom-made single screw extruder. The aim is to understand and determine 
the optimum parameters such as screw speed and processing temperatures on the mechanical properties of 
the composites with different cotton fiber (12.5 %wt and 25 %wt) content. For this purpose two screw speed 
levels (15 and 30 rpm) and two temperature set levels (145, 150, 155, 160 and 165, 170, 175, 180) for zone 1, 
zone 2, zone 3 and die were chosen. The effects of the parameters on mechanical properties were studied using 
tensile and three-point bending tests. According to pioneering results, it is worth noting that tensile and three 
point bending properties are highly dependent on the extrusion parameters with respect to cotton fiber content. 

Anahtar Kelimeler: Recycling, Polymer-Matrix Composites, Mechanical Properties, Extrusion parameters 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

MİDİLLİ ADASI, MALOVA (MOLİVOS) KASABASINDA OSMANLI DÖNEMİ ÇEŞMELERİ

Ammar İBRAHİMGİL, Sine İBRAHİMGİL

Türkiye

 

Öz:  Midilli Adası, Yunanistan’ın üçüncü büyük adasıdır. Eski Grekçe ismi Mitylini, günümüzde adı 
Lesbos’tur. Adada Midilli şehrinden sonra ikinci büyük yerleşim Malova (Molivos) kasabasıdır. Malova, 
bulunduğu konum itibarıyla sadece adanın değil, günümüze kadar koruduğu özgün mimarisi ile bütün Ege 
Adalarının en ahenkli, en güzel şehirlerindendir. Ada, 1462 yılında Osmanlı idaresine katılmış ve 1912 yılında 
Osmanlı idaresinden çıkmıştır. Adada Osmanlı döneminde inşa edilen eserlerden günümüze sadece 75 ta-
nesi ulaşabilmiştir. Bu bildiride adadaki Malova (Molivos) kasabasında ayakta kalmayı başaran 10 çeşme ele 
alınmıştır. Bu çeşmelerden 6’sı müstakil, diğer 4 çeşme ise duvara bitişik çeşme örnekleridir. Bunlardan bir 
tanesinin de iki yüzünde kemer aynalığı vardır. İncelediğimiz çeşmelerden 7 tanesinde inşa kitabeleri mevcut, 
diğer 3 tanesinin ise kitabeleri yoktur. Kitabesi olan çeşmelerde Hacı İsmail Ağa Çeşmesi (H.1189/M.1775), 
Hacı Ahmet Ağa Çeşmesi (R.1180/M.1766) ve Hacı Mustafa Çeşmesi’nin (R.1300/M.1884) kitabeleri mevcut 
olduğundan hem banileri hem de inşa tarihleri bilinmektedir. Çeşmelerden üç tanesinin ise kitabeleri tahrip 
edildiği için sadece H.1146/M.1733, H.1278/M.1861 ve R.1316/M.1900 inşa tarihleri tespit edilmiştir. Geriye 
kalan dört çeşmenin de kitabeleri geçen zaman içinde yok olmuştur. Ayrıca bu çeşmelerle ilgili H.1233/M. 
1817 tarihli bir vakfiye de tespit edilmiştir. Bildirimizde incelediğimiz bu 10 çeşme örneğinin ölçüleri alınarak 
cephe ve plan çizimleri hazırlandı, kitabeleri okunarak tarihlendirildi, bazılarının da arşiv belgelerine ulaşıldı. 
Yaptığımız araştırmalarda elde ettiğimiz veriler ışığında, çeşmelerin tarihi ve mimari özellikleri anlatılarak 
Anadolu ve Balkanlardaki benzer örnekleri ile karşılaştırmaları yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Midilli, Malova, Molivos, Osmanlı Dönemi, Çeşme, Hayrat 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

MODELING OXALIC ACID REMOVAL BY ADSORPTION FROM WATER USING RESPONSE 
SURFACE METHODOLOGY-ARTIFICIAL NEURAL NETWORK APPROACH 

Aslı GÖK, Yavuz Selim AŞÇI, Mehmet Koray GÖK, Halil GAMSIZKAN

Turkey

 

Abstract: Oxalic acid is a carboxylic acid which widely used in industries. It can be used as precipitator 
and rust remover in metal processing processes, the purifying agent in the pharmaceutical industry and as a 
bleaching agent in the textile industry. Carboxylic acids produce via the fermentation process in the industry. 
Fermentation process final product is an aqueous solution of water and acid mixture. There are different separa-
tion process to separation acid from water such as liquid extraction, liquid membranes, precipitation, distilla-
tion. Adsorption processes are also an alternative too. In this study adsorption of oxalic acid from water with 
LDH ( Layered Double Hydroxide) was investigated. LDH is also known as an anionic clay. It is an inorganic 
material, and chemical compositions are described with the general formula; [MII 1−xMIIIx(OH)2] x+ [An− 
x/n·yH2O]x  where MII and MIII are divalent and trivalent metal cations and An− is an n-valent anion. LDH 
is a useful adsorbent due to ion exchange capacity. Mg-Al-Cl LDH was synthesized using the coprecipitation 
method under an inert atmosphere at room temperature for experiments. Time, initial acid concentration, tem-
perature and, the adsorbent dosage is chosen as variables and the results analyzed with both Response Surface 
Methodology (RSM) and Artificial Neural Network Approach (ANN). 54 experiment performed during stud-
ies and % removal was measured and optimized. 

Key Words: Oxalic Acid, Adsorption, LDH 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

AKTÖR NETWORK TEORİ İLE VERNAKÜLERE BAKMAK

Aslıhan Ece PAKÖZ

Türkiye

 

Öz: Bu çalışma, “ilişkisellik” kavramından yola çıkarak “vernaküler” kavramını tartışmaktadır. Bunu yapmak 
için teorik çerçeve olarak “Aktör Network Teorisi” benimsenmiştir. Aktör Network Teorisi’ne göre, insan-
lar için doğa ile toplum arasında ayrım yoktur. Bilindiği gibi modernite; doğa ile toplumu, özne ile nesneyi 
ayırmaya dayalıdır ve buna göre özne aktif, nesne pasiftir. Aktör Network Teorisi’ne göre ise doğa ve toplum 
ayırımı olmadığı gibi saf doğa ya da saf toplum da yoktur. Toplumsallık sadece insanlardan oluşan bir şey 
değildir ve nesneler olmadan düşünülemez. Böylece Aktör Network Teorisi’nde toplumsallığın tanımı; sosyal, 
söylemsel ve nesnel öğelerin bir arada olması olarak yapılır. Her şey bu öğeler arasındaki melez ilişkilerden 
ibarettir. Bu çalışmada “ilişkisellik” kavramıyla anlatılmak istenen bu üç öğe arasındaki melez ilişkilerdir. 
Toplumsal ilişkilere ve bu ilişkilerde nesnelerin rolüne bakmak, mimarlık dünyasındaki bazı kavramsal 
sorunları anlamak için de bir yol olabilir. Aktör Network Teorisi çerçevesinden “mimarlık alanı”na bakınca 
öncelikle disiplinlerin sınırlarının geçirgen olduğunu görülür. Başka bir deyişle saf doğa ya da saf toplum 
olmadığı gibi saf mimarlık da yoktur. Latour’un toplumsallık için tanımladığı; sosyal, söylemsel ve nesnel 
öğeler arasındaki ilişki, toplumsallığı oluşturan öğelerden biri olan mimarlık için de bir aradadır. Mimarlık, bir 
çok farklı sosyal ilişkiyle hem yeniden inşa olmakta hem de toplumsallığı dönüştürmektedir. Bu çalışmada ele 
alınan vernaküler için de aynı durum söz konusudur. Vernaküler söylemlerde farklı disiplinlerden birçok konu 
ile ilişki kurularak, mimarlığın disipliner sınırları esnetilmekte ve vernaküleri, bu ilişkileri inşa etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vernaküler, Aktör Network Teori, İlişkisellik 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1335

ÖZET SÖZEL METİNLER

ECONOMY AS AN INPUT IN VERNACULAR ARCHITECTURE RESEARCH

Atlıhan ONAT KARACALI

Turkey

 

Abstract: The definition of vernacular architecture can vary from “indigenous architecture” to “primitive 
architecture”, to “ethnic architecture” and even to “anonymous architecture”. However, on academic grounds, 
the definition “any process of environment definition without employment of professional designer; neither 
a formal architect nor an uneducated craftsman” is preferred. Vernacular architecture research must evaluate 
abstract factors affecting the design (“the climate”, “the economy”, and “the culture”; respectively) as the in-
puts and the concrete results of the design (“the material”, “the technique”, and “the form”; again respectively) 
as the outputs. Climate, in this sense, is the genesis term that needs to be discussed first. The planet Earth has 
distinct climatic zones and each zone has a unique biome consisting of local flora and fauna. Human, on the 
other hand, is the only species that spread all corners of the planet before completing biological adaptation. 
Therefore, people invented some abstract concepts and some tangible features in order to survive. Vernacular 
architecture is an obvious example of these material culture elements. And economy, mentioned as a major 
input of vernacular architecture can be evaluated as one of the abstract concepts, in these terms. “Economy”, in 
formal definition, is the state of a population in terms of the production and consumption of goods and services. 
However, in terms of vernacular architecture, economy defines how people earn their livings, basically how 
they gain food. As mentioned, certain climates allow certain endemic lifeforms and people, who spread all cli-
mates, introduced several economies according to these endemic species; as hunting (fishing included), gather-
ing, horticulture, and husbandry, and some mixed types. And their architecture adapts that unique lifestyle of 
the climate, as well. In example, when hunting is the main economy as Great Plains or herding as in Siberian 
steppes, the architecture should be detachable and mobile. Even economy is not the main decisive factor itself, 
as there are distinct types of tents in nomadic lifestyle. The aim of this research is therefore to create the link 
in between the vernacular architecture of different zones and the local economy based on the local climate. 

Key Words: Vernacular architecture, Primitive architecture, Economy, Economic design, Economic architec-
ture 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

VOLAN BAZLI FREN ENERJİSİ GERİ KAZANIM SİSTEMİ TASARIMI

Aykut DANA, Cihan DEMİR

Türkiye

 

Öz: Yenilenebilir enerji kaynaklarının önem kazandığı günümüzde daha yüksek verimliliğe sahip sistemlerin 
geliştirilmesi üzerine birçok çalışma yapılmaktadır. Taşıtlarda hibrit sistemler öne çıkmakta ancak daha yaygın 
kullanım için maliyetlerde önemli düşüşler ve yakıt ekonomisinde daha fazla artışa ihtiyaç duyulmaktadır. 
Düşük maliyetli hibrit sistemlere bir alternatif de volanda enerji depolama yöntemidir. Özellikle hızlı dol-
durma ve boşaltma performansı sayesinde frenleme enerjisi geri kazanım konusunda başarılı olan bu sistemin 
birincil güç kaynağı olarak kullanılmasının önünde teknik sorunlar bulunmakta fakat hibrit yapılarda önemli 
avantajlar sağlamaktadır. Yüksek teknoloji kompozit yapı ve manyetik yataklama sistemleri sayesinde vo-
lanlar günümüzde daha yüksek dönüş hızlarına çıkabilmekte ve yüksek güç/ağırlık oranları ile diğer hibrit 
sistemlere göre güçlü bir alternatif olmaktadır. Çalışmada volanlı frenleme enerjisi geri kazanım sisteminin 
araç seviyesi uygulaması için gerekli sistem gereksinimleri ele alınmış, volan boyutlandırılması, tahrik siste-
mi seçimi ve genel sistem tasarımı üzerine yoğunlaşılmıştır. Volanlı fren enerjisi geri kazanım sistemi MSC 
Adams/Car programında oluşturulan dinamik araç modeline dahil edilerek modellenmiştir. Matlab/Simulink 
programı ile sistemin kontrolü için çeşitli kontrol senaryoları oluşturulmuştur. Standart şehir içi sürüş pro-
filinde sistemin performansını test etmek amacıyla MSC Adams/Car ve Matlab/Simulink programları ile eş 
zamanlı simülasyon yapılmıştır. Sistemin devrede olduğu ve olmadığı durumlar karşılaştırılarak tasarlanan 
volanlı frenleme enerjisi geri kazanım sisteminin araç performansına olan olumlu sonuçları gözlemlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Volan, Frenleme, Kinetik enerji, Geri kazanım, Hibrit 

Anahtar Kelimeler: Volan, Frenleme, Geri Kazanım, Hibrit, Msc Adams/car, Matlab Simulink 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ALTERNATİF BİR MİMARLIK EĞİTİM MODELİ: TASARIM VE ORİGAMİ

Aysun AYDIN ÖKSÜZ, Bahar KÜÇÜK KARAKAŞ, Gizem SEYMEN

Türkiye

 

Öz: 20. yüzyıl mimarlık eğitiminde yeni tasarım anlayışlarının, yeni eğitim modellerinin üretildiği bir 
süreçtir. Günümüz mimarlık okullarında tasarım stüdyoları ya da atölyeleri, mimarlık eğitimindeki temel pozi-
syonunu korumaktadır. Mimari tasarım atölyeleri mimarlık eğitiminde öğrencilerin, hem tasarım eylemini 
hem de mimarlık eylemini aynı anda öğrenip uygulayabildiği “tek mecra” olarak kabul edilebilir. Özellikle 
20.yy’ın son çeyreğinde ortaya çıkan kavram üzerinden tasarım modelleri günümüzde fazlası ile tartışmaya 
açılmıştır. Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi, özellikle soyut kavramlar üzerinden tasarım modelleri yerine 
daha matematiksel geometrik veriler üzerinden tasarım modelleri ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Matema-
tik ve geometrinin iç içe geçtiği origami/kâğıt katlama pratiği günümüz mimarlık ortamında özellikle strük-
tür, cephe ya da örtü sistemleri tasarımında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu noktada origami/
kağıt katlama pratiğinin mimarlık eğitiminde nasıl kullanılabileceği bu çalışmanın ana problematiğidir. Ori-
gami ve mimarlık ilişkisi çok genel olarak pratiğin katlama ve geometrik düzen oluşturma özelliği üzerinden 
tartışılmakta ve uygulanmaktadır. Bu çalışma origami ve mimarlık ilişkisini katlama üzerinden değil kat izi ve 
bozum üzerinden tartışmaktadır. KTÜ Mimarlık Bölümü 2018-2019 Eğitim öğretim yılı güz döneminde Mi-
mari Proje-III dersi kapsamında Origami/kâğıt katlama pratiği üzerinden mekân tasarımının nasıl olabileceği 
tartışılmıştır. Proje kapsamında 9 öğrenciden, origami/kâğıt katlama pratiği üzerinden oluşturulmuş bir strük-
tür sistemi tasarlamaları istenmiştir. Öğrenciler katladıkları nesneleri açıp kat izleri üzerinde geometrik düzen-
ler seçilmişlerdir. Seçilen iki boyutlu geometrik izler üçüncü boyuta yükseltilerek açık, yarı açık ve kapalı me-
kânlara dönüşmüşlerdir. Bu bağlamda tasarım eğitiminde soyut kavramsal veriler yerine, somut matematiksel 
ve geometrik verilerin kullanılabilirliğinin sorgulandığı bu deneysel çalışmanın, mimarlık eğitim sürecinde 
alternatif yol arayışları bağlamında bir model oluşturabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Eğitim, Origami, Mekan, Mimarlık 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

VERİMLİLİK EKSENİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ENDÜSTRİ 4.0: MÜHENDİSLİĞİN YOL 
HARİTASI

Aysun SAĞBAŞ

Türkiye

 

Öz: Son yıllarda, her ölçekteki üretim ve hizmet sisteminde çok hızlı bir dijital dönüşümün yaşanması nedeni-
yle Endüstri 4.0 devrimi; üretim ve tüketim ilişkilerini tümüyle değiştirmesi noktasında, yeni bir dönemin 
başlangıcı olma özelliğini taşımaktadır. Bu kapsamda, tüketicinin ve müşterilerin değişen ihtiyaçlarına 
anlık olarak uyum sağlayan, üretim ve hizmet sistemlerinin yeniden tasarlanarak bilişim, iletişim ve internet 
teknolojileri ile entegre edilmesi, dinamik veri işlemeye dayalı sistemlerin kurulması ve birbirleriyle sürekli 
olarak iletişim sağlayan otomasyon sistemlerinin oluşturulması mutlak bir zorunluluk arz etmektedir. Reka-
betçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, güçlü ve esnek lojistik, üretim ve hizmet sistemlerinin tasarlanması, 
fabrika, tedarikçi, lojistik, kaynaklar ve müşteriler arasında oluşturulacak sürekli bir iletişim ağı, taleplerin 
gerçek zamanlı olarak yapılandırılması ve optimize edilmesi, iş ağlarının kendi kendini organize etmesi ve 
gerçek zamanlı cevapları iletebilmesi, verimlilik ekseninde Endüstri 4.0’a geçiş sürecinin temel çerçevesi-
ni oluşturmaktadır. Ürünlerin bireyselleştirilmesi, kaynak verimliliğinin artması ve pazara girme süresinin 
kısaltılması güçlüklerinin üstesinden gelmek de ancak Endüstri 4.0 sürecinin uygulamada devreye alınması ile 
mümkündür. İlk defa 2011 yılında Almanya’da başlatılan Endüstri 4.0 sürecinin uygulanması sonucunda, üre-
tim ve hizmet sistemi bazında; operasyonel verimlilik, kalite ve hız süreçlerinde artış ve maliyetlerde azalma 
görülürken, ülke açısından ise, büyüme istihdam, insan kaynakları, yatırım girişimcilik alanlarında da pozitif 
etkileri söz konusudur. Bu çalışmada; karar süreçlerini optimize eden Endüstri 4.0 ın temel paradigmaları 
açıklanarak, yeni endüstriyel devrimden beklentiler ve Türkiye ve Dünyada dijitalleşme süreci irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Endüstri 4.0, Verimlilik, Üretim ve Hizmet sistemleri 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME VE HEDEF PROGRAMLAMA KARMA MODELİ 
KULLANILARAK YATIRIM PROJE SEÇİM OPTİMİZASYONU 

Aysun SAĞBAŞ, Samet BAYRAKTAR

Türkiye

 

Öz: Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBI) için objektif kriterler ekseninde verilmiş bir yatırım projeleri 
seçim kararı; uzun vadede işletmenin gelişimini etkilemekle birlikte, işletmenin pazar koşullarındaki değişim 
sürecine katkı sağlayarak, rekabet gücünün arttırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Alternatif yatırım 
projeleri arasından doğru projenin seçilmesi, finansman kaynaklarının doğru kullanımı, işgücü ve fırsat maliy-
etlerindeki kayıpların minimize edilmesi açısından da önemlidir. Ülkemizdeki işletmelerin yaklaşık % 90’ının 
KOBİ olduğu düşünüldüğünde, doğru projenin seçilmesi, işletme yönetimi, işletme çalışanları ve dolayısıyla 
ülke ekonomisi için hayati derecede önemli bir karar sürecidir ve bu kapsamda bir karar destek sürecinin 
geliştirilmesi kritik bir önerme sahiptir. Bu çalışmada alüminyum levha üretim sektöründe faaliyet gösteren bir 
KOBİ için alternatif yatırım projelerinin değerlendirilmesi amacıyla, proje maliyeti, öngörülen getiri, çevresel 
sürdürülebilirlik, pazar payı, Ar-Ge ve inovasyona katkı, ürün kalitesi ve maliyeti ve stratejiye katkı kriterleri 
göz önüne alınarak çok kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), Technique for 
Order Preferance by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) ve 0-1 doğrusal hedef programlama (HP), karma 
modeli uygulanarak işletme için en uygun yatırım projesi seçimi gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar 
irdelenmiştir. Geliştirilen 0-1 HP modeli GAMS paket programında çözülmüş ve AHP tekniği kullanılarak he-
saplanan kriter ağırlıkları, projelerin değerlendirilmesi amacıyla TOPSIS tekniğine entegre edilmiş olup,“proje 
7” alternatif projeler arasında yatırım yapılacak en doğru proje olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Proje seçimi, Hedef programlama, Çok kriterli karar verme, AHP, TOPSIS 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

NAMAZGÂH BARAJINA AİT BUHARLAŞMA MİKTARI TAHMİNİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE 
MODELLENMESİ

Ayşe DOĞAN, Mücahit OPAN

Türkiye

  

Öz: Suyun kontrolü açısından ve susuzluktan dolayı meydana gelecek hayati problemlerin çözümü için 
buharlaşma önemli bir faktör olmaya devam etmektedir. Barajlarda, göletlerde ve göllerde meydana gelen 
buharlaşma pek çok değişkene bağlı olduğundan buharlaşma miktarını tahmin edebilmek için model kurmak 
oldukça güç olabilmektedir. Bir yapay zekâ uygulaması olan yapay sinir ağları(YSA) pek çok problemin çözü-
münde ilgi odağı olduğu gibi son çalışmalarla buharlaşma tahmini içinde modellenebilir olmuştur. Sadece 
buharlaşma da değil son yıllarda su kaynakları mühendislerince hidrolojik çevrim dâhilinde dahi birçok prob-
lemin çözümüne uyarlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Namazgâh barajına ait buharlaşmanın YSA yöntemiyle 
modellenmesi üzerinedir. Bu amaçla, birinci aşama da ileri beslemeli geri yayılımlı bir yapay sinir ağı mod-
eliyle eksik veriler tamamlanırken, ikinci aşama da buharlaşma tahmini için zaman serisi analiziyle basit bir 
YSA modeli kurulmuştur. Değişkenler arası doğrusal olmayan bir ilişki söz konusu olduğundan çözüm için 
çok katmanlı bir ağ modeli tercih edilmiştir. Girdi katmanı, gizli katmanı ve çıktı katmanı olmak üzere temelde 
üç katmanlı bir ağ mimarisi tasarlanmıştır. Modelde gizli katmanda bulunması gereken nöron sayısı den-
eme yanılma ile belirlenirken, hatayı minimize etmede diğer öğrenme algoritmalarına oranla daha iyi sonuç 
alındığı için problemde Levenberg-Marquardt öğrenme algoritması kullanılmıştır. En iyi model belirlenirken 
hata düzeyi için MSE(Hata Kareler Ortalaması) ve R2 (Regrasyon) katsayıları dikkate alınmıştır. Sonuç olarak 
zaman serisi analiziyle tahmin için NARX(Nonlinear Otoregresif ) bir modelle probleme çözüm bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Namazgâh Barajı, Yapay Sinir Ağları, Buharlaşma Tahmini 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

KONSEPT AŞAMASINDA ÜRETİLEN GÖRSELLERİN UYGULANMIŞ YARIŞMA PROJELERİ 
ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Ayşenur PAKER BİNİCİ, İbrahim BAŞAK DAĞGÜLÜ

Türkiye

 

Öz: Mimar, zihnindeki fikri dışa aktarabilmek için temsil yöntemlerini kullanır. Tarihsel süreç içerisinde 
teknolojik gelişmelere paralel olarak temsil araçlarına yeni teknikler eklenmiş olsa da temelde temsil kavramı 
her zaman aynı amaçlara ulaşmayı hedeflemektedir. Bir fikri görselleştirirken temel amaç, zihinde oluşan 
mimari ürünü henüz var olmadığı bir aşamada çeşitli amaçlarla başkalarına anlatabilmektir. Yapılar, çoğu 
zaman birden çok disiplinin ortak çalışmasıyla gerçekleşen tasarım ve üretim süreçlerinin sonucunda ortaya 
çıkarlar. Gerek tasarım sürecinde, gerek üretim sürecinde sadece mimarların değil, katılan tüm disiplinler-
in temsil araçlarına gereksinimleri ortaya çıkar. Ağırlıklı olarak odaklanılan bir diğer amaç ise yapıya dair 
fikirleri alıcısına aktarabilmek, yapıyı pazarlayabilmektir. Tercih edilen temsil yönteminin etkili ve mimar 
olmayanların da anlayabileceği bir şekilde kullanılabilmesi, bu amaç dahilinde büyük önem taşır. Kimi zaman 
bir mimari projenin temsil ediliş şekli sayesinde çok daha nitelikli olduğu izlenimi oluşturulabilir. Tasarımcı, 
kendi zihnini berraklaştırmak, tasarımı geliştirmek, farklı açılarını tahlil edebilmek ve düşünülen ürünle bir 
çeşit iletişim kurabilmek için de temsil yöntemlerini kullanabilir. Son birkaç on yıldır üretilen yapıların mimari 
tasarım yaklaşımlarında ve özellikle kabuk ve biçim konusunda çok özgür ve yenilikçi tavırlar sergilenmesinde 
bir güç çarpanı olan bilgisayar desteğinin, özellikle uygulamaya yönelik temsil gücünün daha önce yapılması-
tarif edilmesi mümkün olmayan tasarımları mümkün kılmadaki etkisini gözlemleyebilmek olasıdır. Temsil 
yöntemlerindeki gelişim, bir çok fikrin aktarımını olanaklı kılmıştır. Günümüzde tasarım sürecinde kullanılan 
yardımcı teknolojik uygulamaların pek çoğu görsel ürünler oluşturmaya yönelik araçlardır. Bu durum görsel 
açıdan çok daha etkileyici ve özellikle form olarak farklılaşabilen yapıların ortaya konmasını sağlamıştır. Yük-
sek kalitede görsel temsiller oluşturulmasına olanak sağlayan bu durumun tartışma konusu haline gelen başka 
sonuçları da olmuştur. Juhani Pallasmaa ‘Tenin Gözleri; Mimarlık ve Duyular ’ isimli kitabında görselliğin bu 
denli başat olmasının, diğer duyuların tasarım ve aktarım aşamalarında göz ardı edilmesinin çevremizi giderek 
duyusal anlamda yoksullaştırdığını ve düş kırıklıklarına yol açtığını savunarak anlatmaktadır. Yarışma projeleri 
her zaman özellikle kamusal yapıların üretilmesinde en çok uygulanması beklenen yöntem olmuştur. Bir yarış 
söz konusu olduğunda görsel algıyı etkilemeye yönelik, daha kaliteli temsilleri bir arada görmek mümkündür. 
Bu çalışmanın amacı, mimari konsept aşamasında ortaya çıkan görsel sunum materyalleri ile uygulama sonrası 
ortaya çıkan son ürünün tüm bu görselleştirme süreçlerine dair bakış açıları bağlamında, işlev, estetik ve algı 
açısından karşılaştırılıp incelenmesidir. Çalışma kapsamında; Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası ve Kül-
tür Merkezi, Lüleburgaz Otobüs Terminali, Şişli Halide Edip Adıvar Kültür Merkezi, Troya Müzesi, Antalya 
Expo Kulesi gibi farklı tasarım yaklaşımlarına sahip, yarışmalar sonucu üretilmiş örnekler incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Görselleştirme, Mimari Temsil, Yarışma Projeleri 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ÇELİK YAPI ELAMANLARININ YANGIN KARŞISINDAKİ MEKANİK DAVRANIŞI

Betül KALEMCİ, Fuad OKAY, Erkan AKPINAR

Türkiye

 

Öz: Çelik, pek çok üstün özelliklere sahip olmasına karşın ısıl değişimlere oldukça duyarlı bir yapı mal-
zemesidir. Yangın nedeniyle ortam sıcaklığının artması sonucunda çelik yapı elemanlarının termal, mekanik 
ve kullanılabilirlik özelliklerinde olumsuz etkiler gerçekleşir. Yüksek sıcaklık etkisinde çelik malzemede, 
rijitliği etkileyen önemli parametrelerden biri olan Elastisite Modülü değerinde önemli ölçüde azalma mey-
dana gelir ve buna bağlı olarak sehimde büyük artış görülür. Yangın, yanıcı maddeler, havadaki oksijen ve 
s üçgeni arasında gerçekleşen yanma olayının zaman ve mekân olarak kontrolsüz bir şekilde yayılmasıdır. 
Bu çalışmada, yangın durumunda ortaya çıkan yüksek sıcaklık etkisinde, çelik kirişlerdeki mekanik davranış 
değişimi teorik olarak incelenmiştir. Ortam sıcaklığının yangın etkisindeki değişimi, ISO 834 standardına 
göre “standart sıcaklık-zaman eğrisi” olarak ifade edilmiştir. Bu sıcaklık değerlerinin çelik kirişler üzerindeki 
etkisini belirlemek için iletim ve taşınım transfer mekanizmaları kullanılarak üç boyutlu ve zamana bağlı ısı 
transfer denklemi oluşturulmuştur. Çeliğin termal özelliklerinin sıcaklık artışı ile değişmediği varsayılmıştır. 
Eurocode 3’te bulunan, sıcaklık değişimlerinin Elastisite Modülü değerlerine olan etkilerine yönelik bağıntılar 
kullanılmış ve eleman boyunca belirli noktaların rijitlik değerleri elde edilmiştir. Kiriş orta nokta sehim miktarı 
iki farklı yaklaşım ile hesaplanmış ve oda sıcaklığındaki duruma oranla meydana gelen değişim yüzdeleri 
incelenmiştir. Özel olarak düzgün yayılı yüklü basit mesnetli bir çelik kirişin her tarafından yangına maruz 
kalması durumunda; sıcaklık değişimlerinin sonucu olarak, Elastisite Modülü ve Sehim miktarlarında oluşan 
değişimler sayısal olarak ortaya koyulmuştur. Çelik yapı tasarımında, kirişler özelinde olmak üzere, yangın 
etkisinin ne denli önemli ve kritik olduğu teorik olarak irdelenmiş ve hesapla gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çelik Yapılar, Yangın, Mekanik Davranış, Elastisite Modülü, Sehim 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

REZONANSLI DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN İNCELENMESI VE LLC REZONANSLI 
DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN TASARIMI

Burak ÖZDEMİR, Hacı BODUR

Türkiye

 

Öz: Endüstrinin son yıllarda hızla gelişmesiyle beraber elektronik cihazlar hayatımızda daha çok yer tut-
maya başlamıştır. Bu gelişmeyle beraber harcanan enerjinin dönüşümü, verimi gibi konular oldukça önem-
li hale gelmiştir. Televizyon, telefon, tablet gibi elektronik cihazların çoğu doğru akım (DC) ile çalışır. Bu 
cihazları şarj ettiğimiz veya direkt bağladığımız şebekenin akımı ise alternatif akımdır. Bu durumda şebekeden 
alınan alternatif akımın doğru akıma çevrilmesi gerekmektedir. Elektroniğin alt dallarından olan biri olan 
güç elektroniğinin konusu, yarı iletken elemanlar kullanarak elektrik enerjisinin dönüşümünü ve kontrolünü 
yapmaktır. Geleneksel olarak alternatif akımdan doğru akıma dönüşüm; AC giriş filtresi, AC-DC dönüştürücü, 
DC-DC dönüştürücü, DC çıkış filtreleri şeklinde gerçekleştirilir. Bu yapıda DC-DC dönüştürücüler endüstride 
çok büyük öneme sahiptir. Literatürde DC-DC dönüştürücülere ait birçok değişik topoloji vardır. Bu to-
polojilerin her biri; ekstra güvenlik, kontrol yöntemi, istenen güç, yükün cinsi gibi farklı amaçlar için özel 
olarak geliştirilen topolojilerdir. Endüstride ise amaç istenen kaliteyi en ucuza sağlayabilmektir. Rezonanslı 
dönüştürücüler ise indüktörün enerji aktarımı prensibine göre çalışan geleneksel DC-DC dönüştürücülerin 
aksine rezonansla güç aktarımı yapar. Rezonansla güç aktarımı yarı iletken elemanlar üzerindeki gerilim ve 
akım stresi, kullanılan eleman sayısını azalttığı için maliyet olarak belli uygulama alanlarında daha az mali-
yete sahiptir. Dolayısıyla rezonanslı dönüştürücüler endüstride oldukça yaygındır. Bu bildiride rezonanslı 
dönüştürücüler incelenmiş ve özel bir rezonanslı dönüştürücü topolojisi olan LLC dönüştürücünün çalışma 
prensibi, tasarım kriterleri anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Güç Elektroniği, DC-DC Dönüştürücüler, Rezonanslı Dönüştürücüler, LLC Rezonanslı 
Dönüştürücü 
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MALZEME İŞLEMLERİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK ÜÇLÜ TERMAL PLAZMA TORÇ 
SİSTEMİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE MODELLENMESİ

Knyaz ABDURAHMANOV, Emre YURTKURAN, Rahmi ÜNAL

Türkiye

Öz: Son yıllarda çeşitli malzeme işlemlerinde doğru akım transfer edilmeyen ark (DATEA) termal plazma 
torçlarının kullanımı artmıştır. Bu alanların başında yüksek ergime sıcaklıklarına sahip reaktif malzemelerin 
atomizasyonu, ergitilmesi, toz küreselleştirme ve kaplama uygulamaları gelmektedir. Konu ile ilgili yapılan 
çalışmalar, yüksek maliyetler ve torç içerisindeki verilerin elde edilme zorluğu nedeniyle bilgisayar yazılımları 
ile modelleme yapma şeklinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca mevcut literatür torç içerisindeki ark kökü eklen-
tisinin konumunu belirlemeye yönelik çalışmalardan oluşmaktadır. Parametrelerin değişimi ile birlikte mal-
zeme işlemlerinde asıl önemli olan torç dışındaki sıcaklık ve hız dağılımlarının belirlenmesine yönelik oldukça 
az çalışma vardır. Bu çalışmada plazma torçları yatay eksen ile 30o açıyla, merkez eksen etrafında ise 120o 
açıda yerleştirilmiştir. Böylece, torçlar tek merkeze hedeflenmiştir. Üçlü DATEA plazma torçlarının model-
lenmesi ANSYS yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Akış türü türbülanslı ve sıkıştırılamaz olarak kabul 
edilmiştir. Çalışma gazı olarak argon kullanılmıştır. Oluşturulan bu geometri içerisindeki elektrik arkından 
dolayı ortaya çıkan elektromanyetik alan ve gaz akışı arasındaki etkileşimi çözebilmek için ANSYS Fluent 
ve MHD modülü beraber kullanılmıştır. Analiz parametreleri olarak en etkin parametreler olan beş farklı 
akım değeri (100, 150, 200, 250, 300 A) ve gaz hacimsel debisi (15, 25, 37, 50, 70 SLPM) belirlenmiştir. Bu 
parametrelere bağlı olarak torç çıkışından kesişim noktasına ve kesişim noktası etrafındaki sıcaklık, hız ve 
yoğunluk değerlerindeki değişim incelenmiştir. Artan akım ve hacimsel debiyle, kesişim noktasındaki sıcaklık 
ve hız değerleri artmıştır. Bununla birlikte yoğunluk değerlerinde ise kayda değer bir etkinin olmadığı tespit 
edilmiştir. En yüksek sıcaklık ve hız, 300A akım ve 70 SLPM hacimsel akış debisi değerlerinde elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Plazma Modelleme, Torç, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
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ÖZET SÖZEL METİNLER

YASTIKLAMA(BUTTERİNG) YÖNTEMİ UYGULANARAK BİRLEŞTİRİLEN SA 335 P91 - SA 
312 TP 316L FARKLI ÇELİK ÇİFTİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Burhan DİNÇ, Emre KATKAY, Engin TEMEL, Ramazan YILMAZ

Türkiye

 

Öz: Enerji ihtiyacının giderek artması sonucu enerji santrallerinde enerji verimliliğinin artırılması ve çevrenin 
korunması için yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı malzemelerin kullanılması zorunlu hale gelmektedir. Bu-
nun için enerji santrallerinde daha yüksek sıcaklık gerektiren kısımlarda boruların yüksek sıcaklık ve sürünme 
dayanımına sahip SA335 P91 çeliği, daha düşük sıcaklık istenen kısımlarda ise SA312 TP 316L ostenitik 
paslanmaz çelik kullanılabilmekte ve böylece daha verimli ucuz hale getirilmektedir. Çeliklerin kimyasal 
kompozisyonları ve mekanik özellikleri birbirinden oldukça farklı olduğundan kaynaklı birleştirme işlemlerini 
zorlaştırmaktadır. Bu problemin çözüm yöntemlerinden birisi P91 tarafı ostenitik paslanmaz çelik ilave metal 
ile yastıklama(buttering) uygulanarak kaynaklı birleştirmenin gerçekleştirilmesidir. Bu çalışmada SA 335 P91 
çelik boru malzeme ile aynı kalınlıktaki SA 312 TP 316L östenitik paslanmaz çelik boru yastıklama (Buttering) 
işlemi uygulanarak TIG (Tungsten Inert Gas) kaynak yöntemi ile birleştirilmiştir. Birleştirilen malzemeleri mi-
kro yapı ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Mikroyapı incelemeleri optik mikroskop, tarama elektron mik-
roskobu ile gerçekleştirilmiştir. P91 yüzeyi AWS A5.14:2011 ERNiCr-3 Ø2.4 ilave tel kullanılarak birleştirildi. 
Birleştirilen malzemelerin mikroyapı incelemesi ve çekme dayanımı, sertlik, eğme ve çentik darbe tokluk gibi 
mekanik özellikleri belirlendi. Elde edilen çekme dayanımı ve darbe tokluk değerlerinin ilgili malzemenin 
uluslararası standartlarda kabul edilen değerler arasında olduğu tespit edilmiştir. Kırılma yüzeyleri incelemel-
erinde sünek bir davranış gösterdiği gözlenmiştir. Böylece yastıklama yönteminin bu tür farklı malzemelerin 
kaynağında başarılı şekilde uygulandığı gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: TIG, Yastıklama (Buttering),Mekanik Özellikler, P91, SA312 TP 316L 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1346

ÖZET SÖZEL METİNLER

SA335 P91- SA312 TP 316L FARKLI ÇELİKLERİN TIG KAYNAĞI İLE MİKROYAPI VE 
MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Burhan DİNÇ, Emre KATKAY, Engin TEMEL, Ramazan YILMAZ

Türkiye 

Öz: Ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu enerjinin minimum maliyetle üretimi, ancak 
bu enerji talebi karşılanırken çevresel zararların minimum düzeyde tutulması, enerjinin üretimin en verimli ve 
performanslı üretimi sağlanmalıdır. Bunun için en düşük maliyetli bir sistem oluşturulması hedeflenmektedir. 
Enerji ihtiyacının giderek artması enerji santrallerinde enerji verimliliğinin artırılması ve çevrenin korunması 
için yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı malzemelerin kullanılması zorunludur. Enerji santrallerinde daha 
yüksek sıcaklık gerektiren kısımlarda boruların yüksek sıcaklık ve sürünme dayanımına sahip SA 335 P91 
çeliği , daha düşük sıcaklık istenen kısımlarda ise SA312 TP 316L ostenitik paslanmaz çelik kullanılabilmekte 
ve daha verimli ve ucuz hale getirilmektedir. Bu çalışmada farklı kimyasal kompozisyon özelliklerine sahip iki 
farklı malzemenin endüstride kullanılan yastıklama (buttering) yöntemi uygulanmadan SA 335 P91 çelik boru 
malzeme ile aynı kalınlıktaki SA 312 TP 316L östenitik paslanmaz çelik boru TIG (Tungsten Inert Gas) kaynak 
yöntemi ve AWS A5.14:2011 ERNiCr-3 Ø2.4 ilave tel kullanılarak birleştirilmiştir. Kaynak işlemi sonunda ge-
rekli olan ısıl işlem uygulanmıştır. Birleştirilen malzemelerin mikroyapı ve mekanik özellikleri incelenmiştir. 
Mikroyapı incelemeleri optik mikroskop ile gerçekleştirilmiştir. Birleştirilen malzemelerin mikroyapı ince-
lemesi ve çekme dayanımı, sertlik, eğme ve çentik darbe tokluk gibi mekanik özellikleri belirlendi. Elde edilen 
çekme dayanımı ve darbe tokluk değerlerinin ilgili malzemenin ASME Section IX uluslararası standartlarda 
kabul edilen değerler arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: TIG, Mekanik Özellikler, SA 335 P91, SA 312 TP 316L 
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ZİRKONYA ESASLI TERMAL BARİYER KAPLAMALARIN OPTİMUM LAZER YÜZEY 
MODİFİKASYON PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

Caner ASLAN, Ayşegül AKDOĞAN EKER, Erhan AKMAN, Ali AVCI, Muhammet KARABAŞ

Türkiye

 

Öz: Termal bariyer kaplamalar, yüksek sıcaklığa maruz kalan parçaların korunmasında yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Termal bariyer kaplama sistemi bağ katman ve seramik üst katman olarak iki farklı kat-
mandan oluşmaktadır. Bağ katman altlık malzemeyi oksidasyondan korurken, seramik üst katman düşük ter-
mal iletkenlik özelliği ile parçaları yüksek sıcaklık etkisinden korumaktadır. Plazma püskürtme ile üretilen 
zirkonya esaslı seramik üst katman kaplamaların yüzeyleri pürüz, porozite ve çatlaklar gibi yapısal süreksiz-
likler içermekte olup kaplamaların sıcak korozyon ve oksidasyona karşı direncini azaltmaktadır. Çalışmanın 
temel amacı, kaplamadaki yapısal süreksizlikleri lazer yardımıyla minumuma indirmektir. Çalışmada, zirk-
onya esaslı, itriya ile kararlı hale getirilmiş zirkonya (YSZ), serya-itriya ile kararlı hale getirilmiş zirkonya 
(CYSZ) ve lantan zirkonat (LZ) kaplamalar plazma püskürtme tekniği ile üretimiş ve bu kaplamaların opti-
mum lazer yüzey modifikasyon parametreleri belirlenmiştir. Lazer modifikasyon işlemi için seçilen lazer gücü, 
tarama hızı ve lazer mesafesi parametreleri değiştirilerek seramik üst katman yüzeyinde kaplama tabakasından 
ayrılmamış, çatlaksız ve yoğun bir mikroyapı elde edilmeye çalışılmıştır. Her bir parametre ile yapılan laz-
er yüzey modifikasyon çizgileri taramalı elektron mikroskobu ile kesitten ve yüzeyden mikroyapısal olarak 
incelenmiştir. Elde edilen karakterizasyon sonuçları neticesinde, tüm kaplamalar için lazer gücü %10’dan 
%24’e doğru arttıkça yüzey üzerinde çatlakların sınırlandırdığı alanların büyüdüğü, yüzeyde oluşan krater 
benzeri çukurlukların azaldığı görülmüştür. Ortalama 200 mikron kalınlığında olan kaplama kesitlerinden 
alınan mikroyapı görüntüleri incelemesinde; lazerle modifiye edilmiş yaklaşık 30 mikron kalınlığında tabaka 
için sırasıyla en uygun lazer modifikasyon parametreleri; YSZ için %22 lazer gücü, 120 mm/s tarama hızı, 220 
mm lazer mesafesi, CYSZ için %18 lazer gücü, 120 mm/s tarama hızı, 200 mm lazer mesafesi, LZ için ise lazer 
gücü %10, tarama hızı 60, lazer mesafesi 220 mm olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Termal Bariyer Kaplamalar, Lazer, Modifikasyon 
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İKİ FARKLI HATVE DEĞERİNE SAHİP KARŞI AKIŞLI, ISLAK TİP SOĞUTMA KULESİ PVC 
FİLM DOLGU MALZEMELERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Caner TUKTA, Ş. Özgür ATAYILMAZ

Türkiye

 

Öz: Soğutma kuleleri suyun bir kısmını hava akımına buharlaştırmak yoluyla su soğutmak için tasarlanmış 
ısı atma cihazlarıdır. Açık çevrim soğutma kuleleri iç ortamında büyük bir su yüzeyinin daha uzun bir süre 
hava akımına temas etmesini sağlayan dolgu malzemeleri kullanılmaktadır. Bu hususta su karakteristiğine ve 
hava kirliliğine bağlı olarak istenilen performansı sağlayacak dolgu malzemesi seçimi büyük önem arz etme-
ktedir. Bu çalışmada Merkel Metodu kullanılarak iki farklı hatve değerine sahip ıslak tip, karşı akışlı soğutma 
kulesi PVC film dolgu malzemelerinin performansları incelenmiştir. Gerçekleştirilen testler neticesinde her 
iki dolgu malzemesinin performansını analiz etmeye imkân veren dolgu karakteristik eğrileri ve dolgu kara-
kteristik katsayıları tespit edilmiştir. Devamında literatürde yaygın olarak verilen, dolgu malzemesi boyunca 
gerçekleşen hava tarafı basınç düşümü katsayısı korelasyonunun deneysel sabitleri elde edilmiştir. Sonrasında 
her iki dolgu malzemesi, aynı giriş şartlarında hem aynı oturma alanı hem de aynı hava hızı değerleri için 
Merkel Metodu ve literatürde verilen en genel hava tarafı basınç düşümü korelasyonu kullanılarak yeniden 
sınanmıştır. Bu sayede aynı soğutma gücü sağlanırken her iki durum için dolgu malzemelerinin gerekti-
recekleri hava debisi ve neden olacakları hava tarafı basınç düşümü değerleri hesaplanmış, fan verimi sabit 
bir değer kabul edilerek tüketecekleri fan mil gücü değerleri kıyaslanmıştır. Buna göre aynı oturma alanı için 
dar hatveli dolgu malzemesinin daha performanslı çalışacağı görülmüştür. Aynı hava hızı değerleri içinse dar 
hatveli dolgu malzemesinin daha az bir oturma alanına sahip olacağı fakat geniş hatveli dolgu malzemesinin 
daha az bir fan mil gücü gerektireceği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Soğutma Kulesi, Merkel Metodu, Film Dolgu 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1349

ÖZET SÖZEL METİNLER

SAFRANBOLU, BAĞLARBAŞI MAHALLESİ’NDEKİ KONUT MİMARİSİNİN İNCELENMESİ

Cansu Nur AK, Sare SAHİL

Türkiye

 

Öz: Safranbolu, Batıkaradeniz Bölgesinin bir ili olan Karabük’ün en büyük ilçesi olarak geleneksel konut 
mimarisi ile ön plana çıkmaktadır. Geleneksel Safranbolu Evi, Geleneksel Türk Evi özelliklerini taşımasıyla 
mimari literatürdeki önemli konulardan biridir. Safranbolu; yapı ve yerleşme özelliklerine göre Çarşı, 
Kıranköy ve Bağlar bölümü olarak üçe ayrılırken geleneksel konut dokusu yoğunluğu Bağlar ve Çarşı bölü-
münde belirginleşmektedir. Bu çalışmada Safranbolu Bağlar, Bağlarbaşı mevkiinden seçilen 10 bağ evi plan 
tipleri, yapı malzemeleri, konut birimlerinin eski işleyişleri ve günümüz işleyiş şekilleri konu alınmaktadır. 
Plan tipolojilerinin incelenmesiyle cephe analizi yapıldığında açıklıkların kuzey cephelerde sağırlaştığı ve 
güney cephelerde sıklaştığı genellemesi yapılmaktadır. Bölgedeki evlerden seçilenler arasında sokakla ku-
rulan ilişkinin, plan tiplerinin ve cephelerinin analiz edildiği bir katalog çalışması yapılmaktadır. Çalışmaya 
katkı sağlaması amacıyla seçilen sokaktaki ev sakinlerinin, evlerin eski kullanımlarıyla ilgili görüşleri alınarak 
anlatımları dikkate alınmaktadır. Bölgedeki Bağ Evi konut tiplerinin çevreyle olan ilişkisindeki durumunda so-
kak unsurunun önem tesir ettiği, girişlerin sokak cephesinden olmasından anlaşılmaktadır. Konutların içindeki 
mekanların işleyiş şeklinin günümüz hayatındaki yeri saptanmakta olup ortak özellikleri ortaya çıkmakta ve 
günümüze adapte olma şekillerindeki durumlar tespit edilmektetir. Bu çalışmanın sonucunda; Geleneksel Türk 
Evi’nin ve Geleneksel Safranbolu Evi’nin plan tipi özellikleri plan tiplojilerinin de ortak paydada buluşmasını 
sağlasa da Bağ Evlerinin özgün yapılar olup birbirinden farklılaştıklarını, her birinin ihtiyaca ve kullanıcıya 
göre oluştuğu tespit edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bağ Evleri, Konutlaşma, Kent Dokusu 
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ENDÜSTRİYEL BOYUTTA G150NİCRMO6-6 ADAMİT MERDANENİN KALİBRE DİBİNİN 
SERTLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Cemal MERAN, Emre Murat OMURCALI, Serkan KEKİKCİLER

Türkiye

 

Öz: Krom, nikel, molibden ve ortalama %1,5 ile 2,2 arasında karbon içeren hiperötektoid dökme çelikler 
genellikle hadde merdanelerinde kullanılmaktadır. Bu merdaneler çoğunlukla adamit merdaneler olarak bil-
inmektedir. Döküm adamit merdanelere haddelenecek ürün profiline (ray, geniş profiller vb.) uygun olarak 
talaşlı işlemle derin kalibreler açılmasına ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu durumlarda merdanenin kalibre 
dibi sertliği yüzeye göre ortalama 4 ile 5 HRC arası düşebilmektedir. Kalibre dibindeki sertlik düşüşü mer-
dane üzerindeki kalibrelerde heterojen aşınmaya ve çok daha kısa sürede kullanılamaz hale gelmesine yol 
açabilmektedir. Bu çalışmada talaşlı imalatı yapılan G150NiCrMo6-6 kısa gösterimine sahip gerçek boyutta 
adamit bir merdanenin kalibre dibinin özel olarak tasarlanan ve imal edilen bir platformda hasara uğramadan 
sertleştirilebilirliği incelenmiştir. Çalışmada sferolitin (küresel karbür) içerisinde yer aldığı perlitik matriksin 
su verme işlemi ile martenzite dönüşümü hedeflenmiştir. Yapılacak diferansiyel ısıl işlem ile merdane merkez-
inde daha tok olan perlitik yapı korunurken çalışan (yani ezmeyi yapan) yüzeylerde daha kuvvetli olan mar-
tenzit içinde yer alan sferolit ile birlikte sertliğin ve aşınma dayanımını artırması hedeflenmiştir. Çalışmada 
talaşlı imalatla kalibreleri açılan merdanelerin kalibre dibinin özel olarak tasarlanan ve imal edilen bir plat-
formda hasara uğramadan sertleştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan su vermelerin genel bir sonucu olarak 
değerlendirildiğinde ne kadar çok ağır şartlarda su verilse de hiçbir kırık veya çatlak gözlemlenmeyen bu tip 
kimyasal bileşime ve boyutlara sahip adamit bir merdanenin su vermeye uygun olduğuna karar verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Adamit Merdane, Çelik Merdane, Sertleştirme, Kalibre Dibi Sertleştirme, Isıl İşlem 
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ KARGO 
ŞİRKETİNDE BİR ARAŞTIRMA

Coşkun CANBAZ, Reşit ERÇETİN

Türkiye

 

Öz: Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin rekabet etme düzeyleri her geçen gün artmakta ve bu artış ile birlik-
te işletmeler tarafında farklı istek ve ihtiyaçlar meydana gelmektedir. Yetenekli ve nitelikli potansiyel adayların 
işletmeye çekilmesi ve tutulması gibi durumlar standart bir durum gibi görülse de aslında işletmeler nezdinde 
bakıldığında bazı zorlukların ortaya çıktığı da görülmektedir. 1980’li yıllardan sonra personel yönetiminden 
farklı olarak insan kaynakları yönetimine geçilmesiyle birlikte, işletme yöneticileri yetenekli ve nitelikleri 
adayları bulma ve elde tutma konusunda ağırlıklı olarak insan kaynakları profesyonellerini görevlendirmiştir. 
İnsan kaynakları profesyonellerinin hem sıradan adayların hem de kalifiye adayların işletmeden uzaklaşmadan 
devam edebilmelerini sağlamak için bir takım önlemleri alması ve uygulaması gerekmekteydi. 1990’lı yıllarda 
işletmelerin işgören temin etme ve bulundurma süreçlerinin gelişmesi ve aynı zamanda işletmelerin diğer 
rakiplere üstünlük sağlama konusunda bir arayışa girmesi ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği önemi de ortaya 
çıktığı görülmektedir. İş sağlığı ve iş güvenliği, işgören işyerinde bulunduğu sırada fiziki veya psikolojik özre 
neden olan olayları ve iş hastalıklarının önüne geçilmesi adına öncelikle, çalışma ortamında alınması gereken 
tedbirlerin tespit edilmesiyle personellerin bu konuda bilgilendirilmesi ve kontrol edilmesini içermektedir. 
Bu doğrultuda çalışmanın amacı insan kaynakları ve insan kaynaklarının yönetim süreçlerinin açıklanması iş 
sağlığı ve güvenliğinin nasıl uygulanacağı konusunun değerlendirilmesi ile birlikte insan kaynakları yöneti-
minde iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin ortaya konulmasıdır. İnsan kaynakları yönetimi süreçlerinde hiç 
kuşkusuz iş sağlığı ve güvenliği yöneticilerin, liderlerin ve insan kaynakları profesyonellerinin rolleri önemli 
olmaktadır. Bu bakımdan yöneticileri liderler ve insan kaynakları profesyonellerinin nasıl bir rolleri açısından 
insan kaynakları yönetiminde iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin ortaya konulmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Sağlığı, İş Güvenliği, İş sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, 
İşveren Markasında Tepe Yönetim, Liderlik.
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V/UHF FREQUENCY BAND CMOS LOGARITHMIC RF POWER DETECTOR DESIGN

Cüneyt AYAN, Burcu ERKMEN, Hakan DOĞAN

Turkey

 

Abstract: With the advent of the wireless systems, RF power detectors are being used in many RF / millimeter 
wave integrated circuits. They are critical components in RF transmitters for transmit power control and also 
have a key role on the RF receivers to measure received signal strength to adjust the amplifier gain. In these 
blocks, usually RF power amplifier or low noise amplifier’s output power signal is an input to the power detec-
tor. The input power of the RF power detector circuit is converted to an analog dc output voltage via logarith-
mic transfer function in order to achieve a linear-in-dB input-output characteristic and the dc output voltage 
value indicates the power level of the input signal. In this work, a logarithmic power detection circuit is de-
signed for V/UHF frequency band (30-512 MHz). The architecture of power detector is composed of cascaded 
limiting amplifiers, half-wave rectifiers, voltage summing circuits and output filtering stages, respectively. To 
achieve extended dynamic range, outputs of four separate detector stages are summed. The power detector is 
designed and simulated in UMC 65 nm CMOS technology and consumes 46.7mA from 1.2V supply. The low 
power circuit is designed using piecewise linear approximation method and has a dynamic range wider than 
50 dB. The designed circuit meets the requirements to be used on all the entire V/UHF frequency band radio 
transceiver applications for aerospace. 

Key Words: Cmos, Power Detector, Successive Detection Logarithmic Amplifier, Limiting Amplifier, Rectifier 
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MODERN CAMİLERDE MİHRAP DUVARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Damla KALMUK, Derya ELMALI ŞEN

Türkiye

 

Öz: İslamiyet’te camiler, kutsal ve simgesel mekanlar olarak benimsenmiş ibadet yapılarıdır. Esasında ca-
miler; Müslümanların toplanarak ibadet ettikleri, bunun yanı sıra bilgi paylaşımında bulundukları, eğitimin 
gerçekleştiği ve adalet işlerinin yürüdüğü karma kullanımlı mekanlardır. İlk ibadet mekanı Hz. Muhammed’in 
evi olarak kabul edilmiştir. Zamanla mekan gereksinimiyle camiler, ilk oluşumlarını göstermeye başlamış; 
dünyevi olanın dünyada kalacağına ve ahirete olan inanç, cami mimarisinin şekillenmesinde etkili olmuştur. 
Her dönemde coğrafi, iklimsel ve kültürel koşullarla siyasi yönetimlere bağlı olarak mevcut teknik imkan-
lar doğrultusunda gelişen cami mimarisi; zamanla belirli simgesel eleman ve biçimsel ifadelerle kalıplaşmış, 
tasarım açısından gelişimi kısıtlanmış ve klasik bir mimariye sabitlenmiştir. Bu klasik anlayış içinde var olan 
simgesel elemanlardan biri de mihraptır. Kıble yönünü işaret eden ve ibadeti yöneten imamın yerini vurgu-
layan mihrap, yüklendiği anlamsal boyutuyla da klasik cami mimarisinin en önemli unsurlarındandır. Kıble 
duvarı içine bir niş yerleştirilmesiyle oluşan mihrabın bu formu günümüze kadar değiştirilmeden ulaşmıştır. 
Günümüzde değişen ve gelişen teknolojik imkânlara ve malzeme olanaklarına rağmen geleneksel tasarımın 
ikon haline geldiği, çağdaş yorumların katılmadığı, kopya ve kimliksiz camiler inşa edilmektedir. Çağdaş 
yorumların katıldığı tasarımlar ise toplumun bazı kesimleri tarafından kabul görmezken, yenilik arayışı içinde 
olan kesimler için ilgi çekicidir. Bu çalışma kapsamında, günümüz malzeme ve teknolojisinin kullanıldığı 21. 
yüzyıl camileri ele alınmıştır. Çalışmada, farklı ve çağdaş yorumlarıyla klasik anlayışın dışına çıkan modern 
camilerin mihrap duvarı özelinde analiz edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, 2000 yılı ve sonrası, yurt içi ve 
dışında inşa edilmiş örnekler seçilerek, modern camilerde mihrabın kıble duvarındaki konumu ve niteliğinin 
yanı sıra tasarımcı tarafından nasıl ele alındığı araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cami Mimarisi, Modern Cami, Mihrap Duvarı 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

TERKOS SU YOLUNA AİT ANITSAL YAPILARIN BELGELENMESİ

Devrim İSENKUL, Nur URFALIOĞLU

Türkiye

 

Öz: Su, tarih boyunca tüm uygarlıklar için önemli yaşam kaynağı olmuştur. Temiz suya ulaşmak amacıyla döne-
min teknolojileri kullanılarak farklı su yapıları yapılmıştır. Çağlar boyunca önemli bir merkez olan İstanbul’un 
da en önemli sorunlarından biri tatlı su kaynağının bulunmamasıdır. Farklı zamanlarda şehre su sağlamak 
amacıyla dönemin teknolojisi kullanılarak tesisler kurulmuş ve bu sorun çözülmeye çalışılmıştır. Roma ve 
Bizans dönemindeki açık ve kapalı sarnıçlar, Osmanlı döneminde ise su yolları ve şebekeler yapılarak şehrin 
su ihtiyacı karşılanmıştır. İstanbul’da 19. yüzyıl sonlarına kadar Halkalı, Kırkçeşme, Üsküdar ve Taksim gibi 
su yolları inşa edilmiştir. 1874 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Fransız şirketine verilen imtiyazla kuru-
lan Terkos Su şirketi (Dersaadet Anonim Su Şirketi) gelişen İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için atılan 
önemli bir adım olmuştur. Beyoğlu, Galata, Haliç’in batı sahilleri ve Boğaz’ın Rumeli yakasına su verilmesi 
düşüncesi ile kurulan tesisler sayesinde İstanbul’a Terkos Gölünden basınçlı su verilerek suyun konutlara 
ulaşımı kolaylaşmıştır. Bu çalışmada Terkos su yollarına ait anıtsal yapıların incelenerek mimari özelliklerinin 
belgelenmesi ve isale hattının bütüncül olarak ortaya çıkarılarak korunması için gerekli önerilerin geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. İstanbul’da kurulan 5. büyük su tesisi olan Terkos Su Sistemi geç dönemde inşa edildiğinden 
yapılarda ileri teknoloji kullanılmış olup çalışma kapsamında incelenen yapılardan bazıları şunlardır: Terkos 
su pompa istasyonu, Kağıthane içme suyu arıtma tesisi, Edirnekapı su deposu, Bomonti su kulesi (şato), Şişli 
rezervuarı, Feriköy pompa istasyonu, Feriköy su depoları, tamir atölyesi ve lojmanlar. Tarihi su yollarına 
ait yapıların özgün biçimde korunarak bu kültür ve teknolojinin gelecek nesillere aktarılması endüstriyel su 
mirasımız açısından büyük önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Terkos, Tarihi Su Yolu, Su Yapıları
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ÖZET SÖZEL METİNLER

AL2O3-%3 TİO2 SERAMİK TOZ PARTİKÜL TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERİN 
KAYMA GERİLMESİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

Dilek ASİ, Halit GÜN, Osman ASİ

Türkiye

 

Öz: Kompozit malzemeler otomotiv, uçak, savunma, denizcilik ve spor malzemeleri gibi birçok alanda çok 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Kompozit malzemelerin kullanım yerlerine göre sahip olması istenilen birçok 
mekaniksel, fiziksel ve kimyasal özellikleri vardır. Malzemenin mekaniksel özelliklerden bir tanesi de kayma 
gerilmesi davranışıdır. Polimer matrisli kompozit malzemelerin dayanım değerlerini artırmak için genellikle 
takviye elemanı olarak cam, karbon ve aramid gibi elyaflar kullanılmaktadır. Bunun yanında polimer matris 
malzemelerinin özelliklerinin iyileştirilmesi için ise matris malzemeleri seramik toz partiküllerle modifiye 
edilmektedir. Bu çalışmada, cam elyaf takviyeli epoksi reçine matrisli kompozit malzemelerde ilave parçacık 
olarak kullanılan Al2O3–%3 TiO2 seramik tozlarının karışım oranlarının ve boyutunun üretimi yapılan mal-
zemenin kayma gerilmesi davranışına etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Kompozit malzemelerin üretimi 
için, takviye olarak (woven) 270 gr/m2’lik dokuma kumaşlar, matris malzemesi olarak ise epoksi reçine 
kullanılmıştır. Üretimde epoksi reçine olarak Epikote Resin 828 Bisphenol-A-(Epichlorhydrin) ve sertleştirici 
olarak Epikure Curing Agent 875 kullanılmıştır. Al2O3-%3 TiO2 seramik tozları reçinenin içerisine % 0, 
%5, %10, %15 katkı oranlarında ilave edilmiştir. Kompozit malzemeler el yatırma yöntemi ile üretilmiştir. 
Üretilen kompozit malzemelerin elyaf ağırlık oranları ve porozite miktarları belirlenmiştir. Numunelerin 
kayma gerilmesi testleri ASTM D 5379 standardına göre yapılmıştır. Deneysel çalışmanın sonuçlarına göre; 
cam elyaf takviyeli epoksi matrisli kompozit malzemelerin üretimi esnasında reçine matris içine ilave edilen 
seramik tozların karışım oranlarının ve boyutlarının üretilen kompozit malzemelerin porozite miktarları ile 
kayma gerilmesi davranışlarını önemli oranda etkilediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kompozit Malzeme, Cam Elyaf, Epoksi Reçine, Seramik Toz, Kayma Gerilmesi 
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BİNEK ARAÇLARDAKİ ROT BAŞLARINDA YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

Duygu ZERKİN, Çınar YENİ

Türkiye

 

Öz: Rotlar direksiyon sisteminin statik, dinamik ve yatak yüklerine maruz kalan en önemli bağlantı 
parçalarından biridir. Bu yükler rotlara eksenel ve radyal yönlerden etki etmektedir. Bu tip yüklemeler, belirli 
bir çevrim sayısında veya ani darbelerde rotlarda hasarlar meydana getirmektedir ve sürüş güvenliği açısından 
ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Rotun hasar görmesi direksiyon sisteminde kontrolün kaybedilmesi anlamına 
gelir. Rotlar direksiyon sistemindeki güvenlik elemanı olduklarından dolayı yorulma dayanımlarının yüksek 
olması gerekmektedir. Tasarım aşamasında, rotların ana sanayiden gelen yük gereksinimlerini karşılayamadığı 
tespit edilmesi durumunda geometrik kısıtlar ile yorulma ömrünün tamamlanabilmesi adına rot başı mafsal 
miline sertleştirme işlemi uygulanmaktadır. Günümüzde birçok sertleştirme işlemi yöntemi bulunmaktadır. 
Bu yöntemler arasından ek olarak yüzey kalitesini iyileştirici özelliğe sahip olan yöntemin seçilmesi yor-
ulma dayanımının arttırılması açısından önemli bir husustur. Çalışma, mafsal millerine uygulanan sertleştirme 
işleminin derin haddeleme ile yapılarak mafsalın yorulmaya karşı dayanımını arttırmayı ve yüzey özel-
liklerinin iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Bu çalışmada, dinamik yüklemelere maruz kalan binek bir araca 
ait rot başının yorulma davranışı incelenmiştir. Rot başı mafsal milinin tekerlek aksonu ile bağlantıyı sağlayan 
konik bölgesine silindirik makaralar yardımıyla derin haddeleme ile sertleştirme işlemi uygulanmıştır. Derin 
haddeleme işlemi uygulanmış ve derin haddeleme işlemi uygulanmamış mafsal mili numunelerine yorulma 
testi uygulanarak derin haddeleme işleminin yorulma ömrü üzerindeki etkileri incelenmiştir. Daha sonra her 
iki tip mafsal mili numunesi için farklı kuvvet ve çevrim sayısında Wöhler eğrisi oluşturularak karşılaştırma 
yapılmıştır. Bunun yanında derin haddeleme işleminin mafsal mili üzerindeki diğer etkilerini gözlemlemek 
için derin haddeleme uygulanmış ve uygulanmamış numuneler üzerinde eğilme testi, darbe testi, yüzey sertliği 
ve yüzey pürüzlülüğü ölçümleri yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yorulma, Rot Başı, Derin Haddeleme, Sertleştirme 
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KÜLTÜREL SÜREKLİLİK BAĞLAMINDA İSTANBUL/BEYKOZ; MERKEZ MAHALLESİNİN 
İNCELENMESİ

Ebru SOLAK BİLECEN, Nazlı Ferah AKINCI

Türkiye

 

Öz: İstanbul kenti, yüzyıllar boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, çok katmanlı bir yapılaşmadır. Antik 
çağlardan beri, sahip olduğu sınırların ötesine kademeli olarak gelişerek, bugün Çatalca’dan Kocaeli’ye uzan-
an bir yerleşime ulaşmıştır. İstanbul kentinin büyümesi; kentin coğrafi konumu, barındırdığı medeniyetlere 
ait zengin kültürel mirasının oluşturduğu özgün kent kimliği, yapılan yatırımlarla sanayi ve pazar alanında 
gelişmiş kentlerden biri olması ve sürekli aldığı göçler en önemli sebeplerindendir. Kentin büyüme hızı ve 
yönü, tarihi haritalar ve yakın dönem haritalar karşılaştırılarak izlenebilmektedir. Tarihi haritalara bakıldığında 
edinilen ilk izlenim İstanbul Tarihi Yarımada’daki yoğun yapılaşma dışında Boğaziçi kıyılarındaki koylar-
da kurulmuş yerleşimlerdir. Kadıköy bölgesinde Kalkedon yerleşimi ve sonrasında Megaralılar ile başlayan 
İstanbul kenti, stratejik konumundan dolayı devamlı yerleşimlerin odak noktası olmuştur. Orta Çağ kentleri, 
savunma sistemi anlayışından dolayı sur içinde yerleşmişlerdir. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de aynı 
anlayış süren kentte yer yer köşkler, balıkçı köyleri gibi İstanbul Tarihi Yarımada dışında da yerleşimlerini 
oluşturmuştur. İstanbul kentinin Bizans döneminden bugüne önemli bir yerleşimi olan Beykoz semti bildiride 
konu alanı olarak seçilmiştir. Beykoz’un geçmişten bugüne değişen sosyal ve fiziksel yapısı irdelenmiştir. 
Beykoz yerleşiminin merkezi olan Merkez Mahallesi bildiri kapsamından daha detaylı irdelenmiştir. Alan-
da tespit ve belgeleme çalışmaları yapılmıştır. Merkez Mahallesi, tarihine sahip çıkan anıt eserleri ve somut 
olmayan kültürel mirasıyla ele alındığında henüz bozulmamış yapısı ve sahip olduğu dokunun okunabilir 
olmasıyla geçmiş ve günümüz arasındaki aktarıma uygun zemin sağlayabilmektedir. Günümüzde 3. Köprünün 
de yapılmasıyla Boğazın en uzak yeri Beykoz bir adım daha kente yaklaştırılmıştır. FSM köprüsü ve bağlantı 
yollarının yapımı sonucunda gerçekleşen kapalı site olgusunun 3. köprü ve ona bağlı olacak bağlantı yolları 
ile tekrarlanabilecek olması fikri kamuoyuna da yansımıştır. Orman arazilerinde yerleşime izin veren yasal 
ve yasa dışı yerleşimlerin Beykoz’un ilçe bazında kimliğine büyük darbe vuracağı öngörülmektedir. Bu nok-
tada Merkez Mahallesinin toplum yapısı, alışkanlıkları ve sahip olduğu değerler yıpranarak değişime uğrama 
olasılığı vardır. Bu çalışma Beykoz Merkez Mahallesinin fiziksel dokusunun, toplum ve aile yaklaşımına 
bağlı demografik yapısının ve kültürel aktarımlarının incelenmesini içermektedir. 2019 yılı itibariyle incelenip 
döküm haline getirilerek, gelecek çalışmalar için bir kaynak olması ve altlık oluşturmasını amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Beykoz, Mahalle, Kültür, Kimlik, Yerel, Özgünlük 
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YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN LEVHALARDA KALIPLAMA SICAKLIĞININ ÇEKME 
MUKAVEMETİNE ETKİSİ

Ebru İNANMAZ, Gönül DOĞAN, İdris KARAGÖZ

Türkiye

 

Öz: Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) malzemeler endüstride yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. En 
yaygın üretim tekniklerinin başında ise enjeksiyon yöntemiyle kalıplama gelmektedir. Kalıplama esnasında 
malzeme mekanik özelliklerine, ergiyik sıcaklığı, tutma basıncı, kalıp sıcaklığı gibi birçok parametre etki 
etmektedir. Kalıplama sıcaklığına bağlı olarak, malzemelerin kalıpta soğuması ve çevrim süresi değişiklik 
göstermektedir. Çevrim süresinde meydana gelen bu değişimler, hem üretim maliyetlerine üzerinde hem 
de toplam üretim zamanı ve toplam üretim adedi üzerinde etkili olmaktadır. Bu çalışmada farklı kalıplama 
sıcaklıklarının malzemelerin çekme mukavemeti, kopma uzaması, kopma büzülmesi, tokluk ve süneklik gibi 
mekanik özellikler üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Enjeksiyon makinesinde 180 °C, 190 °C 
ve 200 °C üç farklı kalıplama sıcaklığı kullanılarak ISO 527-1/-2, ASTM D 638, standardına uygun çekme 
test numuneleri hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler oda sıcaklığında 50 mm/dak. hızında çekme testine tabi 
tutulmuş, sertlik ölçümleri ve mikroyapı incelemeleri gerçekleştirilmiştir. 180 °C’ de 27,4 MPa, 190 °C’ de 26, 
8 MPa ve 200 °C’ de ise 27,5 MPa çekme mukavemet değeri elde edilmiştir. Sıcaklıkla birlikte malzemenin 
çekme mukavemet değerinin önce düştüğü, sonra tekrar yükseldiği tespit edilmiştir. Bu durumun sıcaklığa 
bağlı olarak soğuma esnasında malzemenin molekül hareketlerinden ve soğuma sonrası oluşan kristallenme 
miktarına bağlı olarak oluştuğu düşünülmektedir. Kalıplama sıcaklığının çekme mukavemeti, kopma uzaması, 
kopma büzülmesi gibi mekanik özellikler üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu, çevrim süresini etkileyerek 
ürün maliyetlerini değiştirdiği tespit edilmiştir. Ürün maliyetlerinin ve mekanik özelliklerin önemli olduğu 
uygulamalarda kalıplama sıcaklığının doğru seçilmesinin önemli olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Enjeksiyon, HDPE, Çekme Testi, Sıcaklık, Çevrim Süresi 
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SERAMİK ESASLI KATALİTİK KONVERTÖRLERDE KULLANILAN FİLTRENİN ÜRETİM 
SÜRECİ

Edanur BALİ, Berat Barış BULDUM

Türkiye

 

Öz: Katalitik konvertörler motorlu taşıtlar kaynaklı emisyonların azaltılmasında kullanılan egzoz manifoldu 
ile susturucu arasında bulunan bir parçadır. Katalitik konvertörler, metal bir muhafaza içerisinde bulunan fil-
trenin üzerine emdirilmiş soymetaller ile egzoz emisyonlarını temizleme işlemini gerçekleştirmektedir. Bu 
soymetaller platin, rodyum ve paladyumdur. Platin ve paladyum egzozdan çıkan CO ve HC gazlarının ok-
sidasyonunda katalizör olarak kullanılmakta iken, Rodyum ise egzozdan çıkan NOx gazının indirgemesinde 
kullanılmaktadır. Katalitik konvertörlerdeki taşıyıcılar bir diğer adıyla monolitler, üretim yöntemlerine göre 
kullanılan ana malzeme grupları metal ya da seramikten oluşturulmaktadır. Bu çalışmada filtre kısımları se-
ramik malzemeden üretilen katalitik konvertörler incelenmiştir. Konvertörler motorun ilk çalışma anından 
sonra egzoz sıcaklığının yaklaşık 300 ᵒC civarına gelmesinden itibaren aktif duruma geçmektedir. Isıl diren-
ci yüksek olmasından dolayı oksit esaslı seramik filtrelerin hammaddeleri arasında tüketimi en fazla olan 
gözenekli alümina (AI2O3) tabakası yer almaktadır. Alümina tabakası bal peteği şeklinde olup kanalları 
kare kesit halinde bulunmaktadır. Bu kesitlerin ölçüleri üreticilerin tercihlerine ve kaplama sonrası yapılan 
ölçümlere göre 1x1 mm boyutlarında, yaklaşık 0,17mm duvar kalınlığında olmaktadır. 400 cpsi olarak üretimi 
yapılan bu filtreler otomotiv sektöründe en çok tercih edilenlerdir. Egzoz emisyonlarını temizleme işlevi ise bu 
kanallara emdirilmiş katalizörler ile indirgeme ve oksitleme reaksiyonlarıyla gerçekleşmektedir. Bu çalışmada 
seramik esaslı monolitin ekstrüzyon prosesi ile üretim sürecindeki aşamalar incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Katalitik Konvertör, Seramik Filtre, Emisyon 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

YEŞİLIRMAK HAVZASINDA MEKÂNSAL KARAR DESTEK SİSTEMİNİN ÇOK BARAJLI 
SİSTEM İŞLETİMİ İÇİN ALT MODEL ÖNERİSİ

Efsun BACAKSIZ, Önder EKİNCİ, Mücahit OPAN

Türkiye

 

Öz: Nüfus artışı, tarım, sanayi, endüstri, enerji gibi ihtiyaçlarla artan talep, gelecekte görülmesi muhtemel iklim 
değişikliği tehdidi ile birlikte birçok bileşeni içinde barındıran havzaların yönetim sorunu, etkin ve etkileşimli 
birçok alt modeli kapsayan bir yönetim sistemini zorunlu hale getirmiştir. Bir havza yönetim modelinin; havzanın 
gerçeklerini mümkün olduğunca göz önünde bulunduran, yağış, akış gibi birçok veriyi ele alıp istatistik, si-
mülasyon, optimizasyon teknikleri gibi alt modelleri kullanan bir karar destek sistemiyle ilişkilendirilmesi ger-
ekir. Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve geliştirilmesinde hidroelektrik santrallerin optimum ve etkin 
işletimi, üzerinde düşünülmesi gereken en önemli hususlardan biridir. Bu çalışma, Yeşilırmak Havzasında 
mekansal karar destek sisteminin çok barajlı sistem işletimi için alt model önerisi üzerinedir. Bu çalışmada, 
çok amaçlı ve çok barajlı bir su kaynakları sistemi tanımlanmakta, ardışık yaklaştırmalı dinamik programlama 
optimizasyon tekniğinin kullanılan bir model geliştirilmekte ve Yeşilırmak Nehir Havzası’nda nehrin ana ve 
tali kolu üzerinde ardışık olarak bulunan bir su kaynakları sistemine uygulanmaktadır. Optimizasyon mod-
elinde amaç fonksiyonu iki aşamalı olup, güvenilir gücün ve toplam enerjinin en büyüklenmesi şeklidedir. Kri-
tik döneme ait kuraklık akım verileri ile güvenilir güç en büyüklendikten sonra, en büyüklenen güvenilir güç 
değeri toplam enerjinin en büyüklenmesinde modele kısıt olarak girilmektedir. Elde edilen sonuçların diğer 
yaklaşımlardan daha iyi çözüm ürettiği görüldüğünden, modelin Yeşilırmak havzası bütünleşik havza yönetimi 
mekânsal karar destek sistemine bir alt optimizasyon modeli olarak katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mekansal Karar Destek Sistemleri, Yeşilırmak Havzası, Enerji 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1361

ÖZET SÖZEL METİNLER

VACUUM PLASMA SURFACE TREATMENT ON CARBON FIBER COMPOSITE PANELS

Ekrem ALTUNCU, Barış GÜMÜŞLÜOĞLU

Turkey

 

Abstract: Carbon fiber composite material is a group of high-performance materials of strategic importance. 
The use of composites is a growing reality in many industrial fields, from marine structures to transport in-
dustry and especially in defence components. On many industrial applications, plasma surface treatments 
are used for activating treatment for surfaces of various materials prior to any coating, painting or bonding. 
Therefore, it can also be referred to as a kind of pretreatment of surfaces. Treatment with plasma removes any 
contaminants present on the surface of a material making it more suitable for further processing. A vacuum 
plasma treatment is usually performed in a chamber or enclosure that’s evacuated. The air within the chamber 
or enclosure is pumped out prior to letting gas in. The gas then flows in the enclosure at a low pressure. This 
is done before any energy (electrical power) is applied. Vacuum plasma is a more homogeneous surface treat-
ment than atmospheric plasma. Therefore, this method is preferred in surface adhesion problems of carbon 
fiber composite materials. In this study, the surface properties of the carbon fiber composite and the change of 
the wetting angle were investigated. The experimental results show that choosing the optimal parameters is 
possible to improve the wettability of composite substrates and reduce the contact angle. 

Anahtar Kelimeler: Surface Modification, Plasma Treatment, Carbon Fiber Composite 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

LASER HARDENING PROCESS PARAMETERS EFFECT ON 420 MARTENSITIC STAINLESS 
STEEL

Ekrem ALTUNCU, Melih TARIM, İlknur KAVLAK

Turkey

 

Abstract: Martensitic stainless steels are widely used in many industrial engineering applications such as 
steam and water valves, pumps, screw machining parts, turbines which require high strength and high resis-
tance to wear and corrosion. Failure of such stainless steel components due to corrosion, fatigue and abrasion, 
erosion is most likely to initiate from the surface. The engineering solution for minimizing or eradicating such 
surface-initiated failures lies in tailoring the surface composition and/or microstructure of the near surface 
region of a component without affecting the bulk. In recent years, application of laser surface modification to 
prolong the service life of the engineering components is one of the most promising techniques for improv-
ing the surface properties of the majority of metals. Surfaces can be treated with a laser beam to modify their 
surface properties. The laser beam subjects the near-surface to a thermal transformation with an amplitude and 
shape which depends on the process variables: the beam size, energy, scan rate and on whether the laser is 
pulse or continuous, and the chemistry and metallurgy of the steel. In this study, different laser hardening pro-
cess parameters (laser power density, travelling speed) effect on hardening depth and hardness of 420 stainless 
steel are investigated. As a result of the contact of the laser with the surface martensitic transformation takes 
place. The hardenability is superior to the induction and flame hardening methods. 

Anahtar Kelimeler: Surface Modification, Laser Hardening, Martensitic Transformation 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

LE CORBİSİER’ İN BAHÇE KENTİ CHANDİGARH’DA RANTIN KOMŞULUK ÜNİTELERİ 
ÜZERİNDEKİ BASKISI

Ekrem KAZAN

Türkiye

 

Öz: 1947’de Hindistan’ın bölünmesiyle, Pencap iki kısma ayrıldı. Himalaya’ların eteklerinde bulunan bölge, 
modernliğin sembolü haline getirilmek üzere ve Doğu Pencap’ a gelecek 500 bin nufuslu şehrin planlaması 
için başbakan Jawaharlal Nehru ‘ nun talimatıyla Lee Corbisier davet edilmiş ve projelendirme kendisine 
verilmiştir. Giriş ve Kurumsal Çerçeve: Le Corbusier Chandigarh’ı içinde okullar, ticaret merkezleri, kulüpler 
ve parklardan oluşan alanları beşer bin kişinin yaşayacağı birimlere ayırdı. Şehir trafiğinde yaya yolları ile oto-
bilin geçeceği birbirinden ayrı bağımsız hale getirecek 7 Y (yedi yol tipi) kuralını uyguladı. Çalışmanın Amacı: 
Çalışmada Hindistan’ ın Penjap eyeleti Başkenti Chandigarh’ın Le Corbisier Tarafından Planlanmış Bahçe 
şehirinin Tata Camelot adlı yüksek binaların şehir üzerindeki baskısını analiz etmektir. Çalışmanın Kapsamı: 
Hindistan Chandigarh 63 bölgeden oluşan komşuluk üniteleri ve yakın çevresiyle sınırlandırılmıştır. Çalışmanın 
Yöntemi: Bölge ile ilgili çeşitli kitap ve bilimsel makalelerin yanı sıra Chandigarh valilik ve belediyesi resmi 
veb sitesi yayınlarından oluşan literatür araştırması. Bulgular: Chandigarh Şehri Hindistan’ın kuzey kesiminde 
Punjab ve Haryana eyaletlerinin başkenti olarak hizmet veren birliğin oluşturduğu bir bölgesidir. Başbakanı 
Pt. Jawaharlal Nehru, Chandıgarh şehir dönüşüm projesini efsanevi mimar Le Corbisier’e tasarlatmasıyla şehir 
büyük bir prestij alanı haline gelmişdir. Le Corbusier’nin Chandigarh’daki ünlü Capitol Kompleksi şehrin 
kuzeyindeki “TATA Camelot” ismi verilen yeni proje nedeniyle şehir rantsal baskı altında harabeye dönüşmek 
üzeredir. Sonuç: Le Corbisier tarafından Tasarımı gerçekleştirilen ve 46 yılda aşamalı tamamlanan bahçe şehir 
Chandigarh, Şehrin kuzeyinde 13 ile 36 kat arasında değişen 27 adet TATA Camolet kulelerinin tehditi altında 
kalmıştır. Çevreci örgütler projeyi durdurtmak üzere mahkemelerde davalar açmaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Chandigarh, Le Corbisier, Tata Camolet 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

MİMARİ ÖZELLİKLERİYLE KARAKÖY (GALATA), BEYOĞLU (PERA) HATTI TARİHİ 
FÜNİKÜLER SİSTEMİ

Ekrem KAZAN

Türkiye

 

Öz: Karaköy (Galata), Beyoğlu (Pera) arasındaki 26 derecelik bir eğim ve 51 mt. yükseklikde, Yüksek 
kaldırım yol güzergahındaki dar alanda sıkışmış insan sirkülasyonu Fransız Mühendis Henri Gavand’ın dik-
katini çekmiştir. Bu sirkülasyonu fırsata çevirmek isteyen Gavand, 10 derecelik bir eğim ve 626 metrelik ray 
uzunluğunda bir tünel projesi hazırlamış Sultan 2. Abdülaziz’e sunmuştur. 1871 yılında inşasına başlanan 
tünel 1874 yılında hayvan taşımacılığı ile deneme seferlerine başlamış, 17 Ocak 1875 yılında törenle hizmete 
açılmıştır. Giriş ve Kurumsal Çerçeve: XIX yüzyılda, Galata ve Pera bölgeleri İstanbul’un en önemli ticaret 
merkezidir. Bir bölgeden diğerine geçmek için, araçların dolaşımının imkansız olduğu, çok dar ve eğimli 
yollardan geçmek zorunda kalınmaktadır. Bu dolaşım ve ulaşım zorluklarını azaltmak için, Fransız inşaat 
mühendisi Eugene-Henri Gavand, 1867’ de tasarladığı yeraltı füniküler projesini 1869’da Osmanlı İmparatoru 
Sultan 2. Abdülaziz’ e sunar. 1871’de tünel çalıştırma imtiyazı alınır ve 30 Haziran 1871’de tünelin inşaatına 
başlanır, 17 Ocak 1874 da Londra Metrosundan sonra açılmış ikinci tünel hattıdır. Çalışmanın amacı: Anadolu’ 
dan İstanbul’a gelen birçok insanın bilmediği Tünelin tarihine ışık tutmak, teknik çalışma prensiplerini ortaya 
koymaktır. Çalışmanın Kapsamı: Karaköy (Galata) istasyonu ile Beyoğlu ( Pera) istasyonu arasındaki Fünikül-
er sistemi, Metrohan ve Cer istasyon binasını kapsamaktadır. Çalışmanın Yöntemi: Tünelle ilgili yazılmış 
kitap, makale, ve tezlerin yanı sıra internet kaynaklarıyla literatür taraması yapılması. Bulgular: 1874 yılında 
hizmete giren ilk Füniküler hattı, 145 yıllık süreçde Tünel, Cer istasyonu ve Metrohan’ dan oluşan birimlerinin 
zamana yayılmış onarımlarının kurallara uygun olmadığı tespit edilmiş yeni bir kapsamlı restorasyona ge-
rek duyulduğu gözlemlenmiştir. Sonuç: Roma ve Cenevizliler dönemiyle birlikte Osmanlı döneminin de en 
büyük yerleşim ve ticaret merkezlerinden biri olan, Karaköy (Tünel) ve Beyoğlu (Pera) günümüzde olduğu 
gibi gelecek dede önemini arttırmaya devam edecektir. 1867 yılında Henri Gavand’ın projelendirdiği Tünel 
145 yıllık Bu zaman diliminde Tünel, Metrohan ve Cer binası gibi birimleri sürekli bir koruma altında olsada 
kapsamlı bir restorasyona ihtiyacı olduğu gözlemlenmektedir. Bir ütopya olsa da Tünel meydanı altındaki Cer 
istasyonu makinelerinin bulunduğu bölümün tavanı kaldırılarak üstü yüksek teknolojik camlarla transparan 
hale getirilerek insanların bu alanı seyretmesine olanak sağlayacak bir hale getirilmesi turistik açıdan önem 
arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Füniküler Sistem, Eugene-Henry Gavand, Metrohan, Tünel, Cer Binası 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

EVALUATION OF FACADE DESIGN EFFECT ON FIRE RESISTANCE IN HIGH-RISE 
BUILDINGS, CASE STUDY: HIGH RISE BUILDINGS IN ISTANBUL, TURKEY

Elahe FARBOODNIA, Seden Acun ÖZGÜNLER

Turkey

 

Abstract: With the development of science and industry and growth of population, due to the factors such as 
need for accommodations, economic issues and social changes, construction of high-rise buildings increased. 
Various types of buildings like residential buildings or offices pose many demands on the occupants comfort 
levels. Facades are one of the most significant part of high rise buildings which qualifies and quantifies the 
performance of the buildings. Facades must ensure parameters such as energy performance, occupant safety 
and occupant comfort in the case of thermal, visual, ventilation and etc. Besides, because of high rise build-
ing’s complicated construction structure, high population density, large fire load, different forms of fire propa-
gation, rapid fire spreads, difficult evacuation, hardness of putting out the fire and etc. The behavior of high 
rise buildings in the case of fire is an important matter that facades must ensure it. In this study, the effects of 
facade design on fire resistance of high rise buildings has proposed. According to the literature review of this 
study, parameters of evaluation specified and based on parameters a questionnaire prepared. In the next step 25 
high-rise buildings in Istanbul, Turkey determined. To get the most precise and accurate answers, interviews 
with at least three experts for each selected high-rise buildings done. The experts were a member of facade 
consultant, employer or design team. Eventually, based on information achieved Istanbul’s high rise buildings 
were evaluated. 

Key Words: High Rise Buildings, Facade Design, Fire Resistance 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ARITMA ÇAMURU YÖNETİM SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

Elif Kılavuz TURAN, Nurdan BÜYÜKKAMACI

Türkiye

 

Öz: Arıtma çamuru yönetimi, atıksu arıtma tesislerinin işletilmesinde en önemli hususlardan birisidir. Türkiye’de 
evsel/kentsel atıksu arıtma tesislerinde 2014 yılında yaklaşık 620000 ton KM çamur oluşmuştur ve bu rakamın 
2023 yılında 895000 ton KM olması beklenmektedir. Hali hazırda ülkemizde arıtma çamurlarının yönetimi 
için çözümler araştırılmakta, bu konuyla ilgili pek çok proje yürütülmektedir. Bu çalışma kapsamında, Antalya 
ilinde oluşan evsel ve endüstriyel arıtma çamurlarının yönetimi için öneriler getirilmiştir. Bu amaçla önce-
likle, 2017 yılı baz alınarak, mevcut arıtma çamuru miktarı, arıtma çamuru bertaraf yöntemleri ve yaşanmakta 
olan problemlerle ilgili bilgiler derlenmiştir. Antalya’da oluşan arıtma çamurlarına ilişkin en önemli prob-
lem, şehre gelen turist ile birlikte atıksu debilerinde meydana gelen değişimler nedeni ile yıl içinde oluşan 
çamur miktarı farklılıklarıdır. Bu durum şehir nüfusu göz önüne alınarak oluşacak çamur miktarının kat ve kat 
üzerinde çamur oluşmasına neden olmakta ve yönetimi zorlaştırmaktadır. Çalışmanın ilk aşamasında nüfus 
projeksiyonu yapılarak 2037 yılı için oluşacak evsel/kentsel arıtma çamuru miktarı hesaplamaları yapılmıştır. 
Endüstriyel nitelikli arıtma çamurları ile ilgili kapasite artışı öngörülerek miktar tahmini yapılmıştır. Mev-
cut arıtma çamuru bertaraf tesisleri (kurutma tesisi, yakma tesisi, depolama tesisi, çimento fabrikaları, vb.) 
konumları ve kapasiteleri dikkate alınarak, arıtma çamurlarının yönetimi için çeşitli senaryolar üretilmiştir. 
Oluşturulan senaryolara göre gerekli yatırım maliyetleri ve arıtma çamuru taşıma maliyetleri hesaplanmıştır. 
Bildiri kapsamında, yapılan bu çalışmalara ait değerlendirmeler detaylı olarak tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Arıtma çamuru, Yönetim, Antalya 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

YAŞANABİLİR KENTLEŞME İÇİN HAVA KİRLİLİĞİ VE KONUT DOKUSU ARASINDAKİ 
İLİŞKİ: ERZURUM ÖRNEĞİ

Elif Nur SARI, Sevgi YILMAZ

Türkiye

Öz: Hızlı nüfus artışına ayak uyduramayarak, düzensiz kentleşmeye neden olan farklı konut dokusu model-
leri yeni çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Coğrafi koşullar dikkate alınmadan, birim alana daha 
fazla konut sığdırmayı hedefleyen bu süreç kentlerin çevre sağlığını olumsuz yönde etkilemiştir. Başta iklim 
değişikliği olmak üzere çevre kirliliği, hava kirliliği bu sürecin çıktıları olarak incelenmektedir. Hava kirliliği 
kömür tüketimi, araç sayısı, yer seçimi gibi etkenlerle ilişkilendirilmektedir. Konut dokusunun hava kirliliği 
üzerindeki etkisi çalışmalarda ihmal edilmiş ve literatürdeki boşluğu doldurmak üzere bu çalışma kapsamında, 
hava kirliliği ile konut dokusu arasındaki ilişki, coğrafi faktörler, fiziksel faktörler ve iklim modellerine göre 
analiz edilmiştir. Kentte şansa bağlı olarak seçilen 325 noktadan, balık gözü lensle elde edilen Gökyüzü 
Görünürlük Oranı (GGO) değerleri, RayMan pro 2.1. modeli ile hesaplanmıştır. Yapılan analizlere göre, 
konut dokusu tipleri, GGO’na bağlı olarak rüzgarın hareketlerine yön vererek, kentte yeni bir mikro-iklim 
oluşmasına yol açmaktadır. Çalışma kapsamında RayMan Pro 2.1 modeli ile elde edilen veriler, ArcGIS 10.3 
programı kullanılarak hava kirliliği sentez haritaları üretilmiştir. Konut dokusu ile hava kalitesi arasındaki ilişki 
incelendiğinde planlı yapılaşmanın olduğu site ve müstakil tip konut dokusunun apartman tipi konut dokusun-
dan daha verimli olduğu bulunmuştur. GGO’nın 1 değerine yakın olduğu durumlarda ortamda hava kirliliğinin 
daha az olduğu görülmüştür. Sonuçta yapı tipolojilerinin kirleticilerin dağılımında önemli rol oynadığı, ancak 
sentezlenen faktörlerin öncelikli sıralamasında rüzgarın birinci kriter olarak rol oynadığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hava Kirliliği, Konut Dokusu, GGO 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

BİRLİKTE BARINMA VE ORTAK MEKÂN PAYLAŞIMI BAĞLAMINDA COHOUSİNG 
DENEYİMİ

Elif SUCU GARİPBAŞ, Esin BOYACIOĞLU

Türkiye

 

Öz: Giriş: Birlikte barınma biçimleri sosyal ve ekonomik problemleri çözmek amacıyla geliştirilmiştir. 18.yy’ 
da zorlu çalışma ve barınma koşulları gibi durumlara sosyalist ütopistler bazı kente ve sosyal yaşama dair 
bazı öneriler getirmişlerdir. Bu ütopyalar cohousinglerin oluşumuna temel oluşturmuşlardır. Ortaya çıkış se-
bepleri komşuluk ilişkilerini geliştirmek, gündelik yaşamın bazı eylemlerini birlikte kurgulayarak daha çok 
birlikte zaman geçirmek, çocukların daha güvenli bir ortamda büyümesini sağlamak, yaşamı ortak alanlar 
yaratıp paylaşım ve dayanışma içerisinde yürütmektir. Kullanıcının kendi yaşam alanı için inisiyatif kulla-
nabilmesi ve katılımcı rol oynaması önem taşımaktadır. Amaç: Cohousing yapılarının mekânsal ve sosyolojik 
gelişimlerini incelemektir. Yöntem: Bu çalışma için literatür taraması yapılarak, cohousing yapılarında yapılan 
gözlemler, fotoğraf çekimleri, mimarlarla ve barınan insanlarla görüşmeler yapılarak cohousing deneyimi 
araştırılmıştır. Bulgular: Her ailenin kendi özel yaşam alanlarının olması, tamamen ortak olmayan bir mülkiyet 
yapılanması yanı sıra; ortak mekânların bulunması itibariyle farklı bir barınma biçimidir. Kırsalda ya da kent 
içinde, müstakil veya yüksek katlı olarak da tasarlanabilmektedir. Her ülkede cohousing oluşumlarında farklı 
uygulamalara rastlanılabilmektedir. Kente ve barınanlara önemli nitelikler katmaktadır. Bunlar; komşuluk ve 
kentsel etkileşim, sosyal dayanışma ve yardımlaşma odaklı bir yaşam, düşük maliyet ve uzun vadede ödene-
bilirlik, yeşil alanlar, ekolojik çözümler ve katılımcı tasarım sağlamasıdır. Sonuç: Cohousinglerde ortak me-
kân kullanımı, birlikte vakit geçirerek yapılan aktiviteler de diğer komşu yapılardan da katılım beklenebilir. 
Bu bağlamda bulunduğumuz çağın insanları bireysellik ve yalnızlık kavramlarıyla yüzleştirmesi neticesinde 
saygı, paylaşım ve dayanışma ortamı içinde birlikte ve bireysel olanın dengesi topluluğun özgün yapısına göre 
uyarlanarak yaşam alanları oluşturulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cohousing, Birlikte Yaşam, Mekân Paylaşımı, Konut 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİN’DE KURUMSAL MİMARİ BAKIŞ AÇISIYLA DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM

Elif TANGAL, Bahadır GÜLSÜN

Türkiye

 

Öz: Organizasyonlar, her geçen gün büyük bir hızla gelişen Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin sunduğu im-
kanlar ve sürekli değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, daha etkin, verimli, sürdürülebilir hizmet ver-
mek ve faydalanıcı memnuniyeti sağlamak üzere insan, iş, bilgi süreçleri ve teknoloji alanlarında bütüncül 
bir dönüşüme tabi olmak zorundadır.Bu bütüncül dönüşüme “dijital dönüşüm” denir.Dijital dönüşüm süreci, 
kurumsal mimariyi oluşturmak ve uygulamak ile mümkündür.Kurumsal Mimari, 1980’lerin sonlarına doğru 
ortaya çıkmış, kurumun stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayacak iş yeteneklerinin, mimari bir bütünlük 
içinde, teknoloji program ve projeleri ile gerçekleştirilmesini sağlayan, bütüncül bir çerçeve yönetimidir.Ku-
rumsal Mimari standartları ve süreçleri net olan stratejik bir yönetim anlayışıdır.Son zamanlarda ülkemizde ve 
dünyamızda gelişmekte olan bu alan için, çeşitli kurumsal mimari çerçeveleri önerilmekte ve kullanılmaktadır.
(TOGAF, DoDAF, Zachman Framework vb.) Bu çalışmada bir devlet kurumunun iş süreçlerinden birinde 
kurumsal mimari çerçeve yönetimi uygulanmıştır.Çalışma için öncelikle Çok Kriterli Karar Verme Yöntemler-
inden (ÇKKVY) AHP tekniği ile var olan kurumsal mimari çerçeveleri arasından en iyi kurumsal mimari çer-
çevesi seçilmiştir.Yapılan analiz sonucunda seçilen mimari çerçeve ile İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ait 
olan süreçlerden birinde kurumsal mimari uygulaması yapılmıştır. Sürecin mevcut mimarisi ve hedef mimarisi 
ortaya konmuş, iki mimari arasındaki fark analizi elde edilmiş, stratejik plan ve hedefleri oluşturularak bir 
kurumsal mimari çerçevesi sunulmuştur.Kurumsal mimari ile; daha efektif kurumsal ve operasyonel süreçler 
oluşmakta, kurum değişimlere karşı hızlı ve doğru bir şekilde yanıt vermekte, kurum hedeflerine optimum 
kaynak ile ulaşmaktadır.Bu çalışmadan elde edilen sonuç ve faydalar, ülkemizde yeni gelişmekte olan bu 
alana, kamu ve özel sektöre fayda sağlayıcı ve öneri getirici nitelikte olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Dönüşüm, Kurumsal Mimari, TOGAF, BİT, AHP
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EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİNDEKİ I-ENKESİTLİ ÇELİK HADDE PROFİLLERİNİN 
TS 648 VE GÜNCELLENEN TÜRKİYE ÇELİK TASARIM YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE TASARIM 

İLKELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Emin ERGİN, Seval PINARBAŞI ÇUHADAROĞLU

Türkiye

 

Öz: Ülkemizde hiç güncellenmeksizin 36 yıl boyunca çelik yapı tasarımında kullanılan TS648 standardı, yer-
ini 2016 yılında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Çelik Yapıların Tasarımı, Hesap ve Yapım 
Esaslarına Dair Yönetmelik (ÇYTHYEY)”e bırakmıştır. TS648 ve ÇYTHYEY’e göre çelik yapı elemanlarının 
genel tasarım esasları benzer temellere dayanmakla birlikte tasarımda kullanılan yöntemler oldukça farklıdır. 
TS 648 emniyet gerilmeleri yöntemine göre tasarımı şart koşarken, ÇYTHYEY taşıma gücü yöntemini 
temel alarak tasarımcıya Yük ve Dayanım Katsayılarına Göre Tasarım (YDKT) ile Güvenlik Katsayılarına 
Göre Tasarım (GKT) yöntemlerinden birini seçme imkanı sunmaktadır. Bu çalışmada amaç, eksenel basınç 
kuvveti etkisi altındaki I-enkesitli çelik hadde profillerinin TS648 ve ÇYTHYEY’e göre tasarım ilkelerini 
karşılaştırarak farklılıkları ortaya koymak, ayrıca, TS648 standardına göre boyutlandırılmış I-enkesitli bir 
hadde profilinin yeni yönetmeliğe göre yeterli dayanıma sahip olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla, ül-
kemizde kolon enkesiti olarak yaygın şekilde kullanılan enkesitlere sahip çelik elemanların farklı boy ve çelik 
kalitelerindeki eksenel basınç kuvveti dayanımları, hem TS648’e hem de ÇYTHYEY’e göre hesaplanarak, 
elde edilen değerler karşılaştırılmıştır. ÇYTHYEY’e göre yapılan dayanım hesaplarında, karşılaştırılabilir 
değerler elde etmek için, emniyet gerilmeleri yönteminde olduğu gibi artırılmamış yük birleşimleri kullanılan 
GKT yöntemi kullanılmıştır. Hesaplamalarda, olası bütün genel burkulma modlarında, elemanların burkulma 
boylarının gerçek boylarına eşit olduğu kabul edilmiştir. İncelenen çelik enkesitlere sahip orta-boy ve uzun 
kolonlarda TS 648’in daima güvenli sonuçlar verdiği, özellikle narin enkesitli bazı kısa elemanlarda TS648’in 
güvensiz tarafta kalabildiği, bununla birlikte, 355 MPa’dan düşük akma dayanımına sahip çelik kalitelerinde, 
dayanım oranının 1,15’i geçmediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çelik basınç elemanı, Çelik Yapıların Tasarımı, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönet-
melik (ÇYTHYEY), I-Enkesitli Hadde Profiller, Güvenlik Katsayılarına Göre Tasarım (GKT) yöntemi, Narin 
enkesitli ele 
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TARIMDA TERMAL KONFOR RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Emine ÇAKAN, Reşit ERÇETİN

Türkiye

 

Öz: Türkiye dünyanın önde gelen tarım ülkelerinden biridir. Verimli tarım arazilerine sahip olması ve kırsal 
bölge nüfusunun fazla olması tarımda çalışan sayısını arttırmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 
göre istihdam edilenlerin %20.6’sı tarım sektöründe çalışmaktadır (TÜİK, 2017). Kayıtdışı çalışan sayısı da 
düşünüldüğünde bu sayısının daha da arttığı anlaşılmaktadır. Tarım sektörü, çalışma şekli ve koşulları yönünden 
diğer sektörlere göre oldukça farklılık göstermektedir. Çoğunlukla açık alanda, insan gücüne dayanan, sürekli 
değişen iklim koşulları, coğrafik koşullar, çalışanların yaş aralığının geniş olması gibi etkenler bu sektördeki 
iş kazası ve meslek hastalığı riskini arttırmaktadır. Değişen hava koşullarına maruz kalan tarım çalışanları, 
iş güvenliği açısından fiziksel risk etkeni olan “termal konfor” riskine maruz kalmaktadırlar. Termal konfor; 
sıcaklık, nem, hava akımı ve termal radyasyon gibi iklim şartları açısından çalışanların bedensel ve zihinsel 
faaliyetlerini sürdürürken rahatlık içinde bulunmalarıdır (ÇSGB,2016). Termal konfor bozulduğunda dikkat 
eksikliği, uyku hali, dolaşım sitemi ve diğer sistemlerin olumsuz etkilenmesi sonucu meslek hastalığına neden 
olmaktadır (İLO, 2014). En ideal çalışma ortam sıcaklığı 18-24 0C olup, 24 0C’nin üstündeki sıcaklıklarda 
fiziksel yorgunluk meydana gelmektedir. Aşırı sıcak ortamda çalışma damarlarda genişleme, vücutta ısı 
kaybı, sıcak çarpması gibi durumlar görülürken, aşırı soğuk ortamda çalışma dikkat azalması, dokunma 
duyarlılığı ve el kuvvetliliği azalması gibi durumlara neden olmaktadır (ÇSGB, 2016). Tarım sektöründe 
düzenli çalışma saatlerinin olmaması, uzun saatler boyunca dinlenmeden aşırı beden gücü kullanılması, ge-
rekli KKD kullanılmaması, yaş ve cinsiyet gibi etkenlerin sıcaklığa karşı farklı tepki vermesi gibi etkenler 
termal konfor riskini etkilemektedir. Ulusal yasa ve uygulamalara uygun olarak tarım çalışanlarının da diğer 
sektör çalışanlarıyla eşdeğer haklara sahip olması için “Tarımda İş Güvenliği ve İş Sağlığına İlişkin 184 Sayılı 
Sözleşme” imzalanmıştır (İLO, 5 Haziran 2001). 

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Termal Konfor, Fiziksel Risk Etmenleri 
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FORMULA SAE ARACI AKS TAŞIYICI AKSON TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU

Emre İsa ALBAK

Türkiye

 

Öz: Formula SAE (Society of Automotive Engineers) tarafından düzenlenmekte ve dünyanın en prestijli üni-
versiteler arası mühendislik yarışmalarında birisi olarak gösterilmektedir. Bu yarışmalara dünya çapında to-
plamda 600 den fazla üniversite takımı katılmaktadır. Yarışmada öğrencilerden tek kişilik Formula 1 tarzı tek 
kişilik bir spor araç yapmaları istenmektedir. Öğrencilerden oluşan takımlara; yarışma jürisi ürettikleri aracın 
maliyet, tasarım, verimlilik ve performans gibi unsurlarını değerlendirilerek puan vermektedirler. Bu unsurlar 
göz önüne alındığında öğrencilerin ürettiği Formula SAE aracının mümkün olduğunca hafif olması beklenme-
ktedir. Bu çalışmada Formula SAE aracının hafifletilmesi amacıyla aks taşıyıcı akson parçasına topoloji opti-
mizasyonu çalışılmıştır. Formula SAE araçlarında aks taşıyıcı aksonlar jantın iç tarafında bulunurlar. Bu parça 
üzerine poyra, süspansiyon kolları ve fren sistemleri montajlanmaktadır. Bu parçalara ek olarak ön aks taşıyıcı 
aksonda rot başı, arka aks taşıyıcı aksonda da aks ve çeki çubuğu bağlantısı bulunmaktadır. Bu bağlantılar göz 
önüne alındığında aks taşıyıcı aksona birçok noktadan ve farklı yönlerde kuvvet etki etmektedir. Aks taşıyıcı 
aksona çalışma koşullarındaki sınır şartlara uygun olacak şekilde topoloji optimizasyonu uygulanmıştır. To-
poloji optimizasyonunda aks taşıyıcı aksona diğer parçaların bağlandığı bölgeler tasarım dışı, kalan bölgeler 
ise tasarım bölgeleri olarak belirlenerek, tasarım bölgeleri üzerinden topoloji optimizasyonu çalışılmıştır. Op-
timizasyonun amaç fonksiyonu olarak ağırlık, kısıt olarak ise çalışma şartlarında parçaya gelecek en yük-
sek gerilme değeri olarak belirlenmiştir. Bu çalışma sonunda belirlenen çalışma koşullarında güvenli bölgede 
çalışacak şekilde bir aks taşıyıcı akson tasarımı elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Formula SAE, Topoloji, Optimizasyon 
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FOTOVOLTAİK SİSTEMLE FARKLI GÜNEŞ PANELLERİNİN VERİMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ercan KESKİN, Muttalip Ergun TURGAY, Fikret YÜKSEL

Türkiye

 

Öz: Güneş enerjisi; petrol ve doğal gaz gibi atıkları olmayan, temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. 
Konvansiyonel enerji kaynakları ise karbondioksit salınımıyla küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Güneş en-
erjisi başlangıçta pahalı olsa da, üretimin artmasıyla maliyet düşecek ve teknolojik kullanımı hızla artacaktır. 
Bakım giderlerinin yok denecek kadar az olması, tercih edilmesine sebep olacaktır. Ayrıca bu sistemler, özel-
likle kırsal alanlardaki (mobil) enerji ihtiyacının karşılanmasında sağladığı kolaylıktan dolayı daha elverişlidir. 
Güneş Enerji sistemleri, iletim ve dağıtım cihazları gereksinimini azaltır, özellikle de elektrik taşınırken kab-
lolarda oluşan kayıpları düşürür ve yerel elektrik hizmetinin güvenilirliğini arttırır. Bu çalışmada, 3 farklı 
fotovoltaik güneş panelinin test edilerek verim grafiklerinin çıkarılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, 50 watt 
gücünde monokristal, polikristal ve semifleks paneller uygulama alanına yerleştirilmiştir. Paneller, 10A Şarj 
Kontrol Cihazı ve 12V- 100A’ lik jel aküler devreye alınmıştır. Her sisteme yük olarak 25 W’ lık Led lambalar 
bağlanmıştır. Işıma şiddetleri Solar Power Meter ile ölçülmüş; akım, gerilim ve sıcaklık değerleri de Pensam-
permetre yardımıyla alınmıştır. Veriler, açık ve kapalı hava ve yine 30, 45 ve 60 açılarda elde edilmiştir. Bu 
bağlamda Semifleks güneş panelinin; soğuk kış aylarında ve ışınım şiddetinin düşük olduğu dönemlerde daha 
yüksek verim gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Yaz aylarında ve ışınım şiddetinin yüksek olduğu günlerde ise 
Monokristal güneş panelinin daha yüksek verim gösterdiği analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Güneş, Solar Panel, Monokristal-Polikristal-Semifleks, Verim 
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THERMOFORM KALIPLARINDA İTİCİ TASARIMLARI VE UYGULAMA PARAMETRELERİN 
BELİRLENMESİ

Erol BÜKER, Mustafa DENKTAŞ

Türkiye

 

Öz: Yaptığım bu çalışmada ,thermoforming ürünlerin üretiminde kullanılan iticilerin, kalıplama esnasında 
form üzerindeki etkisi ve doğru itici tasarımlarının nasıl olması gerektiği uygulamalı olarak incelenmiştir. 
Thermoforming, çalışma prensibi olarak şekillendirme sıcaklığında ısıtılmış olan levhanın ,vakumlu veya üfle-
meli olarak form alması prensibine dayanır. Thermoforming ürünlerde en önemli kısım form üzerindeki duvar 
kalınlıklarının her tarafta eşit şekilde dağılmış olmasıdır bunun sağlanması içinde ilk olarak levha üretim 
prosesinin standartlara uygun üretilmiş olması, üretim anında da levhanın ön ısıtmadan geçmesi , levhanın ho-
mojen ısıtılması ,kalıp hava tahliye deliklerinin doğru açılması , kalıbın ve itici maçanın ısısının prosese uygun 
olması ve de iticinin formunun kalıp formuna uygun tasarlanmış olması gerekmektedir. Yapmış olduğum bu 
çalışmada, Ambalaj makineleri sanayiinde üretilen bardak su paketlemesi yapan thermoform makinelerinde 
kalıplama esnasında elde edilen bardak formunun homojen şekillenememesi ile otomatik kolileme esnasında ve 
kolideki diziliminde yaşanan istifleme sorunlarını çözmek aynı zamanda homojen form sağlanması ile birlikte 
daha ince levha kullanarak üreticiye malzeme maliyetlerinde kazanç sağlanması hedeflenmektedir. Deney-
sel çalışma için tam otomatik bardak dolum ve yapıştırması yapan thermoform makinesi ve üretim koşulları 
oluşturulmuş mevcutta kullanılan 700 mikron termoplastik malzemelerden ( PET ) Polietilen tereftalat levhası 
ve itici malzemesi de Polietilen malzeme kullanılmıştır. Kalıp olarak da standart bardak formu kullanılarak 
çeşitli formda iticiler ile şekillendirme yapılmıştır ve iticilere göre çıkan formların duvar kalınlıkları raporla-
narak çıkan veriler karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Thermoforming, İtici, Üfleme, Vakum, Polietilen Tereftalat 
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SOSYO-MEKANSAL BİR KAVRAM OLARAK SUÇA TANIKLIK EDEN MİMARLIK

Esen SEYMEN, Figen BEYHAN

Türkiye

 

Öz: Doğumdan ölüme kadar olan yaşamsal süreçte mekân bütün deneyimlere tanıklık etmekte, bu deneyim-
lerin bilgisini gerektiğinde kullanılmak üzere kaydetmektedir. Toplumda meydana gelen değişimler sonucunda 
toplum mekânı şekillendirmekte mekân ise toplumun deneyimlerine nesne olmaktadır. Ancak yakın zamana 
kadar ülkemizde tasarımın bu tanıklığından siyasi ya da hukuki anlamda faydalanılmamıştır. Mimari tasarımın 
tanıklığından faydalanma işinde yapılan sadece bir nesne olarak yapıyı çözümlemek değil, boşlukta meydana 
gelen tüm olayları bir başka deyişle “an” ı analiz etmektir. An olarak tanımlanan bu edimsel veya durumsal 
aktiviteler bütünü yaşamın özünü oluşturması bağlamında bütün bilim ve disiplinlerin ilgi alanına girmekte-
dir. Suçun mekân-zaman-olay-insan etkileşimden meydana gelen bir “an” olması sebebiyle hukuki süreçte 
mimarlık disiplininin tanıklığından faydalanılmasının ve mimarlığın adli bir disiplin, mekânsal analizin adli 
bir yöntem olarak kullanılmasının önemi anlaşılmaktadır. Bu fikirden hareketle ortaya çıkan “Adli Mimarlık” 
disiplini, adli vakalarda tanıklığı nesneler üzerinden yaparak alışılagelmiş bireysel tanıklığın tutarsızlık, ahlaki-
lik ve duygusallıktan arındırılmış daha nesnel ve objektif bir kavrama dönüşümünü sağlamıştır. Bu çalışmada, 
nesnelerin (mekânın) suçu azaltma, çözümleme ve önlemede objektif tanıklığından yararlanarak insanlık için 
daha adil, güvenli ve yaşanılabilir çevreler ve pozitif bir gelecek tablosu oluşturulabilir mi sorusuna cevap 
aranacaktır. Yöntem olarak ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılarak örnek adli vakalar üzerinden 
incelemeler yapılmış, elde edilen bulgular değerlendirilerek yorumlanmıştır. Yaşamın her anına tanıklık eden 
mekânın adli düzlemde suç mahali olarak tanıklığından faydalanılmasının adaletin sağlanması açısından 
faydası değerlendirilmiş, ülkemizde adli mimarlık kavramının geliştirilip adli bilimlere katkı sağlaması 
yönünde önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Adli Mimarlık, Tanıklık, Suç, Mekân 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

TARİHSEL VE KÜLTÜREL KATMANLARIN KIYIYA YANSIMASI: TUZLA ÖRNEĞİ 

Esma Damla KÜRŞAT, Ali KILIÇ

Türkiye

 

Öz: Bir kentin kimliği tarihsel ve kültürel katmanlar ile belirlenmektedir. Bu katmanlar toplumsal, eko-
nomik, siyasi, arkeolojik ve en önemlisi korunabilen doğal çevre ile yansıtılmaktadır. Bu etmenlerin mekana 
yansıması sonucunda o kentin kimliği de değişime uğramaktadır. İstanbul’un doğu sınırını belirleyen, yıllarca 
bir balıkçı köyü ve sayfiye bölgesi olarak kalabilmiş Tuzla’nın zaman içindeki kültürel, ticari ve siyasi alanda 
oluşan yeni katmanları, değişen kimliği ve bunların Tuzla kıyısına yansıması irdelenmiştir. Bu değişimlerin iki 
başlığı olarak, Türk-Rum Mübadelesi ve tersane gibi gemi inşa sanayinin kuruluşlarının bu bölgeye taşınması 
işlenmiştir. Mübadele ile değişen halk, özellikle Köyiçi Bölgesi’nde, dini inançları, kültürleri ve yaşayış 
tarzlarını yansıtan yapı ve mekanları ile bunun yerleşme kıyısına yansımasını beraberinde getirirken, kendile-
rinden önceki sosyal, kültürel ve mekânsal katmanları silinmeye mecbur bırakmıştır. Hızlı sanayileşme süreci 
içerisinde Tuzla’nın önemli bir rolü olmuştur. Tersanelerin buraya taşınması ile merkez bölgesinde ve kıyı 
şeridinde, organize-deri sanayinin oluşturulması ile de D-100 karayolunun üstünde kalan bölgelerde nüfus, 
kimlik, işlev ve kültür değişiklikleri gerçekleşmiştir. Tuzla’da gerçekleşen doğal afetler veya insan kaynaklı 
yıkımlar burayı tercih edilir kılan özelliği olan ‘kıyı’yı etkilemiştir. Önemli sayılabilecek yangınlar kentin 
kendine özgü mimarisinin hasar görmesine neden olmuştur. Bu yıkımlar sonrasında da tarihini yansıtan yapılar 
restorasyon ilkelerine uygun olarak yapılmamıştır. Ayrıca önceden ana geçim kaynağı balıkçılık olan yerel 
halk, siyasi kararlar ve nüfus artışıyla kıyı şeridinin yeni fonksiyonlar için kullanılması sonucunda, kendilerine 
yeni barınma mekanları ve iş olanakları edinmek zorunda bırakılmıştır. Bu çalışma ile Tuzla kıyısının değişimi 
bir takvim üzerine yatırılıp, tarihi ve kültürel katmanlar işlenecek ve buradan çıkan problemlere, kimliğini 
kaybetmeye yüz tutan kent için öneriler getirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Katman, Kimlik, Kıyı Mekânları, Tuzla Köyiçi Bölgesi
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ÖZET SÖZEL METİNLER

MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİSİ VE EKONOMİSİNE PSİKOLOJİK AÇIDAN BAKIŞ

Fatih BAL

Türkiye

 

Öz: Ekonomik psikoloji, ekonomik davranışın altında yatan psikolojik mekanizmaları incelemektedir. Eko-
nomik gelişme, tüketici bilgileri ve piyasadaki ekonomik davranış ekonomik psikolojinin ilgi alanları arasında 
yer almaktadır. Mühendislik psikolojisi ise, insanlar ve her gün kullandığımız ürünler arasındaki ilişkiye 
odaklanan bir psikoloji alanı olmaktadır. Günlük ürünlerden ve teknolojilerden nasıl etkilediğimizi, nasıl 
algıladığımızı ve etkilendiğimizi incelemektedir. Mühendislik ve teknoloji alanındaki yenilikler ekonomik 
büyümede, modern ekonomilerin gelişiminde ve insan davranışlarının şekillenmesinde önemli rol oynamaya 
başlamıştır. Mühendisler ve ekonomistler, çeşitli teknik bilgiler için birbirlerine bağımlı olmaktadır. Müh-
endisler, modern endüstri genelinde geniş çapta uygulanan hareket ekonomisi, iş düzenlemesi ve iş tasarımı 
prensiplerini geliştirmişlerdir. İnsani kapasitelere ve kısıtlamalara odaklanmakta ve bu bilgiyi işi, makineyi 
veya çalışma ortamını yeniden tasarlamak için kullanmaktadırlar. Mühendisler, üretim verimliliğini en üst 
düzeye çıkarmak ve aynı zamanda üretim maliyetini en aza indirmek amacıyla, modern endüstriler için faydalı 
olan çeşitli teknolojik ekipmanların, makinelerin, aletlerin vb. geliştirilmesinde ekonomistlere bağımlı hale 
gelmeye başlamıştır. Ekonomi alanındaki arz talep ve piyasa dengesi, üretim fonksiyonları, üretici ve tüketici 
davranışı teorileri gibi çeşitli ekonomik yasalar ve teoriler, modern ekonomilere iyi planlanmış kararlar al-
mak için yeterli fikir ve metodolojiler sağlamaktadır. Bunlar üreticilerin kararlarını doğru vermesine katkı 
sağlayarak, tüketicilerin memnuniyetlerini en üst düzeye çıkarılmasına katkı sağlamakta ve bu sayede toplu-
mun sosyal refahının artmasına katkı sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mühendislik Psikolojisi, Ekonomik Psikoloji, Mühendislik Teknolojisi ve Ekonomisi 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

KENTSEL PLANLAMANIN VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİ VE İLETİŞİM BİÇİMLERİNE 
YÖNELİK PSİKOLOJİK YANSIMALARI

Fatih BAL, İpek OKKAY

Türkiye

 

Öz: Yaşam kalitesi genel olarak bir kişinin çevresindeki insan ve fiziksel koşullardan duydukları memnuniyet 
olmaktadır. Politika yapıcıların ve planlamacıların etkinliği ve çabaları şehir sakinlerinin yaşam kalitesini et-
kileyebilmektedir. Ekonomik, poltik performans, çevresel koşullar, sağlık ve eğitim, sosyal kaygılar kentler-
in yaşanabilirliğini belirleyen unsurlardır. Yaşam kalitesi, mutluluk kavramı ile yakından ilişkili olmaktadır. 
Toplu taşıma araçlarının sayısı, durağa ulaşma, sosyal çevreden hoşnutluk, memnuniyet yaşam kalitesini et-
kileyen unsurlardan olmaktadır. Yaşam kalitesinde sosyal ve kültürel faktörlerin önemi yadsınamaz şekilde 
önem taşımaktadır. Yaşam alanlarından memnuniyet duyma, bireylerin olumlu deneyimler edinmesine katkı 
sağlamaktadır. Kentsel çerçevede memnuniyetlerimiz konut, mahalle veya daha geniş bir bölgeyi kapsay-
abilmektedir. Aile, sağlık ve yaşadığımız kent yaşam kalitemiz açısından önemli belirleyiciler olmaktadır. 
Çevresel ve kentsel olanaklar kişisel faaliyetlerimizi, memnuniyetimizi ve sağlığımızı yakından etkileyer-
ek yaşam kalitesinde belirleyici unsur olmaktadır. Kaliteli çevre ortamı (havanın ve çevrenin temiz olması, 
vb.) ve doğal kaynaklar (orman, deniz, göl, vb.) yaşam kalitemizi yakından etkilemektedir. Kentsel olanaklar 
yüzme havuzları, bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, sinemalar, konser salonları, müzeler, galeriler ve ben-
zerini içermekte yaşam kalitemizi artırmakta, sosyal iletişimimizi kuvvetlendirmekte ve psikolojimize olumlu 
katkıda bulunmaktadır. Zengin çeşitlilikte yüksek kaliteli kamu hizmetleri (özellikle sağlık, eğitim ve kamu 
güvenliği konularında), mimari biçiminde estetik ve çekici fiziksel ortamlar ve elverişli iklim gibi doğal özel-
likler kentin yaşanabilir olmasında önemli unsurlar olmaktadır. Sosyal etkileşim olanağı barındıran parklar ve 
açık alanlar içeren güvenli semtler, kolay ulaşım, tüketici olanaklarına kolay erişim yaşam kalitesini belirleyici 
unsurlar olmaktadır. Kentsel planlamanın iyi yapılamaması insanların sosyal hayatlarını olumsuz etkileme-
kte, sosyal iletişimlerini azaltmakta ve zamanla depresyon, tükenmişlik sendromu, panik atak gibi psikolojik 
rahatsızlıklara neden olabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Psikoloji, Sosyal İletişim, Kentsel Planlama 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

DÜZENSİZ YAPILAŞMA VE ARTAN NÜFUSUN ULAŞIM BİÇİMİNE ETKİSİ SONUCU KİŞİSEL 
ALAN KAVRAMININ DEĞİŞİMİ VE PSİKOLOJİK YANSIMALARI

Fatih BAL, İpek OKKAY

Türkiye

 

Öz: Günümüzde çarpık kentleşme artan nüfus sonucu trafik yoğunluğu problem haline gelmektedir. İnsanlar 
gidecekleri yerlere toplu taşıma ile ulaştıklarında ise kişisel alanlarını koruyamaz hale gelmektedir. Kişisel alan 
fiziksel alanı ifade eder. Başka bir kişi bu alana girdiğinde, kişi rahatsızlık hisseder. Kişisel alanın mesafesi, 
büyük ölçüde bireysel ve durumsal farklılıklara bağlıdır. Kişisel alan statik bir yapı olarak düşünülmemelidir, 
çünkü bireyler ve durumlar arasında farklılık gösterir. Kişiler arası mesafe, birbiriyle etkileşime giren iki birey 
arasındaki ilişkinin niteliğinden etkilenmektedir. Kişisel alanımız yakınlığımıza göre değişmektedir. Kişisel 
alan mahrem (özel) alan, kişisel alan, sosyal alan ve genel alan olarak ayrılmaktadır. Kişisel alanın etkileri çok 
geniş kapsamlı olabilmektedir. İki farklı boyutta kişisel alana sahip iki kişinin etkileşimi, yanlış anlaşılmalara 
neden olabilir ve sorunlu hale gelebilir. Kişiler arası mesafe kültürden, kişisel özelliklerden etkilenebilme-
ktedir. Kişisel alan ve yakınlık davranışı alanındaki artan bilgi birikimi, bir insanın davranışını ayarlamak 
için fırsatlar sağlar. Bu etkileşimleri pürüzsüzleştirmeye ve psikolojik rahatsızlığı azaltmaya yardımcı ola-
bilmektedir. İnsanlar etkileşim sırasında birkaç yaklaşma veya kaçınma arasındaki dengeyi sağlamak için 
çaba göstermektedir. Bu nedenle, insanlar birbirlerinin kişisel alanlarına sokmaya zorladığında insanlar göz 
teması kurmaktan kaçınmak gibi yöntemler arasa da toplu taşıma araçlarını kullanmak durumunda olan kişiler, 
bu araçların doluluğundan dolayı kişisel alanlarını koruyamaz hale gelmiştir. Kişisel alan, kişinin duygusal 
iyiliğine yönelik algılanan tehditlere karşı koruma görevi gören tampon bölge olarak işlevsiz hale gelmektedir. 
Kişisel alanın istem dışında ihlal edilmesi ve koruyamama kişinin psikolojisinin bozulmasına neden olabilme-
ktedir. 

Anahtar Kelimeler: Kişisel Alan, İletişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Ulaşım 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

SERYUM OKSİT KATKILI DİŞ PROTEZ KAPLAMA FRİTİNİN ÜRETİMİ VE 
KARAKTERİZASYONU

Fatma Betül YILMAZ, Ahmet Nazım BİBİNOĞLU, Ramazan YILMAZ

Türkiye

 

Öz: Gülüş estetiği, insan ilişkilerinde en önemli iletişim faktörlerinden biridir. Gülümseme estetiğini etkileyen 
en belirgin faktörler diş kaybı ve diş rengidir. Günümüzde diş eksikliği problemi dental porselen restorasyonu 
ile giderilmektedir. Porselenler mekanik özellikleri bakımından gevrektir ve kırılma dayanımları düşüktür. 
Bu dezavantajlardan dolayı özellikle dayanım gerektiren arka dişlerde porselenin metal bir alt yapıyla 
desteklenerek daha dayanıklı hale gelmesi gerekmektedir. Fakat metal destekli porselen restorasyonlarında, 
metal rengin porselenden yansıması sonucu diş renginde bir bozunum meydana geldiği için istenilen este-
tiklik sağlanamamakta ve ön dişlerde metal destekli porselen restorasyon yapımı tercih edilememektedir. Bu 
çalışmada metal destekli porselen restorasyonlarındaki bu olumsuzluğu gidermek amacıyla, porselen yüzeyi 
kaplamada kullanılacak seryum oksit katkılı fritin, yüzey kalitesine, renk değerlerine ve parlaklığa olan etkisi 
incelenmiştir. Kaplamada kullanılacak fritin ısı mikroskobu ile termal etki altındaki davranışı ve dilatometre 
analiz cihazı ile termal genleşmesi incelenmiştir. Spektrofotometre cihazı ile renk ölçümü ve glossmetre cihazı 
ile 60°’de parlaklık ölçümü yapılmıştır. Frit içeriğinde safsızlık olup olmadığını tespit etmek ve hammadde 
tartımının seger formülasyonuna uygunluğunu anlamak için XRF cihazı ile numunenin analizi yapılmıştır. 
Yüzeye uygulanmış frit numunesinin mikroyapı görüntüleri SEM mikroskopta alınıp, SEM/EDS ile karakter-
ize edilmiştir. Reçetenin termal genleşmesinin kullanılabilir olduğu, pişirim işlemi süresince ve sonrasında 
çatlama ve kavlama gibi herhangi bir sorunla karşılaşılmayacağı sonucuna varılmıştır. Elde edilen kaplamada 
seryum oksitin örtücü davrandığı gözlemlenmiştir fakat beyazlık renk değeri, doğal diş renk değerinden fazla 
çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Biyoseramik, Frit, Sır, Dental Restorasyon, Kaplama, Termal Genleşme 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ZİRKONYUM OKSİTİN YENİ NESİL DİŞ PROTEZ KAPLAMA FRİTLERİNİN ÜRETİMİNE VE 
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Fatma Betül YILMAZ, Ahmet Nazım BİBİNOĞLU, Ramazan YILMAZ

Türkiye

 

Öz: Estetiğin önemli olduğu ön grup dişlerin tedavisinde mükemmel ışık geçirgenliği ve doğal görünümü 
sebebiyle tam porselen diş implantları kullanılır. Bu diş porseleninin yüzeyinin pürüzsüz ve parlak olması için 
sırlanması gereklidir. Bu çalışmada tam porselen diş implantının yüzeyini kaplamada kullanılacak fritlerin 
içerisine belirli oranlarda katılacak zirkonyum oksitin, diş protez kaplamadaki renk değerlerine, parlaklığına 
ve yüzey kalitesine olan etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmada zirkonyum oksit kullanılmasının sebebi; ucuz, 
biyouyumlu, asit-bazlara karşı dayanıklı ve kullanıma daha yatkın olmasıdır. Bu çalışmada üç farklı reçete 
ile hazırlanan fritlerin ısı mikroskobu ile termal etki altındaki davranışları ve dilatometre analiz cihazı ile ter-
mal genleşmesi incelenmiştir. Reçetelerin benzer ısısal dayanımda oldukları tespit edilmiştir ve bu reçetelerin 
termal genleşmesinin kullanılabilir sınırda olduğu, pişirim işlemi süresince ve sonrasında herhangi bir sorun 
yaşanmayacağı sonucuna varılmıştır. Ayrıca fritlere spektrofotometre cihazı ile renk ölçümü ve glossmetre 
cihazı ile 60°’de parlaklık ölçümü yapılmıştır. Reçetelerin parlaklık değerlerinin doğal diş parlaklığına yakın 
ve renk değerlerinin ise birbirlerine yakın olduğu gözlemlenmiştir. Üretilen fritler transparan olduğu için diş, 
doğal beyazlığını kaplamanın altındaki porselenden alacaktır. Fritin içeriğinde safsızlık olup olmadığını tespit 
etmek ve hammadde tartımının seger formülasyonuna uygunluğunu anlamak için XRF analizleri yapılmıştır. 
Yüzeye uygulanmış frit numunelerinin mikroyapıları SEM mikroskopta alınıp, SEM/EDS ile karakter-
ize edilmiştir. Yapılan analizler sonucu üç reçetenin de diş kaplama malzemesi olarak kullanılabilir olduğu 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Frit, Diş, Zirkonyum Oksit, Sır, Isı Mikroskobu, Termal Genleşme 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

TOPLU TAŞIMADA GÜVENLİK

Fayık AY

Türkiye

 

Öz: Toplu taşıma, İstanbul’ da yaşayan vatandaşlar için, hayati öneme sahiptir. Güvenlik ise, toplu ulaşım 
hizmetlerinin kalitesi söz konusu olduğunda, birinci öncelik olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın amacı, toplu 
taşıma sürücülerinin, sürüş alışkanlıkları ve yanlış sürüş davranışlarından kaynaklanan, risk faktörlerinin tespit 
edilmesinin yanında, risk algısı ve riskli sürüş alışkanlıkları konusunda bir farklılık oluşturmaktır. Kullanılacak 
veriler, İstanbul’ da hizmet veren otobüs sürücüleri ile, ulaşımın diğer çalışan işçi ve memurlarının katılımıyla 
düzenlenecek, mülakatlar sonucunda elde edilecektir. Geçmişte trafik kazası geçirmiş ve trafik kurallarını ihlal 
etme eğilimi olan sürücülerin, sebep oldukları kaza riskleri analiz edilecektir. Sürücülerin aşırı hız konusunda-
ki tutumlarının da, sürüş riskleri ile bağlantısı incelenecek, kaza olasılığı ve endişesi risk algısı ölçeğinin, aşırı 
hız ve kural ihlalleri gibi, riskli sürüş davranışlarına etkileri de değerlendirilecektir. Güvenlik algısına, toplu 
taşıma çalışanları perspektifinden bakılacaktır. Böylelikle, tespit edilecek olan önemli risk faktörlerinin, güven-
lik önlemlerinin daha iyi planlanmasına katkı sağlaması ve sürücülere ışık tutması amaçlanmaktadır. Toplu 
taşıma araçlarının içinde fazla insan olması sebebiyle, yüksek bir güvenlik riski oluşturmaktadır. Bu sorun, 
çözüm odaklı yaklaşımların eksikliğinden, daha fazla öne çıkmaktadır. Teknoloji, yönetim ve kurum açısından 
yapılan ve yapılabilecek iyileştirmeler, elde edilecek veriler ışığında ortaya konulacaktır. Bu iyileştirme gün-
demi, sorumlu taraflarla, birtakım eylem planları belirlenerek, spesifik şekilde oluşturulacaktır. Eylem planının 
etkinlik derecesi, yetkili kurumların ciddiyeti, bilginin adil dağılımı, kaynakların yeterliliği ve sürece dahil tüm 
tarafların, hedefe ulaşma yolundaki eş güdümlü ve işbirlikçi bir ekip anlayışına dayalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Toplu Taşıma, Güvenlik, Risk Faktörleri, Sorumlu Taraflar, Eylem Planı 
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HAVALI SÜSPANSİYONLU RÖMORKLARDA ELEKTRONIK KONTROLLÜ SÜSPANSIYON 
SISTEMLERININ KONTROLÜ

Ferhat YİĞİT, Gizem BACAK, Murat KARABACAK

Türkiye

 

Öz: Süspansiyon sistemleri sürüş sırasında aracın konforuna ve yol tutuşuna doğrudan etki eden sistemlerdir. 
Yarı römorklarda günümüzde pasif süspansiyon sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Ağır vasıta yarı 
römorklar da (O4 Sınıfı) seviye denetimi konvansiyonel olarak kontrol edilen eski tip havalı süspansiyonlu 
araçlarda aracın yol boyunca en ufak bir sarsıntı veya denetimin gerekmediği durumlarda bile aracın hava 
yastıklarına basınçlı hava gönderir veya tahliye eder. Sürekli olarak meydana gelen bu akışkan hareketi, rö-
morka bağlı olan çekici aracın kompresörünün sürekli çalışmasına ve doğrudan yakıt tüketiminin artmasına 
neden olmaktadır. Bu çalışmada tasarımı yapılmış sistemin kontrolü elektronik olarak denetlenmiş ve be-
lirlenen limitlere göre aracın seviyesini sabit tutarak yakıt tüketimini azaltması hedeflenmiştir. Söz konusu bu 
sistem adaptif PD denetim yöntemi kullanılarak, elektronik sürüş seviyesi kontrolü yapılmıştır. Tasarlanmış 
sistemde aracın sürüş seviyesi kontrolü elektronik olarak denetlenerek sürüş esnasında veya araca yük yüklenip 
boşaltma işlemlerinde sürüş seviyesinin sabit kalması sağlanarak aracın teknik yapısı gereği ve kara yolu 
taşımacılığı yönergelerine uygun olarak seviye denetimi yapılmıştır. Çalışmada mevcut da kullanılan süs-
pansiyon sistemin ile elektronik kontrollü sistemin karşılaştırılabilmesi için şehir içi, şehir dışı ve otoban’ da 
yüklü ve yüksüz koşullarda yol testi yapılarak, performans analizleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda elektron-
ik sürüş seviyesi kontrolünün geleneksel havalı süspansiyon sistemlerine göre hava tüketimine olan olumlu 
etkisi gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elektronik Süspansiyon, Aktif Süspansiyon, Havalı Süspansiyon 
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ELEKTROSPİN CİHAZI İLE ÜRETİLEN ÜNİFORM YAPIDAKİ PVA NANOFİBERİN ÜRETİM 
PARAMETRELERİNİN TESPİTİ

Fevzi KURUL, Kevser DİNCER

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmada, elektrospin metoduyla üretilen PVA nanofiberlerin morfolojik yapıları taramalı elektron mi-
kroskobu (SEM görüntüleri) ile analiz edilerek en iyi (homojen) yapıdaki PVA nanofiberlerin üretim parame-
tresi tespit edilmiştir. Elektrospin cihazı için üretim parametreleri; farklı konsantrasyon oranları (% 8; 10; 
12) farklı gerilim değerleri (15; 20; 25 kV), farklı besleme miktarları (1; 1.5; 2 mL/h), iğne ucu ile toplaç 
arasındaki farklı mesafeler (11, 13, 15 cm) olarak belirlenmiştir. % 8 ve % 10’luk PVA konsantrasyonlarında, 
gerilim miktarının artması ile nanofiber çaplarının azaldığı görülmüştür. % 12’lik PVA konsantrasyonda ise 
gerilimin artması ile önce nanofiber çapı artmış sonra ise nanofiber çapı düşmüştür. % 8’lik konsantrasyon 
oranında, besleme miktarının ve iğne ucu ile toplaç arasındaki mesafenin artması ile nanofiber çaplarında azal-
ma tespit edilmiştir. 2 mL/h besleme miktarında, konsantrasyon oranının artması ile nanofiber çapları artmış, 
gerilim arttığında ise nanofiber çapları düşmüştür. İğne ucu ile toplaç arasındaki mesafe 11 cm olduğunda, 
konsantrasyon oranının artmasıyla nanofiber çapları düşmüştür. 25 kV gerilimde, iğne ucu ile toplaç arasındaki 
mesafenin 11, 13, 15 cm olduğu durumda numunelerin nanofiber çaplarının azaldığı tespit edilmiştir. En düşük 
nanofiber çapı 337.1 nm’dir. Bu numunenin üretim parametreleri 25 kV gerilim, %8 konsantrasyon oranı, 2 
mL/h besleme miktarı ve 15 cm mesafedir. En yüksek nanofiber çapı 691.10 nm’dir ve bu numunenin üretim 
parametresi 20 kV gerilim, %12 konsantrasyon oranı, 1 mL/h besleme miktarı ve 15 cm mesafedir. Aynı geril-
imlerde konsantrasyon oranının artması nanofiber çaplarının artmasına neden olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Elektrospin, PVA Nanofiber, SEM Analizi, Morfolojik Yapı 
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TARİHSEL SÜREÇTE BEYLER SOKAKLARI’NDA DEĞİŞİM

Gamze CEVHER, Eti AKYÜZ LEVİ

Türkiye

 

Öz: İzmir’in kalbi Kemeraltı’nın çarpıcı odaklarından olan Beyler Sokakları, kent kimliğinde özellikli yer tu-
tan akslardandır. Helenistik dönemden günümüze yerleşim görmüş olan Kemeraltı kentsel sit alanı 1. Bölgede 
yer almaktadır. Sözkonusu bölge, kentin tarihi ticaret merkezi Kemeraltı çarşısıdır. Canlılığı, hareketliliği, çok 
renkliliği ile dikkat çeken Kemeraltı Çarşısı, tarihsel süreçte her zaman önemli olmuştur. Çalışmada ele alınan 
paralel üç sokaktan oluşan Beyler Sokakları, 19. yüzyılın ileri gelen İzmirli ailelerinin ve beylerinin oturduğu 
bölge olarak bilinmektedir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında doktor muayenehanelerinin yer aldığı bölgede, günü-
müzde çok katlı iş hanları, tıbbi malzeme satış yerleri, giysi ve ayakkabı dükkanları, gözlükçüler, yeme-
içme mekânları bulunmaktadır. İşlev – yaşam ilişkisinin de irdelendiği yerel incelemeler kapsamında, alanın 
kısmen de olsa geleneksel kimliğini koruyarak günümüze ulaştığı görülmektedir. Çalışmanın amacı, Beyler 
Sokaklarının tarihsel süreçteki yaşamsal ve mekânsal değişimini okumaktır. Çalışmanın yöntemi, literatür 
taraması, sözlü tarih araştırmaları, yerel incelemeler ve arşiv belgelerine dayanılarak konunun irdelenmesi ve 
değerlendirilmesidir. Bu bağlamda süreçte alandaki mekânları kullanmış kişiler ve yakınları ile görüşmeler 
yanısıra, arşiv belgelerinden de yararlanılmıştır. Çalışmanın kapsamı, Beyler Sokakları ve dönemsel olarak 19. 
yüzyıl günümüz arasındaki süreçle sınırlıdır. Çalışmada, süreçte alanda görülen işlev ve kullanıcı değişikliği 
ile yeni mimari uygulamaların silüeti değiştirdiği ve geleneksel dokunun algılanabilirliğini olumsuz etkilediği, 
kaos oluşturduğu görülmektedir. Süreç irdelendiğinde ne mevcut yapının korunabildiği ne de çağdaş bir 
düzenin oluşturulabildiği algılanmaktadır. Bu “arada kalma” durumu geçmişte olduğu gibi günümüzde de 
Beyler Sokaklarının kent özelinde önemini vurgulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kemeraltı, Beyler Sokakları, Tarihi Ticaret Merkezi, Geleneksel Kimlik, Geleneksel Mi-
mari
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DEĞİŞEN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE OFİS YAPILARINA YANSIMALARI

Gamze DÜZGÜN, Tülin GÖRGÜLÜ

Türkiye

 

Öz: Değişim, hayatın her kısmında mevcuttur ve kaçınılmazdır. Evrende en hızlı değişim ve gelişim göstermiş 
canlı ise hiç şüphe yok ki insandır. Şimdiye kadar insanların yaşama, barınma, iletişim kurma, çalışma 
alışkanlıkları durmaksızın pozitif yönde değişmiştir. Günümüzde çalışma hayatı da, geçmişteki halinden 
çok farklı bir anlam taşımaktadır. Bu çalışma; geçmişten bugüne çalışma koşullarının değişimini, değişen 
bu koşulların çalışma mekânlarına yansımalarını, bu yansımaların ofislerin geleceğine ne gibi etkilerde 
bulunacağını incelemiştir. Ayrıca çalışmada; başkalaşan iş hayatı kültürü, farklı iş sektörlerine uyarlanan yeni 
çalışma şekilleri, yeni nesil ofis türleri, güncellenmiş mekan organizasyonları doğrultusunda ofislerin geçirmiş 
oldukları ve hala geçirmekte oldukları morfolojik farklılıklar, kronolojik bir örüntüyle birlikte örneklerle 
gösterilerek işlenmiştir. İnsanların geçirdikleri sosyolojik hadiseler, iş hayatı algısını doğrudan etkilemiştir ve 
insanların geçmişteki çalışma alışkanlıklarının kalıntıları, günümüzün çalışma koşullarının evriminin temelini 
oluşturmaktadır. Bir tarihi eşik sayılabilecek Endüstri Devrimi’nin özellikle iş hayatı ve çalışma koşulları 
üzerindeki etkisi yadsınamayacak büyüklüktedir. Çalışanlardan beklentilerin farklılaştığı bu dönemde, yapı 
teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde ofislerden beklentiler de farklılaşmıştır. Önce tipolojik olarak dönüşüme 
uğrayan ofis yapıları, daha sonra iç mekan organizasyonları açısından farklılaşmıştır. İş hayatında diğer bir 
eşik, bilişim devrimi sayesinde yaşanmıştır. Ofis kültürünü ve teşkilat yapılanmasını tamamıyla değiştiren 
bu devrim, çalışma şekillerini doğrudan etkilemiştir. Teknolojik icatların ofislere girişi dolayısıyla ofislerin 
geçirmiş olduğu sistematik, işlevsel, yönetimsel, organizasyonel değişimler ve güncellenmiş tefrişat düzen-
leri; çalışma şekillerinin farklı türevlerini yaratmıştır. Hızla değişen dünya düzenlerinin ve telekomünikasyon 
kaynaklı küreselleşmenin, insanların günlük hayatlarını nasıl ve ne ölçüde etkilediğinin araştırılması da, hem 
bugünün hem yarının çalışma koşullarının değerlendirilmesi açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Değişen Çalışma Koşulları, Değişen Çalışma Mekânları, Yeni Nesil Ofis 
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TREYLER SEKTÖRÜ İÇİN YALIN ÜRETİM ESASLARINA UYGUN MONTAJ HATTI 
İYİLEŞTİRME UYGULAMASI

Gizem BACAK, Ferhat YİĞİT, İbrahim ÇİL

Türkiye

 

Öz: Günümüzde otomotiv sektöründe üreticiler arası rekabet en üst düzeydedir. Pazarda kalabilmek ve 
paylarını arttırabilmek için üreticiler, tasarımdan üretime kadar olan tüm süreçlerinde maksimum verim elde 
etmeyi hedeflemektedir. Üretim sürecinde, geniş ürün gamı ve üretim adetleri göz önünde bulundurulduğunda 
çeşitli zorluklar ortaya çıkmaktadır. Bu zorlukların üst düzeyde yaşandığı sektörlerden birisi de treyler sek-
törüdür. Üretimin önemli bir kısmının müşteri taleplerine göre özel olarak üretilmesi sebebiyle, üreticiler için 
esnek çözümler kaçınılmaz duruma gelmektedir. Bundan kaynaklı oluşan kaotik durumu engelleyebilmek 
için tasarımdan üretime kadar olan birçok süreçte sürekli iyileştirmeler yapılmalıdır. Yalın üretim esaslarında 
süreçler gerekli iş, gereksiz iş ile zorunlu iş olmak üzere üç ana iş olarak ayrılmaktadır. Bu çalışmada gereksiz 
işler üretimden çıkarılırken gerekli ve zorunlu işlerin maksimum verim ile yapılması için süreç iyileştirmeleri 
yapılmıştır. Bununla birlikte mevcut süreçler analiz edilerek olası kalite hatalarının önüne geçmek için montaj 
malzemelerinde Poka-Yoke çalışmaları yapılmıştır. İyileştirmeler gerçeklenirken jishuken ve kaizen problem 
çözme teknikleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda yapılan iyileştirmeler ile kalitesizlik hataları azaltılmıştır. 
Standart operasyon formlarının oluşturulması ve görsel yönetim sistemlerinin montaj hattında kullanılması 
ile işcilik süreleri kısaltılmıştır. Yapılan malzeme ortaklaştırma çalışmalarıyla gereksiz malzeme kullanımı 
azaltılmış ve stoklardaki malzeme çeşitliliği azaltılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde montaj hattının 
bir bölümünde yapılan bu çalışmalar ile büyük oranda kazanımlar elde edilmiştir. Çalışmanın tüm üretim 
süreçlerine yaygınlaştırılması ile elde edilen kazanımların artacağı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yalın Üretim, Jishuken, Poka-Yoke, Kaizen 
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TARİHİ KENTSEL PEYZAJ ALANLARINDA SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ: SAFRANBOLU 
ÖRNEĞİ

Gizem ÖZAL, Özge Ceylin YILDIRIM

Türkiye

 

Öz: Kentlerin sürekli olarak yeniden şekillenmesinin ve değişmesinin temel aktörleri insanlardır. Tarihsel 
süreçte geçmiş ve gelecek arasındaki bağı kuran, tarihi, sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi değerleri barındıran 
kollektif kimlikle bağlantılı soyut ve somut olmayan kültürel miraslar kent dokusunda ayrı olarak düşünülemez 
ve ayrıştırılamaz. Tarihi Kentsel Peyzaj yaklaşımı, kentsel mekânların ve bağlantıların, doğal özelliklerin ve 
düzenlemelerin ve bunların kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi değerlerle ilişkileri ve kentsel yaşam kalitesi 
dikkate alınarak, kentsel bağlamdaki tarihi alanların tanımlanmasını, korunmasını ve yaşatılmasını önermekte-
dir. Günümüzde her şeyi erişilebilir kılan bilgi ve iletişim teknolojileri- özellikle sosyal medya- ile ziyaretçiler 
ve kullanıcılar kültürel miraslar ile aktif olarak etkileşime girmesi, bilinç oluşturulması ve sosyal olarak birbirl-
eriyle bağlantıya geçmeye teşvik edilmesi için kullanılan önemli bir araç haline gelmektedir. Her geçen gün 
gelişen yeni dijital teknolojiler anıların anlam ve önem kazanmasında, geçmiş, günümüz ve gelecek arasındaki 
ilişkiyi kurmada, miras değerlerinin algılanışı ve deneyimlenmesi yeni açılımlar sunmaktadır. Bu çalışmada, 
UNESCO’nun Tarihi Kentsel Peyzaj Önerisi araçlarından biri olarak gündelik yaşantının bir parçası olan -her 
geçen gün hızla değişen-her zaman ve her yerde kullanılan sosyal medya olduğu savunulmaktadır. Somut 
ve somut olmayan kültürel mirasın katmanlarıyla oluşan UNESCO Dünya Miras Alanı Safranbolu örnekl-
eminde, sosyal medyanın tarihi kentsel peyzajın korunmasına nasıl katkıda bulunabileceği araştırılmaktır. Lit-
eratür taraması temelinde, yaklaşık 92 milyon kullanıcısı olan Flickr uygulaması üzerinde konum, fotoğraf, 
etiket verileri yıllara göre analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular miras değerlerinin sınırları ve evrensel değer 
tanımları hakkında bilgi vermek ve hem kullanıcılarının hem de ziyaretçilerinin koruma bilincinin gelişmesi, 
tarihi kentsel peyzajın korunma aktif olarak dâhil edilmesinde yardımcı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tarihi Kentsel Peyzaj, Sosyal Medya, Koruma, Safranbolu 
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YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN LEVHALARDA KALIPLAMA SICAKLIĞININ EĞME 
MUKAVEMETİNE ETKİSİ

Gönül DOĞAN, Ebru İNANMAZ, İdris KARAGÖZ

Türkiye

 

Öz: Plastik sektöründeki hızlı gelişme, katkı ve dolgu maddeleri ile plastiklerin özelliklerinin iyileştirilebilmesi 
plastik malzemelerin otomotiv, havacılık, inşaat, elektrik-elektronik sanayi başta olmak üzere tüm sanayi 
dallarında çelik ve diğer metal malzemelerin yerini alır olmuştur. Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) hem 
ekonomik olması, hem de kolay şekillendirilebilmesi nedeniyle endüstride yoğun olarak kullanılan malzemel-
erin başında gelmektedir. HDPE’ nin şekillendirilmesinde enjeksiyon ile kalıplama yöntemi yoğun bir şekilde 
kullanılmaktadır. Kalıplama parametrelerinden ergiyik sıcaklığı, tutma basıncı, kalıp sıcaklığı gibi birçok 
parametrenin mekanik özellikler üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Kalıplama sıcaklığına bağlı olarak, 
soğuma süresi ve çevrim süresinde meydana gelen değişiklikler, malzemelerin üretim maliyetlerini ve mekan-
ik özelliklerini önemli derecede etkilemektedir. Bu çalışmada 180 °C, 190 °C ve 200 °C kalıplama sıcaklıkları 
kullanılarak ISO 178 ve ASTM D 790 standardına uygun eğme test numuneleri hazırlanmıştır. Farklı kalıplama 
sıcaklıklarının malzemelerin şekil değiştirme özellikleri, eğilme momenti, eğilme dayanımı, esneklik modülü 
ve eğilme miktarı gibi özellikler üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Hazırlanan numuneler oda 
sıcaklığında 1N ön yüklemeli 2 mm/dak. test hızında eğme testine tabi tutulmuş, sertlik ölçümleri ve mikroyapı 
incelemeleri gerçekleştirilmiştir. 180 °C’ de 28,5 MPa, 190 °C’ de 29, 8 MPa ve 200 °C’ de ise 29,3 MPa 
eğme mukavemet değeri gösterdiği görülmüştür. Sıcaklıkla birlikte malzemenin eğme mukavemet değerinin 
önce arttığı, sonra azaldığı tespit edilmiştir. Bu duruma sıcaklığa bağlı olarak soğuma esnasında malzemenin 
molekül hareketlerinden ve soğuma sonrası oluşan kristallenmenin neden olduğu, dolayısıyla kristallenmenin 
sağladığı rijitlik nedeniyle artış görüldüğü düşünülmektedir. Kalıplama sıcaklığının ürün mukavemeti üzerinde 
önemli bir etkiye sahip olduğu ve çevrim süresini etkileyerek ürün maliyetlerini değiştirdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Enjeksiyon, HDPE, Eğme testi, Sıcaklık, Çevrim Süresi 
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ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞINDA KAYNAK 
PARAMETRELERİNİN KAYNAK DİKİŞ KALİTESİNE ETKİLERİ

Halil Gökhan ŞANSEVEN, Tolga MERT

Türkiye

 

Öz: Alüminyum son dönemlerde endüstride en çok kullanılan metallerden birisidir. Özgül ağırlığının düşük 
olması, iyi bir korozyon direncine ve görece uygun maliyet ile mukavemete sahip olması nedeniyle ağırlık 
azaltımının önemli olduğu sektörler başta olmak üzere pek çok endüstri kolunda kendine yer bulabilmekte-
dir. Alüminyumun kaynağında birçok yöntem kullanılabilmekle beraber alüminyumun yüksek ısıl iletkenliği, 
ergitme esaslı kaynak yöntemlerinde enerji ihtiyacını arttırmakta ve bu da maliyetin yükselmesine sebep 
olmaktadır. Ayrıca alüminyumun oksijene olan ilgisi sebebiyle ergimiş bölgenin hava ile teması kaynak 
dikiş kalitesini olumsuz etkileyeceğinden argon gibi soy bir gaz ile bu temasın engellenmesi gerekliliği or-
taya çıkmaktadır. Sürtünme Karıştırma Kaynağı (SKK), diğer kaynak yöntemlerine kıyasla görece daha yeni, 
ihtiyaçları karşılayabilecek bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Sürtünme Karıştırma Kaynağı, kaynak edil-
ecek parçaların sabit tutulduğu, özel bir takımın yüksek devirlerde döndürülürken malzeme içine daldırıldığı, 
sürtünme sayesinde oluşturulan ısı ve mekanik olarak dışarıdan uygulanan baskı kuvvetiyle ergime olmaksızın 
birleştirmenin sağlandığı bir katı hal kaynak yöntemidir. Bu çalışmada 6 mm kalınlığında 5754 H111 serisi 
alüminyum sacdan parçalar, DIN 2344 sıcak iş takım çeliğinden imal edilen özel geometrili takım yardımıyla 
alın alına kaynak edilmiştir. Kaynak parametresi olarak farklı takım devirleri seçilmiş (710, 1000, 1400 d/d) 
ve sabit takım ilerleme hızında (270 mm/d) kaynak işlemleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra kaynak edilen 
parçalara çekme ve mikro sertlik testleri yapılarak kaynak dikişinin mekanik dayanımı test edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı, Alüminyum, Devir, İlerleme Hızı, Mukavemet, Çekme, 
Mikro Sertlik
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BİR ERKEN DÖNEM YAPIM TEKNOLOJİSİ OLARAK FER BETON 

Halil İbrahim POLAT

Türkiye

 

Öz: Türkiye’de yapım teknolojilerinin gelişim evreleri; erken dönem betonarme yapıların ilk örneklerinin 
meydana getirildiği 20. Yüzyılın ilk dönemlerine değin, çeşitli yöntemler izlemiş, uygulamalarda farklılıklar 
göstermiştir. Geleneksel yapım tekniklerinin yeni kitle ve yapı türlerinde uygulanmaya başlandığı geç 18. 
yüzyılın ardından, 19. yüzyılın ortaları ile birlikte düşey taşıyıcı elemanlarda modern ölçülü tuğla kullanımına 
geçilmiş ve yığma kâgir yapı olarak adlandırılan bu yapı türlerinde artış gözlenmiştir. 1870’li yıllar sonrasında 
yatay taşıyıcılarda çelik putrel ve tuğlanın kompozit bir yapı elemanı olarak kullanılmasıyla volta (putrel-
li) döşeme uygulaması yaygınlaşmıştır. Bu uygulamada, geçilecek açıklığın bir yönünde sık çelik kirişleme 
yoluna gidilerek tonoz biçiminde mekânların üzeri örtülmüştür. Ahşaptan, yığmaya, ferbetondan, betonarm-
eye Türkiye’de yapım teknolojilerinin gelişim evreleri üzerine bir sınıflandırma yapmak, bu yapı biçimlerini 
net çizgilerle birbirinden ayırmak anlamına gelmemektedir. 19. yüzyılın sonlarından, 20. Yüzyılın ortalarına 
kadar inşa edilmiş yapıların taşıyıcı sistemlerine odaklanıldığında, kimi zaman birçok teknolojinin birlikte 
kullanıldığı karma formlara rastlanmaktadır. Fer beton bir tür geçiş formu olması dolayısıyla bu karma teknolo-
jinin en çok kullanıldığı saha olagelmiştir. Düşey ve yatay taşıyıcıların benzer malzemeden imal edilerek ko-
lon ve kirişlerde uygulama alanı bulduğu, çelik ve betonun birlikte çalıştığı ve metal bağlantı elemanları ile 
desteklendiği fer beton yapım teknolojisinin en bilinen örnekleri arasında Galata Rüsumat (Gümrük) Binası 
gösterilebilir. Betonarmeye geçişteki ara durak olan fer beton uygulaması, anıtsal mimari yapılarda olduğu 
kadar, başta Beyoğlu ve Fatih olmak üzere tarihi nitelikteki muhitlerin mütevazı yapılarında da görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yapım Teknolojisi, Fer Beton, Betonarme 
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OPTİMAL EMI FİLTRE TASARIMI İÇİN FİLTRE TOPOLOJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Halime HIZARCI, Uğur ARİFOĞLU

Türkiye

 

Öz: Elektronik devreler yüksek frekanslarda iletim ve ışıma yoluyla elektromanyetik girişim sorunlarına neden 
olmaktadır. Elektromanyetik girişimlere karşı cihazların korunması ve aynı zamanda tasarım aşamasında 
cihazın bu istenmeyen girişimlere neden olmaması için gerekli önlemlerden birisi EMI filtre tasarımıdır. En 
az tahmin ile EMI filtrenin sistematik olarak tasarımı zor bir iş olmakla birlikte, filtre tasarımında gürül-
tü kaynağı ve yük empedanslarının dikkate alınmasıyla en uygun gürültü zayıflatmasını sağlayan tasarım 
gerçekleştirilebilmektedir. Geleneksel filtre tasarımı; haberleşme sistemleri ve mikrodalga uygulamalarında 
kaynak ve yük empedanslarının 50 Ω’da uyumlu olduğu kabulü ile kullanılmaktadır. Ancak bu kabul güç 
elektroniği devrelerinde kaynak ve yük empedanslarının bu değerden çok farklı olması nedeniyle doğru 
bir yöntem olmamaktadır. EMI filtre devreleri çok çeşitli olmalarına rağmen temelde ortak mod ve difer-
ansiyel mod filtre eşdeğer devrelerinden meydana gelmektedir. Her bir filtre elemanının araya girme kaybı 
(IL) ideal olarak 20 dB/decade’dir. Pratikte ise filtrenin başarısını gösteren IL değeri filtrenin giriş ve çıkış 
empedanslarına büyük ölçüde bağlıdır. Örneğin, C filtre tasarımı yüksek empedanslı sistemler için idealde 20 
dB/decade zayıflatma sağlamaktadır ancak düşük empedanslı sistemler için uygun bir filtre değildir. Bunun 
yerine bu tür sistemler için L filtre kullanımı daha iyi gürültü zayıflatması sağlamaktadır. Filtre kazancının yük-
sek olması için empedans uyumuna dikkat edilmelidir. Daha büyük oranda gürültü zayıflatması istenildiğinde 
LC, CL, T ve π filtreler giriş ve çıkış empedansına dikkat edilerek kullanılmaktadır. Ayrıca çok katlı filtre 
tasarımı yapılarak da istenilen gürültü zayıflatması elde edilebilmektedir. Bu çalışmada EMI filtre topolojile-
rinden L, C, LC, CL, T ve π filtreler ve empedans uyumu konusu incelenmiş, gürültü zayıflatma başarıları 
karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik Girişim (EMI), EMI Filtre, Pi Filtre, T Filtre, Ortak Mod Filtre, Difer-
ansiyel Mod Filtre 
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ALÇALTICI DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ İÇİN EMI FİLTRE TASARIMI

Halime HIZARCI, Uğur ARİFOĞLU

Türkiye

 

Öz: Güç elektroniği dönüştürücüleri çok geniş bir uygulama alanına sahip olan devrelerdir ve uzay araştırmaları, 
otomotiv gibi alanlarda yüksek güç yoğunluğu sağlayan devre tasarımları gerekmektedir. Güç elektroniği 
devrelerinde yüksek anahtarlama frekanslarının kullanılmasıyla enerji depolayan pasif elemanların (bobin, 
kapasitör) boyutu küçültülerek güç yoğunluğu ve verim açısından iyi bir tasarım sağlanmaktadır. Ancak yük-
sek anahtarlama frekansına sahip bu devre etrafındaki diğer cihazların düzgün çalışmasını etkileyen elek-
tromanyetik girişimlere (EMI-Electromagnetic Interference) neden olabilmektedir. İstenmeyen bu girişimler 
ışınım veya iletim yoluyla diğer cihazları etkilemekte bu da gerekli tasarım önlemleri alınmadığı takdirde ürün 
ve ortam güvenliği açısından ciddi sorunlar meydana getirmektedir. Elektronik cihazların birbirlerini etkile-
meden aynı ortamda güvenli bir şekilde çalışabilmesi önemlidir. Bunun için de elektromanyetik uyumluluk 
(EMC-Electromagnetic Compatibility) konusu ortaya çıkmış ve CISPR, FCC gibi uluslararası standartlar ve 
ilgili yasal düzenlemelerle de elektronik cihazlar için elektromanyetik gürültü sınırları belirlenmiştir. Elektro-
manyetik girişimlere karşı cihazların korunması ve aynı zamanda tasarım aşamasında cihazın istenmeyen elek-
tromanyetik girişimlere neden olmaması için gerekli önlemlerden birisi yüksek frekanslı girişimlere karşı EMI 
filtre tasarımıdır. EMI filtre tasarımında kullanılan geleneksel yöntemlerde deneme yanılma yöntemiyle filtre 
tasarımı yapılmaktadır. Filtrenin tasarımındaki bu tahmin işlemine sistematik yaklaşımlar getirilerek tasarım 
kolaylığı sağlanmakta ve böylece filtre topolojisi, filtre düzeni ve elemanların değerleri en az maliyetle optimal 
filtre tasarlanacak şekilde seçilmektedir. Bu çalışmada EMI filtrenin çalışma şekli hakkında bilgi verilmiş ve 
alçaltıcı DA-DA dönüştürücü için EMI filtre tasarımının benzetim çalışması Ansys Simplorer programı ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik Girişim (EMI), EMI Filtre, Elektromanyetik Uyumluluk (EMC), 
Alçaltıcı DA-DA Dönüştürücü 
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SOKET ÜRETİMİNDE METAL KAPLI ELMAS VE SİC KULLANIMI KARAKTERİZASYONU 
VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Halit SÜBÜTAY, Mehmet ŞİMŞİR

Türkiye

 

Öz: Soket içinde gömülmüş kaplamasız elmaslar homojen bir şekilde dağılmamakta, elmaslar birbirleri ile 
temas edebilmekte veya kümelenmekte bunun sonucu soketin kesme performansı düşmektedir. Bu çalışmada, 
soket üretiminde Hardzone Encapsulated (Metal Kaplı Elmas) elmas kullanımının kümelenmeye olan etkisi 
ve elmasın metal ile kaplanması sonucu elmas-metal ara yüzey mukavemeti incelenmiştir. Bu amaçla üç farklı 
bileşimde elmas soket üretilmiş (A: Ticari soket, B: Metal Kaplı elmaslı soket, C: Metal Kaplı elmaslı ve SiC 
takviyeli soket) ve her bir soket üç farklı sıcaklıkta (800-900-1000°C) 15 dakika sinterlenmiştir. Her bir soket 
için sertlik, yoğunluk ölçümü ve aşınma testleri gerçekleştirilmiş olunup, en yüksek sertlik ve aşınma dayanımı 
900°C de sinterlenen SiC takviyeli kaplı elmaslı sokette (C2 numunesi) elde edilmiştir. SiC ilavesi ile soketler-
in sertlik ve aşınma özelliklerinde artış olduğu, 900°C üzerinde yapıdaki elmasların grafitleşmeye başladığı ve 
yapıda meydana gelen tane büyümesinden dolayı mekanik özelliklerde gözle görülür düşüş meydana geldiği 
gözlemlenmiştir. Mikro yapı incelemeleri için taramalı elektron mikroskop, noktasal analiz ve haritalama 
çalışmaları yapılmıştır. Kırık yüzey ve aşınma yüzeyleri taramalı elektron mikroskobu ile incelenerek, kırılma 
ve aşınma mekanizmaları değerlendirilmiş ve SiC’ ün yapıda aşınma kontrolörü olarak davrandığı, aşınma 
mekanizmasını iki yapılı aşınmadan üç yapılı aşınmaya çevirdiği, kırılma mekanizmasının ise diğer numuler 
ile kıyaslandığında sünek yapıdan gevrek yapıya geçtiği gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Toz Metalürjisi, Elmas Soket, Kaplı Elmas, Aşınma 
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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA MASERA AVM ÖRNEĞİ

Hatice Sevde DEMİR

Türkiye

 

Öz: Giriş: İnsanların ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla yaptığı alışveriş sonucu ticaret yapıları ortaya 
çıkmıştır. Tarihte dükkân, çarşı, arasta, bedesten, kapalı çarşı vb. ticaret yapılarında yapılan alışveriş eylemi 
perakende sistemiyle alışveriş merkezlerinde yapılmaya başlanmıştır. Ülkemizde alışveriş merkezlerinin 
yaygınlaşması 2 aşama olarak ele alınabilir. İlk aşama 1988’den itibaren 3 kentte (İstanbul, Ankara, İzmir) 
yaygınlaşmasıdır. İkinci aşama 2002’den itibaren diğer kentlerde alışveriş merkezi yapımı ve artışıdır. Ül-
kemizde zamanla alışveriş merkezleri fonksiyon olarak sadece ticaret yapıları olmaktan çıkıp, insanların 
sosyalleşmek, eğlenmek vb. aktivitelerini karşıladıkları yapılar haline gelmiştir. Çalışmanın amacı hem günü-
müzde hem de geçmiş senelerde ciddi yatırımlar yapılmış, ülkemizde mazisi uzun süreli olmamasına rağmen 
işlevlerini kaybetmiş alışveriş merkezlerinin yıkılması yerine yeni işlevle kullanılmasının sürdürülebilirlik 
bağlamında değerlendirilmesidir. Çalışmanın kapsamı Konya kentinde 2002 yılında yapılmış Masera alışveriş 
merkezidir. Çalışmanın yöntemi olarak literatür araştırması, bilgi ve belge toplama, analiz seçilmiştir. Bul-
gular yapının yapıldığı dönem, alışveriş merkezlerinin yer seçimi aşamasında yapılması gereken etütlerin 
yapılmamış olduğu ya da eksik yapılmış olduğu yönündedir. Bu nedenle alışveriş merkezi geçen yıllarda 
strateji değiştirmesine rağmen alışveriş merkezi olarak varlığını sürdürememiştir. Bir dönem eğitim yapısı 
olarak kullanılan yapı, günümüzde kullanılmamakta olup eğitim yapısı olarak kullanılması planlanmaktadır. 
Sonuç olarak her ne kadar alışveriş merkezinin yeniden işlevlendirilmesinde mekân kullanımı açısından hatalı 
yaklaşımlar olsa da yapı yapım, kullanım ve yıkımında harcanan para yerinde yeni işlev için harcanacak 
para cüzi miktarda kalmaktadır ve bu nedenle ekonomik sürdürülebilirlik üzerinden ele aldığımızda yapının 
yeniden işlevlendirilmesi olumludur. Yapı yapım, kullanım, yıkım eylemlerinin Dünya genelinde tüketilen en-
erjinin yaklaşık %50sini, tüketilen suyun yaklaşık %40ını harcadığını düşündüğümüze yeniden işlevlendirme 
çevresel sürdürülebilirliği sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yeniden İşlevlendirme, Yeniden Kullanım, Sürdürülebilirlik, Alışveriş Merkezleri
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA MASERA AVM ÖRNEĞİ

Hatice Sevde DEMİR

Türkiye

 

Öz: Giriş: İnsanların ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla yaptığı alışveriş sonucu ticaret yapıları ortaya 
çıkmıştır. Tarihte dükkân, çarşı, arasta, bedesten, kapalı çarşı vb. ticaret yapılarında yapılan alışveriş eylemi 
perakende sistemiyle alışveriş merkezlerinde yapılmaya başlanmıştır. Ülkemizde alışveriş merkezlerinin 
yaygınlaşması 2 aşama olarak ele alınabilir. İlk aşama 1988’den itibaren 3 kentte (İstanbul, Ankara, İzmir) 
yaygınlaşmasıdır. İkinci aşama 2002’den itibaren diğer kentlerde alışveriş merkezi yapımı ve artışıdır. Ül-
kemizde zamanla alışveriş merkezleri fonksiyon olarak sadece ticaret yapıları olmaktan çıkıp, insanların 
sosyalleşmek, eğlenmek vb. aktivitelerini karşıladıkları yapılar haline gelmiştir. Çalışmanın amacı hem günü-
müzde hem de geçmiş senelerde ciddi yatırımlar yapılmış, ülkemizde mazisi uzun süreli olmamasına rağmen 
işlevlerini kaybetmiş alışveriş merkezlerinin yıkılması yerine yeni işlevle kullanılmasının sürdürülebilirlik 
bağlamında değerlendirilmesidir. Çalışmanın kapsamı Konya kentinde 2002 yılında yapılmış Masera alışveriş 
merkezidir. Çalışmanın yöntemi olarak literatür araştırması, bilgi ve belge toplama, analiz seçilmiştir. Bul-
gular yapının yapıldığı dönem, alışveriş merkezlerinin yer seçimi aşamasında yapılması gereken etütlerin 
yapılmamış olduğu ya da eksik yapılmış olduğu yönündedir. Bu nedenle alışveriş merkezi geçen yıllarda 
strateji değiştirmesine rağmen alışveriş merkezi olarak varlığını sürdürememiştir. Bir dönem eğitim yapısı 
olarak kullanılan yapı, günümüzde kullanılmamakta olup eğitim yapısı olarak kullanılması planlanmaktadır. 
Sonuç olarak her ne kadar alışveriş merkezinin yeniden işlevlendirilmesinde mekân kullanımı açısından hatalı 
yaklaşımlar olsa da yapı yapım, kullanım ve yıkımında harcanan para yerinde yeni işlev için harcanacak 
para cüzi miktarda kalmaktadır ve bu nedenle ekonomik sürdürülebilirlik üzerinden ele aldığımızda yapının 
yeniden işlevlendirilmesi olumludur. Yapı yapım, kullanım, yıkım eylemlerinin Dünya genelinde tüketilen en-
erjinin yaklaşık %50sini, tüketilen suyun yaklaşık %40ını harcadığını düşündüğümüze yeniden işlevlendirme 
çevresel sürdürülebilirliği sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yeniden İşlevlendirme, Yeniden Kullanım, Sürdürülebilirlik, Alışveriş Merkezleri 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

TARİHİ HAMAM YAPILARININ YENİ İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SİLLE HACI 
ALİ AĞA HAMAMI ÖRNEĞİ

Hatice Sevde DEMİR, Arife Deniz OKTAÇ BEYCAN

Türkiye

 

Öz: Giriş: Zaman içerisinde toplumlar yaşam biçimi, ekonomik, kültürel, teknolojik değişimlere uğramışlardır. 
Toplumlarda oluşan bu değişimler mimarlığa yansımıştır. Mimarlığa yansıyan fonksiyon ihtiyaçlarındaki 
değişime baktığımızda, günümüz yaşam koşulları nedeniyle tarihte aktif olarak kullanılan birçok yapı işlevsel 
eskimiştir. Hamamlar, medreseler, saraylar örnek gösterilebilir. Yıkanma eyleminin konut içerisine girmesiyle 
hamam yapıları işlev olarak eskimiştir. Tarihi yapılarının kullanılmayıp terk edilmesi sonucu bakımsızlıktan 
kaynaklanan bozulmalar gerçekleşmektedir. Bu nedenle tarihi yapıların aktif olarak kullanılıp, düzenli bakım 
görmesi için tarihi yapılara günümüz koşullarına hitap eden yeni işlevler verilmektedir. Fakat tarihi yapılara yeni 
işlev verilirken titizlikle çalışılmalı ve araştırma yapılmalıdır. Çalışmanın amacı özgün işleviyle kullanılmayan 
hamam yapısının verilen yeni işleviyle mekan kullanımlarının değerlendirilmesi olup, mekanların yeni işleviyle 
kullanımı sonucundaki durumunun gözlemlenmesi hedeflenmektedir. Çalışmanın kapsamı Konya’da bulunan 
tarihi yerleşim yeri olan Sillenin merkezinde konumlanan Hacı Ali Ağa Hamamıdır. Çalışmanın yöntemi Sille 
ve Hacı Ali Ağa Hamamıyla ilgili literatür taraması yapılmıştır. Yapının mevcut durumu için yerinde tespitler 
yapılıp, fotoğraflarla belgelenmiştir. Yeni işlevin hamam üzerindeki etkisini gözlemlemek için kıyaslamalar 
yapılmıştır. Çalışmanın bulguları Sillenin merkezinde Osmanlı Dönemi eseri olan hamam, 2006 yılında restore 
edilmiştir. Hamama müze işlevi önerilmiştir fakat günümüzde ticari mekan olarak kullanılmaktadır. Hacı Ali 
Ağa Hamamı incelendiğinde verilen yeni işlevin yüzeysel kaldığı tespit edilmiştir. Hamam yakın çevresinden 
gözlemlendiğinde aktif kullanıldığı yönünde izlenim vermektedir. Lakin hamamın sadece halka açık bölümü 
aktif kullanılıp düzenli bakım görmesine rağmen geriye kalan mekanlar depo olarak kullanılmakta olup düzenli 
bakım görmemektedir. Bu nedenden dolayı henüz restorasyonunun üzerinden 13 sene geçmesine rağmen ham-
amda bozulmalar tespit edilmiştir. Sonuç olarak tarihi yapılara yeni işlev verilirken sonrasında kullanımının 
takip edilmesi önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yeniden İşlevlendirme, Yeniden Kullanım, Tarihi Hamam Yapıları 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMİŞ ÇELİK U PROFİLLERİN ENKESİT HESAPLARINDA 
KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Hilal ÇELİK, Seval PINARBAŞI ÇUHADAROĞLU

Türkiye

 

Öz: Soğuk şekillendirilmiş ince cidarlı çelik yapı elemanları, benzer boyutlu sıcak şekil verilmiş profillerin 
et kalınlıklarına kıyasla oldukça ince çelik levhaların şekillendirme makinelerinde bükülmeleriyle üretilen 
taşıyıcı elemanlardır. Üretim, taşıma, montaj kolaylığı sağlamaları nedeniyle tasarımda ekonomiklik, imalatta 
hız kazandıran soğuk şekillendirilmiş yapı elemanlarının, az katlı hafif çelik yapılarda ana taşıyıcı eleman, 
çok katlı çelik yapılarda ise yardımcı elaman olarak kullanımlarının yalnız ülkemizde değil tüm dünyada hızla 
arttığı görülmektedir. Ülkemizde, hafif çelik bina tasarımında, farklı firmalar tarafından üretilen/satılan farklı 
boyut ve şekillere sahip pek çok soğuk şekillendirilmiş profil türü kullanılmaktadır. Bu tür profillerin dayanım 
hesaplarında, profillerin temel enkesit özelliklerine ihtiyaç duyulur. Ülkemizde soğuk şekillendirilmiş çelik 
yapı elemanı üretimi/satışı yapan firmaların ürün kataloglarında, elemanların tasarımında ihtiyaç duyulan 
temel enkesit özelliklerinin yalnız bir kısmının listelendiği, buna karşın, özellikle nispeten küçük et kalınlığına 
ve açık enkesite sahip olmaları nedeniyle çoğu soğuk şekillendirilmiş profilin dayanım hesaplarında kullanılan 
burulma sabitleri ile kayma merkezleri hakkında tasarımcıya bilgi sunulmadığı fark edilmiştir. Bu çalışmada, 
ülkemizde hafif çelik uygulamalarında sıkça kullanılan kenar rijitleştiricisi olmayan farklı ebatlardaki soğuk 
şekillendirilmiş U profillerin enkesit özellikleri Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından 2014 yılından 
yayınlanan “Soğuk Şekillendirilmiş Çelik Tasarım Kılavuzu”nda sunulan formüller kullanılarak hesaplanmış 
ve tasarımcılara sunulmuştur. İlgili enkesit özellikleri, soğuk şekillendirilmiş çelik elemanların tasarımında 
sıkça kullanılan çizgisel yöntemle de hesaplanmış, elde edilen değerler tablolanan değerlerle karşılaştırılarak 
çizgisel yöntemdeki hata oranları belirlenmiştir. İncelenen enkesitlerde, çizgisel yöntemin, yuvarlak köşe 
kabulüyle kullanılması durumunda, hesaplanan değerlerdeki hata oranlarının %1’i, kare köşe kabulüyle 
kullanılması durumunda ise %10’u geçmediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Burulma Sabitleri, Çizgisel Yöntem, Hafif Çelik Yapı, Kenar Rijitleşticisi Oolmayan U 
Profil, Soğuk Şekillendirilmiş Çelik Yapı Elemanı 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

TERK EDİLMİŞ LİMAN SİLOLARININ YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİNDE DÜNYADAN 
TASARIM YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

Hüseyin AHMET, Ömür SİFOĞLU BARKUL

Türkiye

 

Öz: Geçmişte liman, kentin dünyaya açılan kapısı, ticaretin ve dolayısıyla hayatın can damarı konumundaydı. 
Zaman içerisinde, nüfusun artması ile kentlerdeki büyüme hızı ve buna bağlı olarak limanların ticari kapasite 
ihtiyaçları artış göstermiştir. Bu durum, limanın, liman yapılarının, depo ve ambarların sayısının ve büyüklüklerinin 
artırılmasını gerektirmiştir. Merkez kıyılardaki yoğun yapılaşma nedeniyle etkili bir biçimde karşılanamayan bu 
büyüme ihtiyacına çözüm olarak kent limanı, ticari ve sivil liman olarak parçalamış, ticari limanlar yoğunlaşan 
deniz trafiğinin, artan üretimin ve depolama ihtiyacının daha rahat karşılanabileceği yeni kıyılarda yeniden kuru-
larak merkezden uzaklaştırılmıştır. Tarih boyunca adım adım ilerleyen bu uzaklaştırma hamleleri, sanayi devrimi 
sonrası 20.yy başlarında kentlerdeki hızlı nüfus artışı ile kent merkezlerinin ani genleşmelerine yetişememiş, 
henüz işlevsel ömrünü tamamlayamadan kent merkezi tarafından yutulan ticari limanlar ve içerisinde bulunan 
yapılar hızla değişen teknolojiye ve ihtiyaçlara ayak uyduramayarak yeni kent merkezinin ortasında işlevlerini 
yitirip kaderine terk edilmiştir. Günümüzde metropol merkezi kıyılarında yer alan terk edilmiş ticari yapıların 
yeniden işlevlendirilmesi ve kente tekrar bağlanması popüler bir mimari pratik haline gelmiştir. Bunun nedenleri 
arasında bu yapıların ve içerisinde bulundukları arazilerin, konumları gereği değerlerinin zaman içerisinde yük-
selmesi, sıkı metropol dokusu içerisinde, görülmesi ender formlar ve boşluklar yaratma, kentin endüstriyel ve 
ticari mirasını koruyan birer anıt özelliği gösterme ve modern kentliyle denizi yeniden buluşturabilme potansiyel-
leri gösterilebilir. Terk edilmiş liman yapılarının ve özellikle liman silolarının yeniden işlevlendirilmesinin ince-
leme konusu olarak seçilmesindeki amaç, kente kazandırılabilecek değerlere ek olarak, silo yapılarının odağında 
insan olmayan orijinal tasarımları dolayısıyla oranları ve formları ile, yeniden işlevlendirilirken alışılagelmişin 
dışında tasarımsal yaklaşımlar gerektirmeleridir. Siloların insan kullanımına yönelik yeniden işlevlendirilmesi 
için gereken yaratıcı mimari tasarım potansiyelleri tezin konusu olarak seçilmelerinde belirleyicidir. 20.yy 
başlarında, dönemin ticari limanlarında genellikle zirai ürün depolama amacıyla inşa edilmiş ve günümüzde 
işlevini yitirmiş liman siloları, karakteristik yüksek silindirik formları ve betonarme strüktürleri ile günümüze 
kadar ulaşmayı başarabilmiş ancak depolama tekniklerinin değişmesiyle kullanım işlevlerini yitirmiştir. Strük-
türel olarak tasarımda kısıtlı müdahale şansı tanıyan bu yapılar, dünya genelinde büyük liman kentlerinde yaratıcı 
bir şekilde yeniden işlevlendirilerek kent hayatına kazandırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, son yüzyılda dünya 
ticaret limanlarındaki ticari faaliyetlerin mekansal ihtiyaçlarının değişmesi ve depolama-taşıma teknolojilerinin 
gelişimi ile işlevini yitiren ve terk edilen liman silolarının, yeniden işlevlendirilmesine yönelik çalışmaları bir 
araya getirmek; Haydarpaşa Siloları gibi kente yeniden bağlanmayı bekleyen yapıların geri kazanımında mimari 
tasarım sürecine katkı sağlayacak bir kaynak oluşturmaktır. Çalışma kapsamında; Cape Town ‘The Silo’ (Güney 
Afrika Cumhuriyeti), Kopenhag ‘The Frosilo’ (Danimarka), Deventer ‘Zwarte Silo’ (Hollanda) gibi farklı tasarım 
yaklaşımlarına sahip örnekler incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yeniden İşlevlendirme, Silo Yapıları, Liman Siloları, Adaptive Reuse of Silo Buildings, 
Waterfront Conversion 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

BUZDOLABINDA KULLANILAN PLASTİK PARÇANIN PLASTİK ENJEKSİYON İMALAT 
ÜRETİM SÜRECİNİN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ KULLANILARAK OPTİMİZE 

EDİLMESİ

Hüseyin ÇAKMAK, Oğuz KAYABAŞI

Türkiye

 

Öz: Enjeksiyon prosesi, hali hazırda plastik parça üretimi için kullanılan en popüler yöntemdir. Yüksek üre-
tim oranı, düşük çevrim süresi, karmaşık parça imal edebilme gibi üstün yetenekleri sayesinde diğer üretim 
yöntemlerine karşı avantaj sağlamaktadır. Proses parametreleri, nihai ürünün kalitesini etkileyen çarpılma, 
çöküntü, eksik dolum, büzülme, kalıntı gerilim gibi kusurlar üzerinde son derece etkindir. Bu sebeple, parame-
tre optimizasyonu nihai ürün kalitesi için çok önemlidir. Uygulamada proses parametre optimizasyonu için de-
neme yanılma yönetimini kullanmak, oldukça maliyetli olmaktadır. Ayrıca rekabetin yoğun olduğu imalat sek-
töründe, en az maliyet kadar zamanda önemlidir. Tüm bunlar düşünüldüğünde, deneme yanılma yerine optimi-
zasyon için başka bir metodolojinin kullanımı elzemdir. Bu çalışmada bu amaçla; deney tasarım metodu, akış 
simülasyonu, istatistik yöntemleri, genetik algoritma gibi güçlü mühendislik araçlarının bir arada kullanıldığı 
bir metodoloji tanımlanmıştır. Taguchi Metodu literatür de bilim insanları tarafından en çok kullanılan deney 
tasarım yöntemlerinden biridir. Her bir parametrenin, her bir seviyesini içeren tüm kombinasyonlar için old-
ukça fazla deneysel çalışma yapılması gereken durumlarda, Taguchi Yöntemi kullanılarak, çok daha az sayıda 
deneysel çalışma ile sonuca ulaşmak mümkün olmaktadır. GA doğada geçerli olan en iyinin yaşaması kuralına 
dayanarak sürekli iyileşen çözümler üretir. Bunun için ‘iyi’ nin ne olduğunu belirleyen bir uygunluk (fitness) 
fonksiyonu ve yeni çözümler üretmek için yeniden kopyalama(recombination) mutasyon(mutation) gibi opre-
tatörler kullanır. Olasılıksal simülasyon modelinde bir ya da daha fazla sayıda rassal değişken bulunur. Rassal 
değişkenler üretilerek çalıştırılan olasılıksal simülasyon modellerinde deney sonuçları da rassal olur. Ölçülmek 
istenen performans göstergeleri için ise tahmini değerler elde edilir. 

Anahtar Kelimeler: Deney Tasarımı, Taguchi, Genetik Algoritma, Akış Simülasyonu, Monte Carlo Simüla-
syonu 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

FATIGUE CRACK GROWTH OF THE COATED SINGLE CRYSTALLINE NICKELBASED 
SUPERALLOY PWA 1484 UNDER THERMAL MECHANICAL LOADING – MODELLING 

VERSUS EXPERIMENT 

Joachim HAMMER, Josef SPACHTHOLZ, Ernst Eugen AFFELDT, Hans Jürgen MAIER

Germany

 

Abstract: Under service conditions, turbine blades experience a superposition of complex thermal and me-
chanical loading especially during start and shut-down of the engine. Very high transient temperature gradi-
ents occur and result in combination with the alternating mechanical loads in significant lifetime reductions. 
Under certain conditions, the presence of diffusion coatings can lead to brittle cracking of the coating system, 
and thus, to drastical loss of fatigue life, due to the brittleness of the intermetallic coating system at low tem-
peratures. A physically-based lifetime model for the aluminide coated single crystalline nickel-base superalloy 
PWA 1484 under thermo-mechanical loading was developed. An essential element is the brittle cracking of 
the coating system. Therefore, an approach for modeling of the deformation behavior by Wilhelm et al. Was 
used and superimposed by a modified crack propagation model based on the calculation of the cyclic crack-tip 
opening displacement (CTOD) as introduced by Schweizer et al. The simulation of the fatigue crack growth 
behavior was validated by in-situ crack propagation measurements using the beachmark technique in the ther-
momechanical fatigue tests. The comparison of the simulated lifetimes to the experimental results provides 
remarkable accuracy of the physically-based lifetime model. It should be noted that all material parameters 
implemented in the model were evaluated from monotonic isothermal tensile and creep tests as well as from 
isothermal low-cycle fatigue (LCF) experiments. 

Key Words: Diffusion Coating,  Nickel-Based Superalloy - Fatigue Crack Growth Measurement - Lifetime 
Modelling 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

DESIGN OF A 1500- TON/HOUR CAPACITY BULK LOADING SHIPLOADER

Kemalettin KÖK, Serkan KARAKAYA, Anıl YAVUZ, Selver Tuğçe GÜVENÇ, Ender CİĞEROĞLU

Turkey

 

Abstract: Maritime transport is the most common and most reliable transportation system which is used inter-
national trade. Transportation of dry bulk cargoes such as grain, coal, soda ash, iron ore, fertilizers is usually 
carried by maritime transport. Shiploaders with different capacities and features are used during the loading of 
bulk cargoes. They are categorized as small-medium and large by size and capacity.In this study, details of the 
first shiploader designed in Turkey are presented. The structure of the shiploader has a capacity of 1500 ton 
per hour and it is capable of moving from one side to the other side of the port with a speed of 15 m/min. Total 
weight of the structure is 440,000 ton and more than 12000 kg welding operation is done during manufactur-
ing processes. Computer-aided design is utilized for the simulation of components and assembly of shiploder 
parts. As a Finite Element (FE) Modeling tool for numerical modeling commercial FE software ANSYS R17.2 
is used. First,the structure is divided into five sub-assemblies: Top side, Underside, Bogie System with 12 
wheels, Bogie System with 20 wheels, Top side + underside. Moreover, the structure is analized in four dif-
ferent operational conditions for different arm angle orientations. Based on the critical loading conditions, 
components of the shiploader is designed and necessary design changes are made in order to prevent failure 
and tip-off of the structure. 

Key Words: Shiploader, Crane, Bulk, Transportation System, Loading 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

Lİ2O-ZNO-SIO2 (LZS) KRİSTAL SIR SİSTEMİNDE MGO, CAO VE TIO2 ETKİSİNİN 
ARAŞTIRILMASI

Keriman PEKKAN, Yalçın GÜN

Türkiye

 

Öz: Li2O-ZnO-SiO2 (LZS) cam-seramik sistemleri yüksek mekanik mukavemetleri ve geniş aralıkta 
değişebilen ısısal genleşme katsayılarının yanı sıra, diğer teknik özellikleri sayesinde ,genel olarak seramik 
kaplama malzemelerinde sır şeklinde de kullanılmaktadırlar. Seramik sırları kimyasal bileşimlerine, yüzey 
özelliklere, üretim şekline ve pişirim atmosferine göre sınıflandırılabilirler. Bu sınıflandırmada kristal sırlar 
hem teknik özellikleri hem de görsel etkileri ile diğer sır gruplarından ayrılır. Kristal sır üretiminde esas olan 
çekirdeklenme ve büyüme mekanizmalarının pişirim koşullarında gerçekleşmesini sağlamaktır. Faz dönüşüm 
kinetiği açısından çekirdeklenme ve büyüme aşamalarındaki mekanizmaların anlaşılması ve kristalizasyona 
olan etkilerinin belirlenmesi üretimin başarısını belirler. Çekirdeklenme ve büyüme aşamasında homojen veya 
heterojen çekirdeklenmenin kontrolü, kimyasal kompozisyon ve ısıl işlemle sağlanır. Bu çalışmanın amacı, 
LZS sistemi içerisinde gelişebilen üç bileşenli bir kristal sır kompozisyonunun geliştirilmesi ve bu sisteme 
çekirdeklendirici olarak ilave edilen MgO, CaO, TiO2’in kristal oluşumuna, camsı faza, oluşan kristallerin 
şekline ve yüzey görünümüne olan etkisinin araştırılmasıdır. Bu doğrultuda LZS sisteminde gelişen ana sır 
kompozisyonu belirlendikten sonra MgO, CaO ve TiO2 ağırlıkça % 1, 3, 5 ve 7 oranlarında ilave edilmiş ve 
yüzey görünümleri incelenmiştir. Sırların faz analizi x-ışını difraktometresi (XRD) ile yapılmıştır. LZS siste-
mindeki ana sırda villemit kristalizasyonu oluşurken, MgO, CaO ve TiO2 ilavesi kristallerin cinsini ve şeklini 
değiştirmiştir. Bu sistem için en uygun çekirdeklendirici % 1 oranındaki MgO olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: LZS Sistemi, Kristalizasyon, Çekirdeklendirici 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

FARKLI PİŞİRİM REJİMLERİNDE SİNTERLENEN İTRİYA-TETRAGONAL ZİRKONYA 
POLİKRİSTALLERİ (Y-TZP) SERAMİKLERİNİN TRANSLUSENSİ ÖZELLİKLERİNİN 

BELİRLENMESİ

Keriman PEKKAN, Yalçın GÜN, Gürel PEKKAN

Türkiye

 

Öz: Günümüzde % 3 mol itriyum oksit (Y2O3) ile stabilize edilen ve itriya-tetragonal zirkonya polikristalleri 
(Y-TZP) olarak adlandırılan seramik malzemeler estetik diş hekimliğinde restorasyon amaçlı kullanılmaktadır. 
Bir seramik malzemenin, temel olan bu mekanik ve estetik özellikleri ve gerçek diş dokusuna yakın bir 
görünüm açısından en çok dikkat edilmesi gereken parametre renktir. Restorasyon alt yapısında renginin yanı 
sıra translusensisi de estetik açıdan dikkat edilmesi gereken bir diğer faktördür. Bir malzemenin translusensi 
özelliği, iletilen veya yayılan ışık miktarına bağlı olarak transparanlık ve opasite arasındaki bir derece olarak 
açıklanabilir. Y-TZP seramikler, translusensi özelliğine de sahip olmaları nedeniyle restoratif diş hekimliğinde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Belirli bir dalga boyunda, emilen, iletilen, yansıyan ve/veya saçılan ışığın 
miktarı malzemenin opaklığını ya da translusensi özelliklerini belirler. Bu çalışmada diş hekimliğinde 
kullanılan renklendirilmiş ve renklendirilmemiş konvansiyonel Y-TZP seramiklerin farklı sürelerde sinterlen-
meleri sonucu ışık geçirgenliklerinde oluşabilecek değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Y-TZP esaslı 
üç ayrı Y-TZP seramik grubunda renklendirilmiş ve renklendirilmemiş olmak üzere Whitepeaks Copran Zr 
renksiz, Whitepeaks Copran Zr renkli (Copran Color A2 ile renklendirilmiş) ve Dentsply-Sirona inCoris ZI F2 
(Üretim aşamasında renklendirilmiş) marka zirkonya bloklardan elde edilen numuneler zirkonya sinterizasyon 
fırınında hızlı, normal, yavaş ve translusensi programlarındaki dört farklı pişirim rejiminde sinterlenmiştir. 
Bu sinterleme sonrasında elde edilen numunelerin görünür ışıktaki (400-700 nm) dalga boyunda % T ışık 
geçirgenlik değerleri spektrofotometre ile ölçülerek optik özellikleri belirlenmiştir. Çalışmada en yüksek ışık 
geçirgenlik değeri sırasıyla normal, yavaş, translusensi ve son olarak hızlı programla yapılan sinterlemelerde 
ölçülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Y-TZP, Zirkonya, Geçirgenlik, Sinterleme, Translusensi 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

A NOVEL ROUTE TO SYNTHESIZE GRAPHENE VIA ELECTROCHEMICAL PROCESS AND 
ITS UTILIZATION IN ORGANIC PHOTOVOLTAIC DEVICES AS CHARGE TRANSPORT 

LAYER

Kuray DERİCİLER, Figen KAYA

Turkey

 

Abstract: Graphene nanosheets have been prepared from fine graphite powders by a novel electrochemical 
exfoliation method. In order to electrochemically exfoliate graphene, powders were first pressed into a bulk 
pellet shape. This pellet was then exfoliated on stainless steel (1810 CrNi) wire cage in 0.1 M aqueous sodium 
sulfate (Na2SO4) electrolyte solution in an ultrasonic cleaning bath with mild sonication (45 W). Pt wires 
have been used as anode and cathode with a bias voltage of 10 V to facilitate the process. After the process, 
the electrolyte solution was then washed copiously with DI water and filtered via vacuum filtration using 0.2 
µm pore sized PTFE filter to remove residual salts. As filtered product dried in an oven at 80 oC overnight to 
remove water. Synthesized graphenes have been characterized by FE-SEM, Raman, and FT-IR spectroscopy. 
Graphenes were dispersed in N,N-Dimethylformamid (DMF) via mild sonication and centrifuged at 4000 rpm 
to remove non-exfoliated large particles. Obtained supernatant shows a stable suspension. This suspension 
then used in organic solar cells (OSCs) as an additive to PEDOT:PSS to be utilized as a hole transport layer 
(HTL). Organic solar cells have been prepared in ITO/PEDOT:PSS-Graphene/P3HT:PCBM/Al formation us-
ing spin coating and vacuum thermal evaporation techniques. Reference devices with only PEDOT:PSS and 
PEDOT:PSS-DMF have also been prepared. The photovoltaic cell with prepared with graphene exhibited 
superior efficiency compared to PEDOT:PSS (%63) and PEDOT:PSS-DMF (%14) respectively. 

Key Words: Graphene, Electrochemical, Synthesis, Organic, Solar, Photovoltaic 
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FERRIMAGNETIC GLASS-CERAMICS FOR MAGNETIC HYPERTHERMIA TREATMENT OF 
CANCER

M.Berkin DAL, Mert AKINCI, Burcu ERTUĞ, Nazenin İpek IŞIKCI, Z. Birsu ÇİNÇİN

Turkey

 

Abstract: By the year 2030, it is predicted by World Health Organization that the cancer is going to be the most 
common cause of death. Most of these cancer deaths are expected to occur in the under-developed countries. 
Hyperthermia is a cancer treatment method where a local area is subjected to relatively high temperatures in 
order to kill cancer cells. In general, no harm is given to the healthy tissues. By damaging cancer cells in the 
local area, hyperthermia treatment may help shrinking the tumors. However, hyperthermia treatment is not a 
frequent method and more clinical trials are required for practical results. Hyperthermia method is generally 
accompanied with the traditional cancer treatments of radiotherapy and chemotherapy. When a combination 
of traditional cancer treatments together with hyperthermia is applied, a noticable reduction in tumor sizes 
has been observed in a number of researches. Ferrimagnetic iron oxides like magnetite, Fe3O4, offer some 
satisfactory solutions for magnetic hyperthermia treatments. Magnetite is embedded inside a biocompatible 
glass or ceramic matrix to utilize its heat generation by applying a magnetic field. This heat generation is a 
response of the ferrimagnetic glass-ceramic embedded into the tumor area to the alternating magnetic fields as 
a result of hysteresis loss. Typically, in the local tumor area during the magnetic hyperthermia treatment, the 
temperature is kept around 41-45C to selectively kill the cancerous tissues. In the present work, glass-ceramic 
systems containing Fe3O4 phase and their role in the hyperthermia treatment of tumors have been investigated. 

Key Words: Hyperthermia, Tumors, Biomedical, Magnetic induction.
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ÖZET SÖZEL METİNLER

BİR EĞİTİM BİNASINA ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMİ OLARAK VRF SİSTEMİ İLE FAN 
COİL SİSTEMİN UYGULANMASI, SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRMASI VE EKONOMİK 

ANALİZİ

Mehmet Emin DURSUN, Fikret YÜKSEL

Türkiye

 

Öz: Giriş: İklimlendirme sistemleri, insanların varoluşundan beri konforlu bir ortam oluşması için teknolo-
jik yeniliklerle birlikte gelişmektedir. En eski kömür sobalarının yerini bugün artık tüm aşamaları otoma-
tik olarak kontrol edilebilen verimli ve konforlu sistemler almıştır. Günümüzde konfor şartları rahatlıkla 
sağlanabilirken, sistemlerin en ucuza mal edilmesi, işletilmesinin daha ekonomik yapılmasının yanında verim-
li olması da istenmektedir. Bu nedenle yeni sistemlerde enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik teknolo-
jilere yer verilmektedir. Bu çalışmada, ısıtma soğutma sistemi olarak geniş kullanım alanı olan fan coil sistem 
ile vrf sistemi 7000 m2 kapalı alana sahip bir eğitim binasında ayrı ayrı projelendirilmiştir. Projesi tasarımı 
yapılan vrf ve fan coil sistemlerinin yatırım maliyetleri, yaz ve kış dönemleri için işletme maliyetleri he-
saplanarak karşılaştırılmıştır. Ayrıca iki sistem, konfor şartları, gürültü düzeyleri, işletme kolaylığı, montaj 
ve devreye alma gibi konularda da incelenerek sistemlerin artı ve eksi yönleri gösterilmiştir. Amaç: Isıtma-
soğutma sistemleri tasarlanırken genelde yatırımcının istekleri ve kullanıcıların ihtiyaçları temel alınsa da, 
tasarımdaki diğer önemli unsur sistemin verimli olmasıdır. Isıtma soğutma sistemlerinin enerji tüketimlerini 
hesaplamak ve bu hesabı ilk yatırım maliyeti ile birlikte değerlendirmek en doğru sistemi seçmek konusunda 
yol gösterecektir. Bu çalışmada da bir eğitim binasında vrf ve fan coil sistemlerinin yatırım maliyetleri ve 
işletme maliyetleri hesaplanarak iki sistemin verimlilik analizinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bulgular 
: Yapılan karşılaştırmada vrf sisteminin daha teknolojik yenilikleri barındırdığı, fan coil sisteminin ise daha 
büyük binalarda kullanımının olduğu görülmüştür. Verimlilik açısından değerlendirildiğinde; vrf sisteminin 
yatırım maliyeti ve işletme maliyeti açısından daha avantajlı olduğu tespit edilmiştir. Tasarımı yapılan bina 
için vrf sistemin fan coil sistemine göre ilk yatırım maliyeti %26 daha ekonomik bulunmuştur. Sistemlerin 
enerji tüketim değerleri yaz ve kış dönemi olarak değerlendirildiğinde; vrf sistemi fan coil sistemine göre 
yaz döneminde %38 ve kış döneminde ise %27 daha az enerji tükettiği belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmada 
özellikle, karşılaştırılan iki sistemin proje çizim aşamasından işletme aşamasına kadar sistemlerin birbirlerine 
göre avantaj ve dezavantajları gösterilmiştir. Vrf sistemi ilk yatırım açısından daha ekonomik, enerji tüketimi 
açısından daha verimli bulunmuştur. Değerlendirmelerde, iklimlendirme sistem seçimlerinde binanın mimari 
özelliklerinin, ısı yalıtımının, kullanım amacının etkin parametre olduğu, sistemlerde kullanılan cihazların 
enerji verimlilik değerlerinin enerji maliyetlerinde önemli yer tuttuğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Vrf Sistemi, Fan Coil, Enerji Verimliliği, Maliyet 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

SEYHAN NEHRİ HAVZASINDA BULUNAN ÇOK BARAJLI BİR SU KAYNAKLARI 
SİSTEMİNDE OPTİMAL ENERJİ ÜRETİMİ

Mehmet Fatih AKIN, Mücahit OPAN

Türkiye

 

Öz: Su kaynaklarının optimal olarak planlanması ve işletilmesi, ülke ekonomileri ve hayat standartları gibi 
unsurları içerisinde bulunduran karmaşık bir yapıya ve sürece dayanmaktadır. Su kaynakları planlaması, 
istenilen amaçlar doğrultusunda ve öngörülen kriterler çerçevesinde su kaynaklarının en verimli kullanımını 
sağlayacak faaliyetlerin tamamını kapsamalıdır. Bu kapsamda çok barajlı havzalarda birçok amaç için su 
kaynaklarının planlaması ve yönetimi önem kazanmaktadır. Son yıllarda optimizasyon tekniklerinin, simula-
syon modellerinin ve veriye dayalı modellerin kullanımı giderek arttığı görülmektedir. Bu teknikler ve mod-
eller geleneksel kontrol tekniklerine de alternatif bir yaklaşım oluşturmaktadır. Bu çalışmada, çok amaçlı ve 
çok barajlı bir su kaynakları sistemi tanımlanmıştır. Bu sistem üzerine uzun süreli planlama işletme optimiza-
syon modeli kurulmuştur. Uzun süreli planlama için geliştirilen optimizasyon modelinde ardışık yaklaştırmalı 
dinamik programlama optimizasyon tekniği kullanılmıştır. Kurulan model, Seyhan Havzası’nda Seyhan Nehri 
ana kolu üzerinde ardışık olarak bulunan çok amaçlı ve çok barajlı bir su kaynakları sistemine uygulanmıştır. 
Modelde amaç fonksiyonu iki aşamaya sahiptir. Bu sistemde ilk olarak kurak dönem akımlarıyla güvenilir 
güç enbüyüklenmeye çalışılmıştır. Elde edilen güvenilir güç sistemde kısıt olarak tanımlandıktan sonra, to-
plam enerji enbüyüklenmiştir. Sonuç olarak, elde edilen sonuç enerji üretimi bakımından karşılaştırıldığında, 
optimizasyon modelinin daha iyi sonuç ürettiği görülmüştür. Modelden elde edilen güvenilir ve ortalama güç 
değerleri diğer yaklaşımlardan çok daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Çok Barajlı ve Çok Amaçlı Sistemler, Ardışık Yaklaştırmalı Dinamik Programlama, En-
erji Üretimi 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

CRITERIA FOR PLANNING, DESIGN AND DEVELOPMENT OF PUBLIC PARKS - CASE 
STUDY ALEPPO 

Mehmet Sair AKKAM, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ

Turkey

 

Abstract: This urbanization throughout the early decades of the twentieth century was overwhelming even at 
the expense of the green areas of cities and rural areas. The provision of housing, employment and services 
to the growing population was a priority on the theme of “entertainment”. Thus, for the last three decades, 
the city’s public parks and green areas have become increasingly popular in response to urban overcrowding 
and high urban densities, which resulted in environmental problems and visual pollution. The importance of 
this research stems from the lack of scientific studies that focused on defining the exact concept of the “Public 
Park” at the city level, as well as linking the planning, design and development of public parks with scientific 
foundations. On the other side, there is an urgent need to take advantage of the natural data and the use of urban 
and legislative factors to reduce the cost of the process that aim to improve the social life of the population, as 
well as to fulfill the sustainability and vitality of the city through the gardens and public parks in Aleppo. The 
research has for objective to establish a framework through which, we can define the basis of the organization 
of new public parks as well as the development of existing ones in cities that suffer from poor efficiency and 
performance of their public parks in general, and in particular, the city of Aleppo as a case study. 

Key Words: Public Park, Public Garden, Green Spaces 
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DESIGNING, IMPLEMENTATION OF TEST BENCH WITH PID CONTOL FOR VARIABLE 
PITCH PROPELLER SYSTEM

Mehmet ŞANLITÜRK, Meral BAYRAKTAR

Turkey

 

Abstract: Multi-rotor unmanned aerial vehicles (UAVs) have been trending in between academics and profes-
sionals. It has a wide scope of use in industries like cargo transportation, measurement, mapping, video and 
photo shooting, search and rescue, agriculture, and construction. Despite its advantages in movement and 
control, it gives too little hover time. A great deal of quadrotor or multirotor propeller designs has a fixed-pitch 
propeller which is mechanically simple. In addition, it provides excellent maneuverability, survivability and 
controllability. Variable pitch propellers are used in numerous systems such as ships, airplanes, helicopters and 
recently quadrotor applications. In this study, it is aimed to find the lift force generated on the rotor by changing 
the angles of the propeller at the constant speed and design a prototype with optimized PID with coefficients. 
A pre-model was tested to determine the generated lift force and accuracy of the PID. The results were then 
compared with our controller using PID coefficients. The measurements of this experimental testing support 
the potential benefits of the variable-pitch propellers. The lift force created from test bench propellers, which 
is allowing for efficient generation of negative thrust, essentially increases the maximum rate of thrust change. 
This research shows the difference between fixed and variable pitch angle applications with optimized PID. 

Key Words: Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), Variable Pitch Angle, PID, Test Bench 
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HAVAYOLU OPERASYONLARINDA UÇUŞ EŞLEME İÇİN SÜPÜRME ALGORİTMASI 
TABANLI SEZGİSEL BİR YAKLAŞIMIN GELİŞTİRİLMESİ

Melek Sebile YILMAZ, Tufan DEMİREL

Türkiye

 

Öz: Havacılık, Türkiye’ de son yıllarda kendisine olan ilginin arttığı bir sektör olmuştur. Havayolu taşımacılığı 
birden fazla bileşeni bir arada bulunduran karmaşık ve kendi içindeki dinamikler açısından entegre bir sistemdir. 
Bu sebeple farklı konu başlıkları altında çeşitli alanlardaki akademik çalışmalara konu olmaktadır. Havayolu 
planlama, yönetim ve operasyon süreci, işletmenin elinde bulundurduğu ve yüksek maliyetli olan kaynakların 
etkin ve verimli kullanılması ile bunları işletme amacı olan gelir ve karlılığa dönüştürmesini sağlayan uzun 
vadeli bir süreçtir. Havayolu taşımacılığında uçuş ve uçucu ekip çizelgeleme, uçak, yedek parça, yakıt, kon-
aklama, bakım, onarım ve mühendislik çalışmaları oldukça yüksek maliyetlere sahip kalemlerdir. Yakıtlardan 
hemen sonra gelen en büyük maliyet kalemi ekip çizelgelemedir. Havayolları artan rekabet ortamında sek-
tördeki varlıklarını sürdürebilmek ve diğer benzer işletmeler ile rekabet edebilmek için daha verimli ve tasar-
ruf sağlayan etkin planlama yapmak durumundadır. Bu aşamada havayolları etkin bir kaynak planlama ve 
çizelgeleme yöntemlerine gereksinim duymaktadırlar. Havayolları, bu planları yaparken Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü gibi ulusal/uluslararası otoriteler tarafından yayınlanan şartlara dikkat etmek durumundadırlar. Bu 
çalışmada en düşük maliyet ile gerçekleştirilebilecek bir uçucu ekip planlaması için klasik sezgisel bir yöntem 
ortaya konulmuştur. Yöntem geliştirilirken araç rotalama problemlerinde sıkça kullanılan süpürme algoritması 
mantığından faydalanılmıştır. Tasarlanan algoritma C+ programlama dilinde yazılmıştır. Yazılan kod Visual 
Studio ortamında geliştirilmiştir. Özel bir havayoluna ait 3 günü içeren 139 adet gerçek uçuş verisi ile problem 
çözülmeye çalışılmıştır. Veri setinde 28 farklı uçuş lokasyonu bulunmaktadır. Program her bir uçuş lokasyo-
nundan başlamak suretiyle tüm uçuş noktaları taraması yapılarak çalıştırılmış ve çeşitli rotalar elde edilmiştir. 
Elde edilen sonuçlar kendi içlerinde yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Havayolu Uçuş Eşleme, Ekip Çizelgeleme, Araç Rotalama, Süpürme Algoritması
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ARAÇ KİRLENME PROBLEMLERİ VE AĞIR TİCARİ ARAÇLARDA CORNER VANE 
UYGULAMASI İLE KİRLENME PROBLEMİNİN GİDERİLMESİ 

Mert ÖLÇEN, Hakan DEMİR

Türkiye

 

Öz: Sürüş konforu bir müşteri için vazgeçilmez özelliklerden biridir. Sürüş konforunu oluşturan bir çok farklı 
özellik bulunmaktadır. Bu özelliklerden biri ise sürüş sırasında sürücünün görüş alanının yeterli seviyede 
olması ve aracın uzun süre temiz kalmasıdır. Ayrıca geniş görüş alanı güvenlik açısından da çok önemlidir. 
Bu yüzden otomotiv firmaları her türlü hava koşulunda sürücüye sunulan maksimum görüş alanını korumaya 
çalışmaktadır. Yağmur, kar gibi sert hava koşullarında araçların ön, yan, arka cam ve aynalarında kir birikmel-
eri meydana gemektedir. Bunun yanında araçların arka kısımlarında oluşan kirlenme problemleri özellikle geri 
görüş kameralarının efektif çalışmasını engellemektedir. Ağır ticari kamyolarda da durum benzerdir. Çok daha 
kirli, tozlu ortamlarda çalışan bu araçların her türlü hava koşulunda minimum kirlenme karakteristiğine sahip 
olması beklenir. Ağır ticari araçlarda kir birikmesi özellikle araç yan gövde bölümünde meydana gelmekte-
dir. Sürücü aracına binmeye çalışırken kirli kapı kolunu tutmaktadır ve merdivenlerden çıkarken kirli yüzeye 
temas ettiğinden dolayı kıyafetleri kirlenmektedir. Dolayısıyla bu durum ciddi miktarda müşteri şikayetine 
neden olmaktadır. Bu çalışmada farklı araç marka ve modelleri için kir birikme problemlerinin kök sebepleri 
detaylıca incelenmiş ve çözüm yöntemleri araştırılmıştır. Bunun yanında ağır ticari araçlarda kirlenme kara-
kterestikleri incelenmiş ve ağır ticari bir araç için en uygun kirlenme engelleyici hava kanalı(corner vane) 
tasarımları araştırılmıştır. Ardından uygun dizayn seçilerek parça araca takılmış ve yol testleri yapılmıştır. 
Ayrıca kirlenme karakteristikleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Test sonunda kirlenme probleminin 
ortadan kalktığı gözlemlenmiştir 

Anahtar Kelimeler: Kir-Toz Yönetimi, Hava Kanalı, Sürüş Konforu, Kirlenme 
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OBJECT RECOGNITION FROM DEPTH CAMERA IMAGES WITH CAPSULE NETWORKS

Mert ŞEN, Hatice DOĞAN

Turkey

 

Abstract: Object recognition from images that is one of the crucial and demanding areas of the real world ap-
plications has become a popular investigation issue with the development of low cost depth sensing cameras 
like Microsoft Kinect and methods such as Deep Learning. The use of Convolutional Neural Networks (CNN), 
a well-known Deep Learning technique on RGB-D images that provide color and depth information, has sig-
nificantly increased the correct recognition of objects. Despite their success, CNNs have disadvantages such as 
they can not tolerate viewpoint variations and loses the spatial information among the features. To overcome 
the disadvantages of CNNs, Capsule Networks has been offered by Hinton. A Capsule is a small group of neu-
rons that represent the various features of a particular entity that are present in the image. While the length of 
the activity vector of a capsule represents the probability that an object is present in the image, the orientation 
of it represents the instantiation parameters such as pose, velocity, albedo etc. The main aim of this study is 
to evaluate the object recognition performance of Capsule Networks on RGB-D images by using a subset of 
Washington RGB-D dataset. For this purpose, two different Capsule networks are designed separately for RGB 
and Depth images. Grayscale depth images are colorized and all the images are resized. The object recogni-
tion performances of the Capsule networks are evaluated on the preprocessed images and compared with the 
CNNs. According to the results, the performance results of the Capsule networks are promising. 

Key Words: Capsule Network, RGB-D Data, Object Recognition 
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VERİ SİSTEMLERİYLE ENTEGRELİ YENİDEN MODELLENMİŞ ÜNİVERSİTE İŞ 
SÜREÇLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANIMLAR 

Merve MUŞTU, Salim CEYHAN

Türkiye

 

Öz: İş süreçleri modellemesi, kurumların süreçlerini analiz etmek, yeniden tasarlamak, iyileştirmek ve süreç 
otomasyonunu sağlamak gibi amaçlarla kullanılan bir araçtır. Son yıllarda süreç modelleme faaliyetleri kamu 
kurumları tarafından da sıklıkla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu doğrultuda kurumların analiz ettikleri 
süreçlerini tasarlayabilecekleri bir İş Süreci Yönetim Sistemi Yazılımı ihtiyacı doğmaktadır. Kamu kurumlarında 
işlerin büyük ölçüde elektronik belge ve yazışmalar ile yapıldığını düşünürsek, iş süreci yönetim sistemi 
yazılımının kurumdaki mevcut elektronik belge ve yönetim sistemi ile uyumlu olması ihtiyacı doğmaktadır. 
İş Süreçleri Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları kapsamında yapılan bu çalışmada, kurumun genelini ilg-
ilendiren, personelin birimler arası yaptığı resmi yazışmalardan kaynaklanan iş yükünün yoğun olduğu ve 
iyileştirme çalışmaları ile ölçeklenebilir zaman tasarrufu sağlayacak süreçler belirlenmiştir. Yasal mevzuatlara 
aykırı durum olmaması için paydaş birimler ile koordineli bir şekilde süreçlerin işleyiş analiz çalışmaları 
yapılmıştır. Bu çalışmaların amacı; süreçlerin analiz edilip iyileştirilmesi, ihtiyaç olması halinde veri sistemleri 
ile entegre edilerek veri alışverişi sağlanması ve süreç tanımlarının oluşturulmasıdır. Bu doğrultuda ilk olarak 
Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılım Süreci analiz edilmiş ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapıldıktan son-
ra Üniversite Öğrenci Bilgi Sisteminin veritabanıyla entegreli olacak şekilde elektronik ortama aktarılmıştır. 
Tanımlanan bu sürece başvuru yapan akademik personelin akademik dönem içerisinde istekte bulunduğu 
görevlendirme tarih aralığındaki ders programı bilgisi başvuru formuna aktarılmıştır. Bu başvuru sürecinde, 
birimler arasında yapılan resmi yazışmalardan kaynaklanan iş yükü büyük ölçüde azaltılmıştır. Ayrıca başvuru 
formu akışında gerekli iş adımlarında kullanılan kontroller, yönergeye aykırı durumları başvuru aşamasında 
engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede ilgili birim tarafından reddedilmesi muhtemel başvuruların 
önüne geçilerek zaman ve performans kazancı elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İş Süreçleri, İş Süreci Yönetim Sistemi, İş Akışı, Kamu Kurumlarında Süreç İyileştirme 
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ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK’E GÖRE 
ÇELİK ANKRAJLI KOMPOZİT KİRİŞ TASARIMI

Mesut Cazim AKÇELİK, Seval PINARBAŞI ÇUHADAROĞLU

Türkiye

 

Öz: Çelik ankrajlı kompozit kirişler, yapısal çelik profillerle betonarme döşeme arasındaki aderansın çelik 
ankrajlarla sağlandığı kompozit yapı elemanlarıdır. Kompozit kirişlerin eğilme momenti dayanımı, betonarme 
döşemedeki basınç dayanımının ne kadarının ankrajlarla çelik profile aktarıldığına bağlıdır. Yeterli sayıda 
ankraj kullanıldığında, yüksek dayanımlı tam etkileşimli kompozit kirişler elde edilebilirken, ankraj sayısı 
azaltılarak nispeten daha düşük dayanımlı ancak daha ekonomik kısmi etkileşimli kompozit kirişler tasar-
lanabilmektedir. Ülkemizde, çelik kirişlerin tasarımında kompozit etkinin çoğu zaman ihmal edildiği bilin-
mektedir. Bunun belki de en önemli nedeni, üç yıl öncesine kadar kompozit tasarım ilkelerinin yürürlükteki 
çelik tasarım dokümanında tanımlanmamış olmasıdır. Çelik ankrajlı kompozit kirişlerin tasarım ilkeleri, 2016 
yılında yürürlüğe giren Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Dair Yönetmelik’te (ÇYTHYEY) 
Bölüm 12’de tanımlanmıştır. Yeni yönetmelikle birlikte, kompozit tasarımın ülkemizde de yaygınlaşması 
beklenmektedir. Çalışmamızın temel amacı, I-enkesitli kompozit kirişlerin, döşeme ile kiriş arasında oluşan 
etkileşim miktarına bağlı olarak değişen ve kiriş geometrisine göre belirlenen 7 farklı plastik tarafsız eksen 
konumu için, ÇYTHYEY’de tanımlanan tasarım esasları ile Yük ve Dayanım Katsayılarına Göre Tasarım 
(YDKT) yöntemini kullanarak, tasarım eğilme momenti dayanımlarının hesabı için pratik tasarım denklem-
leri çıkartarak ülkemizde yaygın şekilde kullanılan I-enkesitli hadde profilli kompozit kirişler için tasarım 
tabloları oluşturmaktır. Makalede, bu şekilde elde edilen tablolardan bir örnek sunularak, tabloların tasarımda 
nasıl kullanılabileceği gösterilmiştir. Ayrıca, HE800B profili için elde edilen edilen dayanımlar, ülkemizde 
çelik yapı tasarımda yaygın olarak kullanılan ETABS programından elde edilen sonuçlarla karşılaştırılarak 
doğrulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çelik ankraj, Çelik Yapıların Tasarım Hesap ve Yapım Esasları Dair Yönetmelik (ÇYTHY-
EY), Kısmi Etkileşim, Kompozit Kiriş, Tasarım Eğilme Momenti Dayanımı, Yük ve Dayanım Katsayılarına 
Göre Tasarım (YD 
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KABA YAPI İNŞAAT MALİYETLERİNİN GÜNCEL PİYASA ENDEKSLERİNE GÖRE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Metin SAĞIR, Zeynep Yeşim İLERİSOY, Mehmet Emin TUNA, Tekin GÜLTOP

Türkiye

 

Öz: Günümüzde yeni bir inşaata başlamadan önce yapılması gereken en önemli işlerden biri, eldeki 
kaynakların en verimli şekilde kullanımına imkan sağlayacak olan doğru bir maliyet analizi yapılmasıdır. 
Doğru hesaplanmış bir maliyet, yatırımcıyı eldeki bütçeye uygun bir proje ve ön hazırlık sürecinden geçiler-
ek uygulama aşamasına taşırken, işin uygulanması esnasında alınan riski de en aza indirir. Ancak ilk mali-
yet ne kadar doğru hesaplanırsa hesaplansın, işin sonunda maddi olarak artı veya eksi olarak yanılgıya 
düşülebilmektedir. Bunun da ilk sebebi, hesaplanan maliyetin farklı piyasa endeksleri karşısında güncelliğini 
kaybetmesinden ileri gelir. Yıl içerisinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve krizler inşaat maliyetlerinin de 
öngörülemeyen şekilde artmasına imkan verir. Nitekim piyasalarda 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşen 
dalgalanmalar her alanda olduğu gibi inşaat maliyetlerinde de artışa sebep olmuştur. Bu maliyet artışları Kamu 
Kurumlarından ihale ile iş alan inşaat firmalarını, alt taşeronları ve çalışanları zora sokmuş ve tedirginliğe 
sebep olmuştur. Bu sebeple Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu bir karar yayımlayarak, kamu 
kurumları tarafından yayımlanan birim fiyatlar ile hazırlanan yaklaşık maliyetin cari yıl içerisinde piyasaya 
fiyatlarına göre düşük kalması durumunda Tüik İnşaat Maliyet Endeksine göre aylık olarak güncellemesinin 
yapılabileceğini belirtmiştir. Bu çalışmada da 2014 - 2019 yılları arasında Kamu Birim Fiyatlarıyla yapılmış 
bir kaba inşaat maliyetindeki artışın, aynı yıllardaki; a) Tüik İnşaat Maliyet Endeksi b) Yıllık Tüketici - Üretici 
Fiyat Endeksi c) Dolar/Euro Endekslerine göre oransal karşılaştırılması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yaklaşık Maliyet, 4734 Sayılı Kanun, TÜİK, Enflasyon 
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KENTSEL BAĞLAMDA GELİŞİM SÜRECİNDE SOSYAL KONUTUN GELİŞİM SÜRECİ; 
KUZEY KIBRIS’TA SOSYAL KONUT ALANLARI VE GELİŞİMİ

Mine KUSET BOLKANER, Selda İNANÇOĞLU, İpek YARALIOĞLU, Nesil BAYTİN

Türkiye

 

Öz: Toplumun temelini oluşturan ailelerin, bir parçası olan konutlar, sadece ailerin güven içinde yaşamalarını 
sağlayan bir barınak değil; aynı zamanda toplumun alışkanlıklarını ve geleneksel yaşantı tarzının kültürel bir 
ifadesidir. Toplu konutlar da, hangi tipte uygulama yapılırsa yapılsın, toplum yaşantısına uyum sağlayacak 
şekilde tasarlanmalıdırlar. Kıbrıs adası konumu itibariyle çok eski zamanlardan beri çeşitli uygarlıkların 
egemenliği altında kalmış ve adadaki sivil konut mimarisi her egemen toplumun sahip olduğu kültüre göre inşa 
ettiği çeşitli konut tipleriyle oluşmuştur. Konut mimarisini etkileyen en önemli faktörler aile yapısı, toplum 
yaşantısı, örf ve adetler, kısacası kültürel değerlerdir. Bunun yanında iklim ve topoğrafya gibi coğrafik özel-
likler de konut mimarisini etkileyen faktörlerdendir. Kıbrıs Türk toplumunun yapısı, zaman içinde büyük 
değişikliklere uğramıştır. Bu değişikliklerin en büyüğü, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra çeşitli meslek 
grupları doğuran modern ekonominin doğuşu, kentleşmenin gelişmesi, eğitimin kolaylaşması, gelişmesi ve dış 
dünya ile çok daha fazla ilişki kurulmasıdır. Bu çalışmanın Kuzey Kıbrıs’ta 1974 öncesi ve sonrası sosyo-eko-
nomik yapıya göre şekillenen sosyal konut alanlarının gelişiminin incelenmesini içermektedir. Bu bağlamda, 
genellikle dar gelirli ailelerin ve işçilerin kullanımı için planlanan bu sosyal konut projeleri Kuzey Kıbrıs’ın 
farklı bölgelerinde olup, gelişim süreci incelenmiştir. Makalenin içeriği sosyal konut gelişimini ve Kuzey 
Kıbrıstaki yapısal karakterlerini içermekte ve konumsal olarak bulunduğu bölgelerin açıklamalı anlatımını 
kapsamaktadır. Sonuç kısmında sosyal konutun ada içindeki önemini ve toplumsal yaşantıdaki durumunu 
açıklamakta ve ortaya koymaktadır. Bu yaşam mekanlarının gelişimi ve değişimi ülkenin gelişim politikaları 
ile ilişki içinde olmaktadır. Gelişim yılları ve uygulamala alanlarının ortaya konması çalışmanın esas içeriğini 
oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kuzey Kıbrıs, Konut, Sosyal Konut, Sosyal Konutun Gelişim Süreci 
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NAB ALAŞIMININ TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNE SİC TAKVİYE PARÇACIK ORANININ 
ETKİSİ

Mohammad Javad AZIMI IGDIR, Yaşar SERT, Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmada, gemi ve denizaltı pervanelerinde yaygın bir şekilde kullanılan Nikel Alüminyum Bronz 
(NAB) alaşımının yüzeyine Sürtünme Karıştırma İşlemi (SKİ) ile SiC parçacıkları takvisiyle elde edilen kom-
pozit yüzey tabakası sayesinde alaşımın sürtünme ve aşınmaya dayanımının artırılması amaçlanmıştır. SKİ 
takım ilerleme hızı 65mm/dk ve takım devir sayısı 1250 dev/dk parametreleri kullanılarak, SiC parçacıkları 5 
farklı oranda (%10-%20-%30-%40-%50) iki paso proses edilerek uygulanmıştır. NAB alaşımının yüzeyinde 
oluşturulan kompozit yapının mikroyapı, mekanik ve tribolojik özellikleri incelenmiştir. Numunelerin sert-
likleri, işlem yüzeyinin 0,5 mm altında olacak şekilde yüzeye paralel bir doğru boyunca 0,5 mm’lik aralıklarla 
yatay ve işlem bölgesinin merkezinden 0,25mm’lik aralıklarla dikey olarak ölçülmüştür. Sürtünme-aşınma 
deneyleri ball-on disk tip tribometre kullanılarak 5N yükte oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Aşınma deney-
leri sonrasında, numune yüzeyindeki aşınmış bölge optik ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak 
baskın olan aşınma mekanizmaları belirlenip, EDS analizi ile ise bu bölgelerde elementel analiz yapılmıştır. 
Numunelerin aşınma hacimleri temassız optik profilometre ile belirlenerek gerekli formülasyon yardımıyla 
aşınma oranları tespit edilmiştir. Sonuç olarak; SKİ ile NAB alaşımının yüzeyinde kompozit bir bölgenin 
oluşturulabileceği görülmüştür. İşlem esnasında kullanılan takım geometrisi ve parametreler ile birlikte SiC 
parçacıklarının yapıya homojen bir şekilde dağıldığı gözlemlenmiştir. Aşınma deneyleri neticesinde ise %40 
oranda takviye edilmiş olan NAB alaşımlarının aşınma dayanımının, işlem görmemiş NAB alaşımına göre 
yaklaşık 4 kat fazla olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: NAB, SKİ, Sürtünme-Aşınma, EDS, Optik Profilometre 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

RECYCLING OF HORNBEAM WOOD WASTE TO PRODUCE WOOD-POLYMER COMPOSITES 
FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY

Muhammet TÜRKMEN, Hüsnügül YILMAZ ATAY

Turkey

 

Öz: In recent years, automotive industry has focused on lightening of materials because of reducing fuel 
consumption. The wood-plastic polymers became very popular for interior design of automotive industry. 
Furthermore, use of natural cellulose materials such as wood fiber and wood flours as reinforcement or filler 
in thermoplastics has many advantages over the inorganic and synthetic fillers traditionally used in polymer 
composites. Natural fibers are light and inexpensive, they are abundant and they have high specific stiffness 
and strength. The environmental aspects are also important; natural fibers are renewable, recyclable and bio-
degradable materials. In this study, polypropylene (PP) based wood composites with waste hornbeam flour 
were produced by twin-screw extruder. Maleic anhydride grafted polypropylene (MAPP) is used as an internal 
lubricant in the preparation process. Firstly, wood flours, MAPP and PP were mixed in the mixer in differ-
ent ratio, and they processed in the extruder to form of granules. The test samples were prepared as plates to 
evaluate their physical and mechanical properties by a press machine. Scanning electron microscopy - Energy 
Dispersive X-Ray Spectroscopy (SEM-EDS) analysis were conducted to determine the structural and mor-
phological properties of the composites. Thermal properties were determined according to thermogravimetric 
analysis (TGA). Tensile tests were carried out to observe mechanical properties. 

Key Wordks: polymer, Composite, Wood, Wood-Plastic 
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MEKANSAL FONKSİYONUN KÜLTÜREL YANSIMALARI: TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 
YERLEŞKE ALANLARI

Murat SÖNMEZ, Pelin GÜROL ÖNGÖREN, Kevser ÖZKUL

Türkiye

 

Öz: Giriş ve Kuramsal Çerçeve: Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, Türkiye’de yeni kurulan endüstri kom-
pleksleri sosyal hayatın dönüşümünde önemli rol oynamıştır. Bu süreçte Şeker Fabrikaları toplumsal 
yapıdaki değişikliklerin somut göstergeleri olmuştur. Şeker Fabrikaları kurulduğu çeyrek asırlık bir sürede 
konumlandırıldıkları kırsal alanları modern bir merkeze dönüştürme potansiyeline sahip olmuştur. Çalışmanın 
Kapsamı: Bu çalışmada 1926-1956 yılları arasında ilk etapta kurulmuş dört Şeker Fabrikasına ve ikinci etapta 
Doğu Anadolu’da inşa edilmiş dört Şeker Fabrikasına ait vaziyet planlarına odaklanarak mimari program ve 
ihtiyaç programı içeriklerine yönelik bir envanter çalışması yapılacaktır. Çalışmanın Amacı: Yapılacak envant-
er çalışmasıyla kampüs alanlarının kente yönelik mimari donanımları nasıl farklılaştırdıkları, bunun yanında 
sosyal ve kültürel birikimlerin de yerleşkelerdeki mimari programa yansıma biçimleri tartışılacaktır. İlk 
yapılan Şeker Fabrikaları ve Doğu Anadolu’da yapılan Şeker Fabrikaları dönemlerinin bağlamı çerçevesinde 
karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. Bu çalışma özellikle Doğu Anadolu’da kurulan Şeker Fabrikalarının 
sanayileşme ve modernleşmeye katkıları konusunu irdeleyecek, Doğu Anadolu Bölgesinin 1950’li yıllardaki 
endüstrileşme ve mimarlık/kentsel alandaki gelişmesini değerlendirecektir. Çalışmanın Yöntemi: Bu çalışma 
TOBB ETÜ Mimarlık Bölümüne ait Türkiye Şeker Fabrikaları Arşivinde yer alan mimari çizim, eski/yeni 
fotoğraflar, bilgi ve belgeler kullanılarak oluşturulacak bir envanter çalışmasına dayanmaktadır. Çalışmanın 
Özgün Değeri: Şeker Fabrikaları çok yönlü alanlar olarak tasarlanmış, Türkiye’de bir toplumun dönüşümüne 
katkı sağlamışlardır. Önemli bir endüstrileşme alanı olan Şeker Fabrikalarının tarihi değerinin gün ışığına 
çıkmamış arşiv malzemesinin ve tarihi belgelerin yorumlanması ile ortaya çıkması ve pek çok alanda yapılacak 
çalışmaya altlık oluşturması öngörülmektedir. Bu çalışma özellikle hiçbir arşiv çalışmasının yapılmadığı Doğu 
Anadolu’da kurulan Şeker Fabrikalarının oluşmasına ve bölgenin endüstrileşmesine ve mimarlık/kentsel al-
andaki gelişmelerine katkı sağlayacaktır. Sonuç: Şeker Fabrikalarında yer alan yapıların sahip olduğu tüm 
mekansal değerlerin kentin ve kentlinin yararına kullanıldığını gösteren bilgi ve belgeler üzerinden bir çalışma 
geliştirilecektir. Şeker Fabrikalarının kuruldukları yerlerdeki kent/mimarlık, sosyolojik ve endüstri tarihine 
katkılarını değerlendirmek, konunun toplumsal ve akademik düzeyde tartışılmasını sağlamak çalışmanın 
sonuç hedefidir. 

Anahtar Kelimeler: Şeker Fabrikaları, Endüstrileşme, Modernleşme 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1421

ÖZET SÖZEL METİNLER

DÖRT ROTORLU BİR İNSANSIZ HAVA ARACıNıN OPTIMAL YÖRÜNGE KONTROLÜ

Murat İBRAHİMAĞAOĞLU, Hakan YAZICI

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmada dört rotorlu bir insansız hava aracının, yörünge kontrolü için durum geri beslemeli bir 
optimal kontrolör tasarımı önerilmiştir. Kontrolör tasarımının en önemli aracı dış bükey optimizasyon teme-
linde doğrusal matris eşitsizlikleri yaklaşımıdır. Dört rotorlu insansız hava aracının, Euler ve Newton hareket 
denklemleri ile doğrusal olmayan, altı serbestlik dereceli hareket denklemleri elde edilmiştir. Elde edilen 
hareket denklemleri ile aracın simülasyon modeli kurulmuştur. Altı serbestlik dereceli model dinamikleri, üç 
eksendeki doğrusal hareket ve bu eksenlerdeki dönme hareketlerini içermektedir. Bazı kabul ve kısıtlamalar 
ile doğrusal olmayan hareket denklemleri doğrusal denklemlere dönüştürülerek, doğrusal, altı serbestlik de-
receli insansız hava aracı denklemleri elde edilmiş ve simülasyon modeli kurulmuştur. Elde edilen doğrusal 
denklemler ile sistem Durum-Uzay formuna getirilmiştir. Elde edilen Durum-Uzay denklemleri ile durum geri 
beslemeli optimal bir kontrolcü tasarlanmıştır. Tasarlanan kontrolcü öncelikle doğrusal modelde uygulanmış 
ve referans yörünge takibi sonuçları elde edilmiştir. Ardından, tasarlanan kontrolcüyü çok daha gerçekçi bir 
modelde test etmek adına doğrusal olmayan model kullanılmış, ayrıca bu modele dört rotorun rotor modelleri 
de eklenmiştir. Elde edilen, doğrusal olmayan insansız hava aracı modeline, daha önce doğrusal denklemlerin 
durum-uzay formu üzerinden tasarlanmış kontrolcü uygulanmıştır. İnsansız hava aracı modeline, takip etmesi 
istenen referans yörüngeler verilmiş ve aracın takip ettiği yörüngeler sonuç olarak alınmıştır. Yapılan nümerik 
simülasyon çalışmaları sonucunda tasarlanan kontrolörün agresif manevralar durumunda yüksek bir yörünge 
izleme performansına sahip olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Optimal Kontrol, İnsansız Hava Aracı, Yörünge Takibi 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

YARATICI PROBLEM ÇÖZME TEORİSİ İLE AMBULANS ANA SEDYELERİNİN DOĞUM 
VAKALARINDA KULLANIMI İÇİN TASARIM GELİŞTİRME

Mustafa AKYÜZ, Mehmet KARA

Türkiye

 

Öz: Yaratıcı Problem Çözme Teorisi, TRIZ, 1946 yılında Sovyet Donanması’nın patent ofisinde çalışan Gen-
rich Altshuller isimli Rus mühendis tarafından geliştirilmiş bir teoridir. Altshuller, yaratıcı problemlere ve nasıl 
çözüldüklerine bakmak için patentleri incelemiş ve bunlardan 40.000 tanesinin bir şekilde yaratıcı çözümlere 
sahip olduğunu; geri kalanların daha önceden bilinen bir fikrin ya da kavramın yeni bir şekilde kullanılmasını 
temsil ettiğini ortaya koymuştur. TRIZ, deneme-yanılma gibi klasik problem çözme yöntemlerinin neden 
olduğu zaman ve kaynak kayıplarının önüne geçen; çelişkiler matrisi, buluş prensipleri, madde-alan analizi..
vb gibi çok sayıda problem çözme aracı içeren sistematik bir yöntemdir. Bu çalışmada TRIZ ve TRIZ’in 
sağladığı araçlarla ambulanslar için sedye tasarımı yapıldı. Ülkemizde kullanılan ambulanslarda 4 farklı 
sedye yer almaktadır. Bunlar; vakum sedye, faraş sedye, kombinasyon sedye ve ana sedyedir. Ancak, mevcut 
sedyelerin hiçbiri acil doğum vakaları için uygun değildir. Doğum vakaları için ayrı bir sedyenin ambulans 
içerisine yerleştirilmesi ambulans hacmini azaltmaktadır. Dolayısıyla problem teşkil etmektedir. İstatistikler 
incelendiğinde acil doğum vakalarının %5’i ambulans içinde gerçekleşmektedir. Bu yüzden acil doğum 
vakaları için ambulans içinde doğuma uygun bir sedyenin bulunması çok önemlidir. Bu problemi çözmek için 
ambulans ana sedyeleri, acil doğum vakalarında, gerekli işlevleri sağlayacak şekilde Yaratıcı Problem Çözme 
Teorisi (TRIZ) ile iyileştirilmiştir. Çözümde, TRIZ’ın yaratıcı çözüm araçlarından Çelişkiler Matrisi ve Buluş 
Prensipleri kullanılmıştır. İyileştirilmek istenen çok yönlülük ve uyum özelliğine karşılık, ambulans hacminin 
azalması çelişkisinin oluştuğu belirlenmiştir. Çelişkiler matrisi, iyileştirmek istenen özellik ve oluşan çelişkiye 
göre; çözümde kullanılacak buluş prensiplerini vermiştir. Buluş prensiplerinin gösterdiği çözüm yolları ince-
lenerek, ambulans ana sedyeleri için portatif doğum sedyesi eklentisi tasarlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: TRIZ, İnovasyon, Yaratıcılık, Problem Çözme, Sedye, Ambulans 
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İSTANBUL İLİ KADIKÖY İLÇESINDEKİ YAPILARDA UYGULANABİLİR EKOLOJİK 
YÖNTEMLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mustafa ÇAKIRLAR, Tülay ESİN

Türkiye

 

Öz: Bilindiği üzere yapı sektörü; tek başına, dünyadaki sera gazı salınımının yaklaşık %40’ından sorumludur. 
Yapılaşmanın yoğun yaşandığı, Türkiye gibi, gelişmekte olan ülkeler ise bu oranın %60’ını oluşturmaktadır. 
İklimle dengeli yapı tasarımı, sürdürülebilir ve ekolojik yaklaşımlarla bu oranı daha da aşağıya çekmek 
mümkün. Ancak tüm mimari yaklaşımlar, yerine özgü çözüm önerileri üretmelidir. Dolayısıyla coğrafi özel-
likleri benzer olan bölgelerde sürdürülebilir ve ekolojik mimari yaklaşımları genellemek ve bununla ilgili 
bir kurallar bütünü oluşturmak gereklidir. Kamuoyunda Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen 6306 sayılı 
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile birlikte sadece yapı stoğunu yenilemek 
için değil, tüm çevresel sorunlara karşı önlemi alınmış yapı dönüşümü olarak da görebilceğimiz büyük fırsat 
doğmuştur. Bu bağlamda; bahsi geçen yasa kapsamında dönüşümün en yoğun yaşandığı yerlerden İstanbul 
ili Kadıköy ilçesi örneklem olarak belirlenmiş ve bu bölgede uygulanabilecek ekolojil yapı yöntemleri ortaya 
konulmuştur. Bilindiği üzere ekolojik yapı teknikleri; gelişen teknoloji neticesinde çok çeşitli hale gelmiştir. 
Ancak her teknik, her bölgede doğru ve/veya geçerli hatta verimli değildir. Dolayısıyla öncelikle örneklem 
olarak seçilen bölgenin iklimsel, sosyolojik ve coğrafi özellikleri ortaya konmuştur. Sonrasında günümüz 
yapı teknoloojisinde mevcut ekolojik yapı teknolojileri taranmıştır. Bu iki kümenin kesişimiyle ortaya çıkan 
tekniklerin bir kısmı çalışmada açıklanmıştır. Çalışmada ortaya konan bu tekniklerin uygulanmasıyla ilgili bir 
takım bilgiler verilmiştir. Sonuç olarak bu tekniklerin uygulanması; hem ekolojik yapı tasarımı, hem iklimle 
dengeli tasarım açısından önemlidir. Dolayısıyla günümüz konfor koşullarını sağlarken dünya kaynaklarını ve 
geleceğimizi de korumak gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadıköy, Ekolojik Yöntemler, Yapı 
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ÇÖP ARITMA TESİSİNDE GAZ MOTORLU KOJENERASYON SİSTEMİNDE ENERJİ ELDESİ

Mustafa DOĞAN, Fikret YÜKSEL

Türkiye

 

Öz: Giriş: Dünyada, enerji tüketiminin artması ile birlikte tasarruf tedbirleri alınmaya başlanmış, çalışan sistem 
üzerinde yapılan bazı iyileştirilmeler ile enerjinin daha verimli halde kullanılması sağlanmıştır. Hali hazırda 
çalışan elektrik santralleri üzerinde yapılan teknolojik çalışmalar buna en güzel örnektir. Birçok yatırımcı, 
kurulum aşamasında kapasiteleri yüksek olan birleşik ısı-güç sistemlerini tercih etmektedir. Bu şekilde, tek bir 
ısı kaynağı ile enerjinin birden fazla fonksiyonunun elde edildiği sistem üzerinde hem birincil enerji açısından 
hem de ekonomik açıdan tasarruf sağlanmaktadır. Amaç: Çöp arıtma kojenerasyon tesisinde, çöp gazı 
motorları ile biyogaz yakılarak elektrik üretimi yapılmaktadır. Bu aşamada her bir çöp motoru için ısıl enerji 
bacadan dışarı atılmaktadır. Bacaya yerleştirilen duman borulu ve finli borulu şekilde tasarlanmış yağ ısıtma 
eşanjörünün, yatırım maliyetleri ve verimleri açısından karşılaştırılması yapılarak elektrik üretimindeki veri-
min arttırılması amaçlanmıştır. Sonuç: Bu çalışmada, İstanbul Kemerburgaz çöp depolama sahasında üretilen 
çöp gazı ile çalışan gaz motoru tesisi değerlendirilmiştir. Göz önüne alınan sistem, 33,807MWe kurulu güce 
sahip ve toplamda 20 adet gaz motoru bulundurmaktadır. Elektrik üretiminde kullanılan gaz motorlarından 
atılan ortalama 3352kW değerindeki ısıl enerjinin geri kazanımı üzerinde durulmuştur. Motor egzoz gazı giriş 
sıcaklıkları 449-500˚C, çıkış sıcaklığı 140˚C’dir. Yatırım maliyetleri ve verimleri açısından karşılaştırmaları 
sonucu duman borulu eşanjörün ısı geri kazanımının %10 daha etkin olduğu görülmüştür. Çöp gazının ısı en-
erjisinden elde edilen elektrik veriminin %41,6 dan %48,6 ya çıkarılabileceği değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kojenerasyon, Gaz Motoru, Atık Isı 
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ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ KURULUM YERİ SEÇİMİ: 
AMASYA İLİ ÖRNEĞİ 

Mustafa GENÇ, Engin Ufuk ERGÜL

Türkiye

 

Öz: Türkiye, enerji ihtiyacının önemli bir kısmını fosil yakıtlı enerji kaynaklarından karşılamaktadır. 
Bu yakıtların sürdürülebilir olmaması ve çevreye verdikleri olumsuz etkiler nedeniyle yenilenebilir enerji 
kaynakları, özellikle rüzgar enerjisi, Türkiye için önemli bir enerji kaynağı haline gelmiştir. Türkiye Rüzgar Po-
tansiyeli Atlası (REPA, 2006) incelendiğinde ülkemizin rüzgar enerji potansiyelinin yüksek olduğu görülmek-
tedir. Rüzgar enerji santrallerinde kurulum maliyetlerinin yüksek olması ve maksimum verim elde edilebilmesi 
için santral kurulum yeri seçimi çok önemlidir. Rüzgar enerji santrali kurulum yeri seçiminde karar verme 
sürecini etkileyen birçok kriter vardır. Bu yüzden rüzgar santrali kurulum yeri seçimi karmaşık bir karar verme 
sürecidir. Bu çalışmada rüzgar enerji santrali kurulum yeri seçimi için ana kriterler; ekonomik (Arazi maliyeti, 
teşvikler, yollara uzaklık, zemin yapısı, elektrik iletim hatlarına uzaklık), teknik (Rüzgar hızı, kapasite faktörü, 
eğim, yükseklik) ve çevresel-sosyal kriterler (Gürültü, kuş habitatı, hava alanına, yerleşim bölgesine, korunan 
ve kültürel miras alanlarına, askeri bölgelere, ormanlara, göllere, maden sahalarına ve tarım alanlarına uzaklık) 
olarak ayrılmış, alt kriterler yasalar ve literatür çalışmalarından faydalanılarak belirlenmiştir. Bu çalışmada 
REPA üzerinden rüzgar hızları dikkate alınarak Amasya ili sınırları içerisinden, bölgenin kuzeyinde (RES_2), 
güneybatısında (RES_3) ve güneydoğusunda (RES_1) olmak üzere 3 santral bölgesi belirlenmiştir. Çok Kriterli 
Karar Verme yöntemlerinden MOORA (Multi-Objective Optimization on basis of Ratio Analysis) yöntemi en 
uygun kurulum yerinin seçiminde kullanılmıştır. Karar mekanizması için ekonomik, teknik ve çevresel-sosyal 
kriterlere ait alt kriterlerinin ağırlıkları alanında uzman üç kişinin görüşleri alınarak belirlenmiştir. Belirlenen 
kriter değerleri ve ağırlıklar ile MOORA yöntemi uygulanarak kurulum yerleri sıralanmıştır. Bu sıralamaya 
göre Amasya bölgesi için en uygun rüzgar enerji santrali kurulum yeri (RES_2) belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Rüzgar Enerjisi, Çok Kriterli Karar Verme, MOORA 
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DÖNER MİL KEÇELERİNDE KONTAK YÜKÜNÜN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE 
ELDE EDİLMESİ

Mustafa Kubilay ERDOĞAN, Cihan DEMİR

Türkiye

Öz: Döner mil keçeleri makine elemanları sınıfına ait komponentlerdir ve endüstri, otomotiv, savunma, bey-
az eşya gibi akışkan sızdırmazlığı istenen temel birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Döner 
mil keçeleri tarafından sızdırmazlığın sağlanabilmesi için sistemdeki pek çok parametrenin uygun değer 
aralıklarında olması gerekir. Bu parametrelerin en kritik olanlarından bir tanesi kontak yükü ve basıncıdır. Bu 
çalışmada kontak parametreleri sonlu elemanlar yöntemi, deneysel çalışmalarla ve ampirik formüllerle elde 
edilmiştir. Kontak yükü (çapsal yük) keçe dudağının mil çevresine uyguladığı yük olarak tanımlanmaktadır. 
Çapsal yük iki bileşenden oluşur; Garter yayı ve kauçuk eleman tarafından uygulanan kuvvet.Kauçuk elemanın 
kuvvete etkisi de ikiye ayrılır;keçe iç çapı ile mil çapı farkından (sıkılık) ve mile geçince uzamasından dolayı 
oluşan yük. Bu yükü sonlu elemanlar yöntemiyle elde edebilmek için Ansys APDL programı kullanılmış ve 
bir matematiksel model oluşturulmuştur.Bu modelde kauçuk malzemenin nonlineer özellikleri,keçe dudağı ile 
mil arasındaki sıkılık ile kontak genişliği ve Garter yayının kauçuk eleman üzerindeki etkisi dikkate alınmıştır.
Kauçuk malzeme için hiperelastik malzeme modellerinden olan iki terimli Mooney-Rivlin modeli kullanılmış 
ve tek eksenli çekme testinden elde edilen veriler ile eğri uydurarak katsayılar elde edilmiştir.Keçe dudağı ile 
mil arasındaki sıkılığı ifade etmek için kontak elemanlar (TARGE169,CONTA172) kullanılmıştır. Çapsal yük 
ayrıca deneysel olarak ve ampirik formüllerle de elde edilmiştir.Deneysel olarak elde edilen kontak yükü ile 
sonlu elemanlar analizi ve ampirik matematiksel denklem arasında uyum gözlemlenmiştir.Elde edilen sonlu el-
emanlar modeli sıcaklık değişimi altında aşınma problemi için en uygun kesit elde edilmesinde kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Döner Mil Keçesi, Kontak Yükü, Çapsal Yük, Nonlineer SEA, Mooney-Rivlin 
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İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SEKTÖRÜNDE KULLANILAN YAPISAL ANALİZ PROGRAM 
ÇIKTILARININ MODEL BİR YAPI ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Mustafa MUT, Elif AĞCAKOCA, Zeynep YAMAN

Türkiye

 

Öz: Ülkemizin büyük bir bölümü deprem riski altındadır. Meydana gelen her deprem sonrası önemli ölçüde 
can ve mal kaybı yaşanmaktadır. Bu nedenle betonarme yapıların yapı-deprem ilişkisinin ve yapı güvenliğinin 
iyi sağlanması gerekmektedir. Bir betonarme yapının taşıyıcı sisteminin doğru tasarlanması kadar yapılan 
çözümlemede doğru olması şarttır. İnşaat mühendisliği dahilinde yürürlükte olan deprem yönetmeliği esasları 
dikkate alınarak hazırlanmış paket programlarda da taşıyıcı sistemin doğru tasarlanması çözümlemenin doğru 
yapılması yolunda gidilmektedir. Paket programlardan proje ofislerinde sıkça kullanılan İdeCAD, ETAPS, 
STA4CAD, TEKLAXSTEELL vb. gibi bir çok program bulunmaktadır. Bu çalışmada seçilmiş olan basit 3 
katlı betonarme yapı, inşaat mühendisliği yapısal analiz alanında yaygın olarak kullanılan İdeCAD ve ETAPS 
programları ile analiz edilmiştir. Analiz edilen yapının kat sayısı bodrum kat, zemin kat ve ilave 2 kat olarak 
belirlenmiştir. Kat yükseklikleri 3,00 m olarak seçilmiştir. Yapının 1. Derece Deprem bölgesinde inşa edileceği 
kabulü yapılmıştır. Belirlenen betonarme yapının her iki programda da çizilmiş ve analizi yapılmıştır. Analiz 
işlemleri ardından her iki programda da aynı olarak girilen yapının moment, kesme kuvveti ve normal kuvvet 
diyagramları bina ağırlıkları, yapının doğal periyodu karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir. Belirlenen sabit 
plan üzerinden her iki program üzerinden ayrı ayrı analiz yapıldıktan sonra sonuçlar karşılaştırılmıştır. Mo-
ment, kuvvet, kesme diyagramları, bina ağırlıkları, periyot gibi çıktıları. Böylece paket programlar arasında 
dahi farklılıklar olabildiği ve yüzde hata sapma oranı gözlemlenebildiği, bu oranın ne düzeyde kabul edilebilir 
olduğu tartışılmıştır 

Anahtar Kelimeler: Betonarme Yapı Projeleri, İdeCAD, Deprem, Etaps 
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BAĞIMSIZ SÜSPANSİYONLU BIR YARI RÖMORK IÇIN SÜSPANSIYON DENETIM SISTEMI 
TASARIMI

Mustafa İsmail KESKİN, Ferhat YİĞİT

Türkiye

Öz: Yüksek gabari ve yüksek hacimli yüklerin taşınabilmesi için bağımsız süspansiyon sistemli araçlar özel 
yük taşımacılığında kullanılmaktadır, Bu çalışma da bağımsız süspansiyonlu elektronik seviye kontrol sistem-
leri üzerine tasarımı yapılmıştır. Çalışmada öncelikli olarak süspansiyon sisteminde kullanılacak süspansi-
yon elemanları ve kontrol elemanları belirlenmiştir. Öncelikle mekanik tasarımı oluşturulmuş askı sisteminde 
yaşanan en önemli problem süspansiyon sisteminin iki tarafında oluşacak seviye farklı yük emniyeti ve araç 
emniyetini tehlikeye atacaktır. Aracın her iki tarafı ve her bir taraftaki dingiller arası seviye farkının kontrolü 
aracın geometrik yapısından dolayı karalı bir süspansiyon denetimini zorlaştırmaktadır. Benzer şekilde aracın 
hareketli ve hareketsiz durumlarda oluşan dengesiz yüklerin süspansiyonda oluşturduğu etkinin minimize 
edilmeside süspansiyon tasarımı için önemli gerekliliklerdendir. Bununla birlikte yük boşaltım seviyesi için 
minimum süspansiyon yüksekliği gerektiren süspansiyon gereksinimlerinden dolayı seviye kontrol sistemi 
yüksek hassasiyette çalışması gerekmektedir. Söz konusu sistem seviye sensörleri ve sensörlerinden aldığı 
geri beslemeler ile pnömatik aktüatörlü askı sistemi üzerinden araç süspansiyon yüksekliği kontrol edilmiştir. 
Süspansiyon yüksekliği kontrol sistemi askı sistemleri arasındaki dengesiz seviye farklarından oluşan kararsız 
durumları ortadan kaldırmak için geri beslemeli PID denetimci ile kontrol edilmiştir. Kullanılan integratör 
denetimci ile hassas seviye ayarı yapılmış ve yük boşaltma seviyeleri için gerekli hassas yükseklikler hedefle-
rine ulaşılmıştır. Çalışma sonunda tasarlanan sistem prototip bir araç üzerinden belirlenen performans kriterl-
erine göre statik ve dinamik performans testleri yapılmış ve sistem performansının etkinliği test sonuçlarıylada 
gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bağımsız Süspansiyon, Bağımsız Askı Sistemi, Yarı Römork, Römork Süspansiyon Siste-
mi 
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DİZEL MOTOR ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN DONANIM 
SİMÜLATÖRÜ TASARLANMASI VE MOTOR TEST VERİLERİ İLE DONANIM 

SİMÜLATÖRÜNDEN ELDE EDİLEN VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mustafa ŞEKERBEY, Metin GÖKAŞAN, Mustafa Caner AKÜNER, Murat ŞEHİRLİOĞLU,  
Sertaç İKİZOĞLU

Türkiye

Öz: Dünyada ve ülkemizde yaşanan son gelişmeler endüstriyel anlamda dışa bağımlılığı en aza indirmenin öne-
mi ortaya koymuştur. Özellikle ülkemiz içten yanmalı motorlar, motor kontrol üniteleri ve motor kontrol üni-
tesi geliştirmede kullanılacak alt sistemler açısından büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bu çalışmada; yerli ve milli 
imkânlar ile dizel motor elektronik kontrol ünitesi (ECU) geliştirilmesi için gerekli olan harita verilerinin mev-
cut dizel motor ECU üzerinden donanım simülatörü yardımıyla toplanabilmesi amaçlanmıştır. Verilerin topla-
nabilmesi için dizel motorda bulunan sensörler tarafından üretilen analog ve dijital sinyallere benzer sinyaller 
üretebilen bir donanım simülatörü tasarlanmıştır. Tasarlanan donanım simülatörü sayesinde mevcut dizel mo-
tor ECU içerisinde bulunan haritalara dayalı verilerin uzun süren ve maliyetli motor testlerine gerek kalmadan 
yüksek doğrulukla toplanabilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca donanım simülatörü sayesinde istenilen noktalarda 
güvenli motor çalıştırma simülasyonu yapılabilecektir. Gerçekte bir motorun çalışamayacağı, çalıştırıldığında 
güvenli olmayacağı noktalarda testler gerçekleştirilerek veri toplanabilecektir. Bu çalışmada özellikle dizel 
motorun Devir(RPM) - Yük (Load-%) - Temel Yakıt Enjeksiyonu (BFI-mm3) haritasına odaklanılmıştır. 
Öncelikle donanım simülatörü ile ECU bağlantısı yapılarak harita için gerekli veriler toplanmıştır. Daha son-
ra donanım simülatöründen toplanan verilerle aynı noktalardan veri toplamak için dizel motor ve ECU’nun 
bağlandığı AVL 400kW yüksek dinamikli motor dinamometresinde testler yapılmıştır. Yapılan testler sonu-
cunda Devir(RPM) - Yük (Load-%) - Temel Yakıt Enjeksiyonu (BFI-mm3) haritasına yönelik ham veriler 
toplanmıştır. Toplanan ham veriler sınıflandırılıp donanım simülatöründen toplanan verilerle karşılaştırılmıştır. 
MATLAB yardımıyla yapılan işlemler sonucu simülatörden ve motor dinamometresinden toplanan verilerden 
anlamlı motor çalışma haritaları oluşturulmuştur. Oluşturulan haritalar arasındaki fark MATLAB vasıtasıyla 
hesaplanmıştır. Hesaplanan bu ölçme hatalarına bağlı farkların nedenleri ve farkların dağılımları istatistiksel 
olarak ifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dizel Motor Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU), Donanım Simülatörü, Motor Haritalama, 
Sensör Simülasyonu, Sinyal İşleme, Sinyal Sınıflandırma 
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HİBRİD NANOPARÇACIK TAKVİYELİ EPOKSİ YAPIŞTIRICILARIN MEKANİK VE TERMAL 
ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Mürsel EKREM, Özlem ÖZDEMİR

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmamızda, epoksi reçineye ağırlıkça % 0.5 Bor Nitrür Nanoplateler (BNNPs) ile ağırlıkça farklı 
oranlarda (% 0.5, 1 ve 1.5) nano gümüş (Ag) parçacıkları ilave edilen yapıştırıcıların mekanik özelliklerine 
etkisi araştırılmıştır. Öncelikle bu nanoparçacıklar buz banyosu içerisinde epoksi reçineye ilave edilerek 10’ar 
dk aralıklı toplam 30 dk boyunca problu homojenizatör ile karıştırılması gerçekleştirilmiştir. Sonra bu karışım 
esnasında oluşan hava kabarcıklarını gidermek için vakum fırınında oda sıcaklığında 20 dk süreyle 0.25 bar 
basınç altında tutulmuştur. Daha sonra epoksi reçinenin sertleştiricisi ilave edilerek önceden ASTM D638-10 
standardına uygun hazırlanan kalıplara dökme işlemi gerçekleştirilmiştir. Modifiyeli epoksi yapıştırıcı oda 
sıcaklığında 24 saat ilk kürleme, son kürleme de 80 °C’de 15 saat bırakılmıştır. Üretilen BNNPs ve nano Ag 
katkılı epoksi yapıştırıcıların çekme numuneleri sabit yük altında çekme testine tabi tutulmuştur. Modifiye 
edilmiş epoksi yapıştırıcıların maksimum yükleri, çekme dayanımları, elastiklik modülleri, toklukları ve uza-
ma değerleri hesaplanmış olup, bu testin sonucunda bu özellikler referans numune ve farklı oranlardaki BN-
NPs ve nano Ag katkılı epoksi yapıştırıcılar ile kıyaslanmıştır. Epoksi yapıştırıcı ile ağırlıkça % 0.5 oranındaki 
BNNPs ve 0.5 nano Ag parçacık takviyeli yapıştırıcının maksimum yükleri karşılaştırıldığı zaman sırasıyla 
1742.11 N ve 2262.80 N ile % 30 oranında artış gözlemlenmiştir. Ayrıca epoksi reçine ile BNNPs ve nano 
Ag takviyeli epoksi yapıştırıcıların camsı geçiş sıcaklığı, ergime sıcaklığı, termal bozunma sıcaklığı ve kütle 
kaybı, Termogravimetri ve Diferansiyel Termal Analizleriyle (TGA/DTA) incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çekme dayanımı, Nanoparçacık, Nanoyaıştırıcılar, BNNPs, Nano Ag 
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1940’LI YILLARIN ARKİTEKT DERGİSİ İÇERİĞİ ÜZERİNDEN ZEKİ SAYAR’A DAİR

Nevin Aslı CAN

Türkiye

 

Öz: Cumhuriyet dönemi Türkiyesi’nin mimarlık üretimi, yeni inşa edilen bir ulusun kendi temsiliyetine yöne-
lik görsel imalatının fragmanlarından biri, belki de en önemlisidir. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında 
kurulan ulus-devletler, başta Almanya olmak üzere, siyasi ideolojilerini mimarlık üzerinden ifade etme 
eğilimindedirler. Bu, 20. yüzyıl başında Avrupa’yı etkisi altına alan, mimarların toplumu disipline etmesi 
gerektiği fikri ile ilişkilidir. Bu noktada, mimarların tasarladıkları yapılarla yalnızca binaların kendilerini değil, 
aynı zamanda topluma alternatif bir yaşam biçimi fikrini de ortaya koyduklarını göz önünde bulundurmak ge-
rekir. 20. yüzyıl başındaki Avrupa odaklı yerleşke tasarımları da bu fikri destekler niteliktedir. Bir yerleşkenin 
tasarımı, orada yaşanacak hayatın da dayatmasıdır ve onun tasarımcısı da mimardır. 20. yüzyıl başında kurulan 
ve en kısa sürede inşa edilmesi gereken Türkiye Cumhuriyeti hem yeni, hem de tarihseldir. İşte bu dikotominin 
yarattığı karşıtlık, söz konusu inşanın mimarlıkta bulduğu karşılığın şizofrenik niteliğinin de sebebidir. Çünkü 
Modern Türkiye’nin mimarlık tarihi “Ulus” paradigmasının uğradığı anlam kaymalarının biçime yansımasının 
tarihidir ve “Ulus” kelimesinin ifade ettiği anlamlar değiştikçe o anlamların temsiliyetleri de değişmektedir. 
Cumhuriyet dönemi Türkiyesi mimarlık üretimini, ardışık üsluplar silsilesi olarak algılamak, çok katmanlı, 
bileşimli ve çetrefilli anlatılar bütününü, en yumuşak ifadeyle, görmezden gelmektir, denilebilir. Yani aslında 
bu anlatı ezeli bir geçmişten gelmediği gibi kesintisiz bir geleceğe doğru da hızla ilerlemez. Ya da bu düşünce 
bir yanılsamadan başka bir şey değildir. Cumhuriyet dönemi mimarlık tarihi, aynı Cumhuriyet’in kendisi gibi, 
çizgisel olmayan bir tarihtir. Zira yeni kurulan bir ulus-devletin mimarlık üretimini toplumsal dönüşümler 
olmadan anlamlandırmaya çalışmak mümkün değildir. 1923 yılında Cumhuriyet’in kurulması ile birlikte 
mimarlık, devletin temsiliyetinin önde gelen mecrası olarak fazlasıyla önemsenmiş ve toplumsal dinamiklerin 
fiziksel karşılığı olarak mimarlık tarihçileri tarafından çözümlenmeye çalışılmıştır. Mimar/Arkitekt dergisi bu 
göz kamaştırıcı tarihin en önemli belgesi olarak karşımıza çıkar. Zeki Sayar tarafından, adeta tüm yaşamının 
ona adanmasıyla 1931-1981 yılları arasında gerekirse eksik sayıyla, gerekirse “üçüncü kalite kağıda basılarak” 
çıkarılan dergi yalnızca mimarlık üretimini yansıtan bir mecra olarak kalmamış, bu üretime yön vermiş, hat-
ta Afife Batur’un deyimiyle “Modern Mimarlık Hareketi’nin” yerleşmesine çok önemli katkılar sağlamıştır. 
Bu çalışmanın amacı, Mimar/Arkitekt dergisi ve dergiden ayrı düşünülemeyecek olan eş-kurucusu ve 50 yıl 
boyunca editörü Zeki Sayar’ın ideolojik tutumunu, görsel izlerini ve söylemsel ifadelerini 1940’lı yılların 
sayıları dahilinde değerlendirmeye çalışmaktır. Türkiye mimarlığının çizgisel olmayan tarihinin sapması en 
keskin olan dönemi dahilinde böylesi bir okuma denemesi, dönemin belirleyici ideolojik söylemi göz önüne 
alındığında oldukça önemlidir. Çünkü bu, bir yandan Mimar/Arkitekt’in hakim söylem karşısında takındığı 
tavrın ayırt ediciliğini gözler önüne sererken diğer yandan da Zeki Sayar’ın sahip olduğu formasyonu belirler. 
Zira Mimar/Arkitekt’in ideolojik tutumu çok belirgindir ve bu da Zeki Sayar’ın Akademi’den mezun olduğu 
yıllarda kendini içinde bulduğu modernist hareketle birebir örtüşür. Dönem içinde kaçınılmaz olarak sızdırma 
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ve sapmalara maruz kalsa da bu tutum, Üstün Alsaç’ın ifadesiyle “usçu-işlevci” bir tutumdur ve Zeki Sayar’ın 
mimarlığının yanında derginin mizanpajında dahi kendi yansımasını bulur. Dönemin, Mimar/Arkitekt dergisi 
üzerinden bir analizini yapmayı deneyen bu çalışma üç aşamalı bir metot izleyecektir. Bu aşamalar, Mimar/
Arkitekt dergisinin, sözü edilen dönem içerisinde sahip olduğu formasyonun bileşenlerini ortaya koymayı 
hedefler. Bunu yapabilmek adına öncelikle Zeki Sayar’ın Akademi’den mezun olduğu 1928 yılındaki mimarlık 
ortamı, Ernst Egli’nin Akademi’yi soktuğu Bauhaus ekolü dahilinde incelenecektir. Ardından bu ekol dahilinde 
mimarlık ortamına hakim olan Alman etkisinin dergideki ifadesi, derginin Baumeister ve Moderne Baufor-
men süreli yayınları ile karşılaştırılması ile ortaya konmaya çalışılacaktır. Son aşama ise döneme hakim olan 
ulusalcı anlayışın izlerinin, Zeki Sayar’ın başyazılarında aranmasıdır. Bu katmanlı analiz sonucu, ideolojik an-
lamda toplum mühendisliğine soyunmuş olan Mimar/Arkitekt dergisi ve Zeki Sayar’ın, derginin yayın süreci 
dahilinde üzerinde konuşulması önemli olan bir bileşeni, yani Cumhuriyet Dönemi mimarlığının modern-
ulusal ikilemi anlaşılmaya çalışılacaktır. Yakın tarihin böylesi bir analizi, onun doğrusal bir yol almadığının, 
toplumsal dinamikler dahilinde katmanlaşıp dönüştüğünün ve tüm bu dönüşümler olurken ortaya çıkan ürün-
lerinin anlaşılabilmesi için bir yol açmaya çalışmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Arkitekt, Zeki Sayar, Mimarlık Tarihi 
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MİMARİ YAPILARDA CAM KULANIMI VE CAM ÖZELLİKLERİNİN BİNA ENERJİ 
PERFORMANSINA ETKİSİ

Nurbanu DÜZGÜN, Şensin Aydın YAĞMUR

Türkiye

 

Öz: Dünyada bugün yenilenemeyen enerji kaynaklarının yetersiz olması ve hızla azalması sebebiyle ener-
jinin verimli kullanılması ve sürdürülebilir çevre konularının önemi artmıştır. Tüketilen enerjinin yaklaşık 
%40’ının binalardan kaynaklı olduğu bilinmektedir (International Energy Agency, 2012). Binalardaki enerji 
kayıplarının çoğu yapıların dış cephelerinde ve dış ortam koşullarına direnci en düşük yapı elemanı olan 
pencere camlarından kaynaklanmaktadır. Geçmişten günümüze kadar, daha güçlü cam türlerinin üretimi ve 
yeni yapım yöntemlerinin geliştirilmesi, cam malzemenin pencereler dışında da yapısal olarak kullanılmasına 
olanak sağlamıştır. Böylece cam yalnızca ışığı içeri alan duvarlardaki pencere açıklıkları olarak değil, duvarın 
kendisi olarak da kullanılmıştır. Camın yapı kabuğu olarak kullanılması, güneş kontrolü ve iç ortamda kullanıcı 
konfor koşullarını sağlamak gibi sorumluluklar taşımasına da sebep olmuştur. Gelişen cam teknolojileri, ısısal 
performans ve ışık geçiricilik özellikleriyle iç ortam konfor koşullarına etki ederek bina enerji performansına 
olumlu katkılar sağlamaktadır. Cam teknolojisindeki hızlı gelişmeler güneş kontrolü açısından birçok seçenek 
sunmaktadır. Pencere camı özelliklerine ilişkin doğru seçimler yaparak bina enerji performansının artırılması 
olanaklıdır. Bu çalışmada ilk olarak farklı cam türleri konusunda bilgiler verilmiştir. Sonrasında bir eğitim 
yapısı ele alınarak Design Builder programı yardımıyla çift cam, low-e cam (bütünleşik cam), termokromik 
cam, fotokromik cam, elektrokromik cam ve fotovoltaik cam gibi farklı türdeki camların ısısal performansları 
ve ışık geçiricilik özellikleri karşılaştırılarak sonuçları değerlendirilmiştir. Sonuçlar tasarımcılara yapı 
tasarımının enerji verimliliği ile ilgili ön karar aşamasında, cam özellikleri ile ilgili veri oluşturması açısından 
önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Bina Enerji Performansı, Cam Teknolojileri, Design Builder 
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TURGUT CANSEVER VE HENRİ LEFEBVRE FELSEFELERİ ÜZERİNE SORGULAMA: 
YAŞANAN MİMARİ VE YAŞANAN MEKÂN

Nurnisa TÜRKOĞLU, Senem KAYMAZ KOCA

Türkiye

 

Öz: Çalışmada mimar Turgut Cansever ve toplum bilimci Henri Lefebvre’nin mekân üzerine geliştirdikleri 
düşünceler sorgulanmaktadır. Farklı kültür ve ideolojileri benimsemiş bu kişilerin söylemleri benzer zem-
inde “yaşanan mimari” ve “yaşanan mekân” kavramlarıyla buluşturulmuştur. Lefebvre’nin “yaşanan me-
kân” söylemi çerçevesinde, Cansever’in felsefi evreninden üretilen “yaşanan mimari” çıkarımının arandığı 
sorgulamada, iki yaklaşımın hangi noktalarda kesiştiği izlenirken, yöntem olarak Cansever’in şehir örnekl-
emelerinin ve söylemlerinin incelenmesi benimsenmiştir. Lefebvre’nin “yaşanan mekân”ı, hareketli oluşuyla 
dönüşür, dönüştürerek üretir ve üretilir. Bu değişkenliklerin akışıyla hayatın içinde özgürce kendiliğinden 
oluşabilmektedir. Böylelikle mekân ve insan ilişkisine göre insanın var oluşunun mekânda nasıl gerçekleştiği 
sorgulanırken insan bedeninin ritmik hareketleri şehrin dinamizminin mekânsal karşılığına bağlanmaktadır. 
Cansever felsefesinde ise “yaşanan mimari” çıkarımının, mekânı kapsayan her şey ve varlığın, eylemin mey-
dana geldiği yer olduğu görülür. Varoluşu algılamak, yaratılan her şeyi kendi iç yolculuğuna dahil etmek, 
mekânı insan çerçevesinde sorgulamayı gerektirmektedir. Hareket halindeki insanın her adımında görül-
en, birbirine eklemlenen farklı şeylerin olması şehri oluşturan farklı köşelerle, sokaklarla ve meydanlarla 
karşılaştırmakta böylece varlığın dinamizmi şehirde algılanır hale gelmektedir. Çalışma, Cansever’in şehir 
örneklemeleriyle onun söylemleri içerisinden üretilmiş “yaşanan mimari” çıkarımının, Lefebvre’nin “yaşanan 
mekân” söylemiyle benzerliklerinin sorgulandığı bir değerlendirmedir. Cansever ve Lefebvre farklı kültürel 
değerlere, inançlara sahip, farklı coğrafyalarda yaşamış iki 20.yy. düşünürü olmalarına rağmen kişisel karakter-
leri bağlamında ortaya koydukları mekân ve mimariye dair söylemler, bütünlük içerisindedir. Mekân, varoluş 
olarak canlı, dinamik, süreklilik barındırmasıyla benzerlik göstermekte ve anlamsal açıdan yakın zemin üzeri-
ndedir. Sonuç olarak benzerlik taşıyan bu kavramlar, Cansever ve Lefebvre’nin mekâna dair düşüncelerindeki 
çok kapsamlı ilişkilerinin bir arada buluşturulma çabasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Turgut Cansever, Henri Lefebvre, Yaşanan Mimari, Yaşanan Mekan, Şehir 
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BİR TASARIM PROBLEMİ OLARAK YARIŞMALAR ORTAMI VE BİLEŞENLERİ 

Nuşin RASHEDI KARA

Türkiye

 

Öz: Yarışmalar yoluyla elde edilen projeler, mimari proje elde etme yöntemlerinden biri olup, çok sayıda proje 
üretilmesi ve sonrasında bu çoklu projeler arasında en iyi projenin seçilmesine dayanmaktadır. Yarışmalar 
doğası gereği farklı tasarımların ortak bir temada interaktif bir ilişki kurduğu mimari bir platform oluşturur. 
Böylelikle, bir yandan farklı tasarım gücüne sahip tasarımcıların buluştuğu bir tartışma ortamı oluştururken 
diğer yandan bu tartışmalar ışığında tasarım sınırlarını genişleten ve aynı zamanda yeni yetenekleri ortaya 
koyan bir mekanizma gibi çalışmaktadır. Mimarlık dünyasında önemli görülüp dünya çapında kabul gören 
yarışmaların başarısı üretilen projelerle birlikte sürecin baştan sona kadar iyi kurgulanmış olması ve yarışmadaki 
tüm mekanizma ve bileşenlerin iyi işlemesine bağlıdır. Bileşenler; yarışma şekilleri, yarışma ekibi, yarışma 
süreci, seçim süreci, işveren ve projeci ilişkileri, projeci atama kararları, belgeleme ve raporlama olarak ele 
alınabilir. Bu çalışma, Türkiye mimarlık yarışmaları ortamındaki bileşenlerin irdelenmesi ve bulgular ışığında 
yeni stratejiler üretilerek yarışma ortamının daha sağlıklı hale getirilmesini hedeflemektedir. Çalışmada, 
Strong tarafından incelenmiş Britanya özelindeki yarışma ortamı ve yarışmaların kriterleri ile Türkiye’deki 
Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat 
Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğinde bulunan kriterler ile yarışmalar ortamı karşılaştırma çalışma yöntemi-
yle incelenmekte ve eksikliği hissedilen durumlar için önerilerde bulunulmaktadır. İnceleme sonucunda göze 
çarpan en büyük husus, ülkemizdeki yarışma ortamındaki görev dağılımının şeffaf ve detaylı olmamasıdır. 
Britanya örneğinde yarışma yöneticisi, mali müşavir, teknik ekip gibi görevlerin bulunması yarışmaların daha 
profesyonel yapılması sağlamaktadır. Fakat Türkiye’de bu görevlerin birçoğunu raportörler üstlenmektedir. 
Ayrıca Türkiye’deki “Mimar” (Mimarlar Odasına üye mimarlık bölümü mezunu kişiler) kavramının yeniden 
ele alınması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İmari Yarışma, Yarışma Bileşenleri, Mimari Yarışma Ortamı 
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FARKLI KALINLIKLARDAKİ SAC PARÇALARIN ÜRETİLMESİ İÇİN TASARLANAN HADDE 
MAKİNASININ YAPISAL ANALİZİ

Oğuzmert ŞAİN, Rahmi GÜÇLÜ, Ensar YILDIRIM

Türkiye

 

Öz: Haddeleme yoluyla üretilen ve otomotiv sektöründe kullanılan sac malzemelerde ihtiyaç görülen en önemli 
özellikler mukavemet ve hafifliktir. Artan rekabet ortamıyla birlikte kullanılan sac malzemelerde araç güvenliği 
ve yakıt tüketimine doğrudan etki eden bu iki özelliği iyileştirme ihtiyacı gün geçtikçe artmakta ve bu durum 
yeni üretim teknolojilerini de beraberinde getirmektedir. Günümüzde kesit boyunca farklı kalınlığa sahip sac 
parçalar tek operasyon ile üretilebilmektedir. Bu amaçla farklı kalınlıklardaki sacların kaynakla birleştirilmesi 
(Tailor Welded Blanks - TWB) veya haddeleme yöntemi kullanılarak bölgesel ezmenin gerçekleştirilmesi 
(Tailor Rolled Blanks-TRB) tercih edilebilmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde kullanımına rastlanmamış 
olan bu yöntemin uygulanabileceği yeni tasarım bir hadde makinasının yapısal analizi üzerine çalışılmıştır. 
Hadde makinasının tasarımı üzerinden sonlu elemanlar metodu kullanılarak zorlanması muhtemel merdane 
kısımlarının ağ (mesh) yapısı oluşturulmuştur. TRB yönteminin bir örneği olarak haddeleme koşulları (malze-
menin kalitesi, hat hızı, ezme miktarı değişimleri) dikkate alınmış, hadde makinası ve ekipmanlarının tasarımı 
yapılmıştır. DP600+Z malzemenin istenen hat hızında üretimi için gereken dış kenar bölgelerindeki ezme 
kuvveti formülasyon yardımıyla hesaplanmıştır. Uygulama öncesi, simülasyon çalışmaları yardımıyla ezilen 
bölgelere gelen kuvvetler yaklaşık 5000 kN olarak hesaplanmıştır. Bunun neticesinde, DP600+Z malzemenin 
2.3 mm’den 1.8 mm’ye indirilmesi simüle edilerek, son kalınlık değerinin bölgesel değişimi elde edilmiştir. 
Ayrıca, simülasyon verilerine dayanarak hesaplanan yapısal analiz sonucunda, merdanelerdeki esneme miktarı 
hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hadde Makinası, Haddeleme, Yapısal Analiz, Tailor Rolled Blanks, DP600 
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A RESEARCH ON HEAT TRANSFER CHARACTERİSTİCS OF HAIRPIN HEAT EXCHANGERS 
NUMERICALLY

Onur DALLI, Alişan GÖNÜL, Kamil İREN, Ahmet Selim DALKILIÇ

Turkey

 

Abstract: Efficient use of energy sources are one of the main focus item in recent researches. The continous 
increase in energy usage and demand lead researchers and scientists to diversify renewable sources. One 
of most substantial renewable energy is geothermal energy where main consumption areas are conventional 
housing, tourism, agriculture and industry. In todays technology, every aspect of geothermal sources are being 
used. These sources are generally called as low temperature field if between 20-70 ºC, medium temperature 
field at 70-150 ºC, high temperature field if above 150 ºC. After 135 ºC ground water is being used in circle, 
residual water temperature is being reduced to about 80 ºC. This study is focused on to increase temperature of 
tap water which is around atmosphere temperature (~20 ºC) to more utilizable temperatures (~35 ºC) at faucet 
by using residual water in a heat exchanger. ANSYS-Fluent FEA software has been used to design a U-type, 
cross flow, 10 mm and 20 mm in diameter double pipe system. 80 ºC water flows through inner while 20 ºC 
tap water through outer tube and the heat exchanger provides a 35 ºC tap water which is more usable in house 
appliances. To compare accuracy of FEA results, theoretical convection heat transfer coefficients are calculated 
with various nusselt numbers from literature studies and cross-checked with calculated coefficient in ANSYS. 
Thereby analysis results are justified to be correct. Besides required pump power has been calculated to keep 
continuous flow loop at heat exchanger. 

Key Words: Hairpin Heat Exchanger, Double Pipe System, FEA (Finite Element Analysis), Heat Transfer Coef-
ficient, Cross Flow 
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VIBRATION REDUCTION OF A PLATE USING ACTIVE CONTROL

Onur TUNA, Semih SEZER

Turkey

 

Abstract: Vibration reduction of a simply supported beam using H-infinity control is performed in this study. 
The plate is rectangular, elastic and simply supported from all sides. Disturber force is continuous and effect-
ing perpendicular on the arbitrary point of the upper surface. Firstly nine different mode shapes are inspected. 
The behavior of the plate is modeled as the Biharmonic Equation and has three independent (x,y,t) variable. 
The fourth-order partial differential equation is used with Love Plate Theory. Kirchhoff-Love plate theory is 
thin shell theory. It assumes that shear deformations and high order terms are neglectable. According to the 
boundary conditions double trigonometric series of Navier Method is used for the solution of the biharmonic 
equation. The solution of the biharmonic equation is assumed separable to variables which spatial location and 
time for the controller to be applied. The biharmonic equation is converted to State-Space form. Each mode be-
havior is accepted as a new state. The equation of motion should be in State-Space form for the using H-infinity 
controller. State Feedback H-infinity Method is used for vibration reduction. Velocity and displacement values 
are decreased with actuators which is piezoelectric. All mode values are summed for finding total displacement 
and velocity. The all situation has been simulated and solved in Matlab Simulink application. 

Key Words: Plate Vibration, Love Plate Theory, Partial Differential Equations, Active Control 
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DÖKME DEMİR MALZEMEDEN YAPILAN HİDROLİK BLOKLARIN TALAŞLI İMALATINDA 
ÖZEL TAKIM DİZAYNI İLE MALZEMENİN İŞLENEBİLİRLİK PERFORMANSININ 

İYİLEŞTİRİLMESİ

Osman ASİ, Aslı ÖZSOY

Türkiye

 

Öz: Hidrolik sistemlerde kullanılan hidrolik blok; yağın hızını, yönünü ve debisini kontrol etmeye yarayan bir 
ekipmandır. Sistemin devre şeması ve çalışma şartlarına göre içyapısı tasarlanır. Hidrolik bloklar üç boyutlu 
olarak tasarımı yapıldıktan sonra CNC tezgâhlarında imalatları yapılmaktadır. Blok yüzeyleri üzerine oturma 
yüzeyli valfler veya blok içinde açılmış özel kademeli yuvalara vidalanan kartriç kontrol valfleri monte edilir. 
Hidrolik blokların imalatında genellikle dökme demir malzemeler kullanılmaktadır. Hidrolik blokların talaşlı 
imalatı sırasında kartriç valf yuvalarının imalatı için piyasada standard olarak bulunamayan özel tasarlanmış 
rayba-senker ile blok içindeki birbirine bağlanan deliklerin imalatı için değişik ebat, kalite ve teknolojide delik 
delme ve diş açma takımları kullanılır. Kademeli özel yuvaların işlenmesinde güncel olarak kaba işleme için 
kademeli senker, hassas işleme için kademeli raybalar kullanılmaktadır. Blok imalatı sırasında karşılaşılan 
en ufak bir hata, blok malzemesinin ve işçiliğin boşa harcanması demektir. Hidrolik blokların tasarımını ve 
imalatını yapan işletmeler için hidrolik blokların istenilen kalitede ve sürede imal edilmesi en önemli krit-
erdir. Bu durumda hidrolik blokların imalatında kullanılan malzeme, kesici takımlar, tezgah, soğutma sıvısı 
ve işleme parametreleri önemli olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sfero dökme demir malzemeden imalatı 
yapılan hidrolik blokların talaşlı imalatında özel takım dizaynı ile malzemenin işlenebilirlik performansının 
iyileştirilmesi ve üretim süresinin azaltılmasını sağlamaktır. Bu çalışma kapsamında, bir hidrolik sistemde 
kullanılacak olan bir blokta bulunan belli tipteki kademeli valf yuvaları için karbür malzemeden yuva takımı 
ile takma uçlu senker ve rayba takımlarının farklı tasarımları yapılmış olup, uygun parametreler belirlenmiş, 
takımların imalatları yaptırılarak sfero dökme demir malzemeden yapılan bloktaki yuvaların talaşlı imalat 
denemeleri yapılarak alınan verilerin karşılaştırılmalı analizleri yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Blok, Dökme Demir, Talaşlı İmalat, Kesici Takım, İşlenebilirlik. 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

MİMARİ TEMSİL ARACI OLARAK ÇİZGİ VE ÇİZGİNİN KARAKTERİ ÜZERİNDEN MİMARİ 
DİL OKUMA DENEMESİ

Rafet UTKU, Gül Deniz DOKGÖZ

Türkiye

 

Öz: Mimari temsil aracı olan eskiz, mimari fikir ve düşüncelerin dışavurumunu hızlı ve aracısız biçimde yapma 
fırsatı verir. El ile zihin arasındaki bağı temsil eden eskiz, bu bağlamda kişiye özgü bir takım izleri içerisinde 
barındırır. Çizgi bu izi okutan özgünlükte olup kişiden kişiye bir takım farklılıklar gösteren bir karaktere sahip-
tir. Aynı kişinin çizgileri bir dil oluşturabiliyorken, diğer kişinin çizgilerinden aynı sebeple ayrışır. Bu ayrışma 
direkt çizginin kendisiyle olabileceği gibi, çizginin türü ve çizilme yöntemi ile de gerçekleşebilmektedir. 
Dolayısıyla, mimarın seçiciliği ve analitik düşünce sistemi karakterin temsile yansımasına sebep olmakta, 
tasarımın ilk aşamasından sonuç ürüne dek olan bütün süreç mimarın ve mimarinin dili hakkında ipuçları 
barındırmaktadır. Mimari dil de tıpkı konuşma dili gibi bir sistem içerisinde okunabilmektedir. Aynı dili 
konuşan yapılar diğerlerinden ayrışabilmekte veya aynı mimara ait yapılar rahatlıkla seçilebilmektedir. Mimari 
dili oluşturan yapılar ile mimari temsil araçlarından bir tanesi olan eskizin dolayısıyla çizginin de birbirine 
bağlı değişkenlik göstermesi kaçınılmazdır. Çünkü bu iki unsur da aynı dili konuşmaktadır; temsil edenin dili. 
Mimari fikrin ilk temsili olan çizgi ile sonuç ürünü olan yapı arasındaki bağlamda göstermiş olduğu aynılaşma, 
benzeşim, değişim, kırılma ve kopma gibi durumları “temsil” kavramı üzerinden inceleyen bu çalışma, seçilen 
mimarların eskizlerinin ve yapılarının, çizgide karakter ve mimari dil ilişkisi bağlamında okunmasını hedefle-
mektedir. 

Anahtar Kelimeler: Temsil, Eskiz, Çizgi, Karakter, Mimari Dil 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

DETERMINATION OF VERTICAL DEFORMATIONS WITH KINEMATIC MODEL: THE CASE 
OF ERMENEK DAM

Recep İBAOĞLU, Cevat İNAL, Burhaneddin BİLGEN

Turkey

 

Abstract: Deformation measurements and analysis are one of the important issues of engineering survey-
ing. In order to analyze these measurements, static, kinematic and dynamic models can be used. In the static 
model, objects are assumed to be independent of any force and time. The time parameter is not as important 
as in the kinematic model and the model is set up assuming that the object does not move. In the kinematic 
model, deformations are determined as a function of time and the model is formed independently of the exter-
nal forces, and in the dynamic model, the model is constructed by taking into account both the time parameter 
and the external forces. In this study, the vertical deformations were investigated by using precision levelling 
measurements performed on the crest of Ermenek dam built on the Ermenek River in Karaman. For this pur-
pose, six period measurements carried out in the 14-point levelling network established on the crest of dam 
were adjusted with free adjustment method, variance analysis were performed and deformation analysis was 
performed in static model by S transformation and significant point movements were determined. In kinematic 
model, deformation analysis was carried out by Kalman filtering method and the results were compared with 
the results of the static method. The results of the comparison showed that both models give matching results. 

Key Words: Ermenek Dam, Kalman Filtering, Kinematic Model, Static Model, S Transformation 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1442

ÖZET SÖZEL METİNLER

TRABZON ÇAMOBA BOTANİK PARKI’NIN ERİŞİLEBİLİRLİK ANALİZİ

Reyhan MİDİLLİ SARI, Fatma AYDIN, Çisem SEYHAN

Türkiye

 

Öz: Botanik bahçeleri; bitkilerin bir araya toplanıp etiketlendiği, nesli tehlike altında bulunan bitki türlerinin 
tespit edildiği, korunduğu, tanıtıldığı ve bitkiler konusunda araştırmaların yapıldığı, bulunduğu kent, bölge 
veya ülkeye prestij kazandıran bir nevi canlı bitki müzeleridir. Botanik bahçeleri aynı zamanda eğitim, öğretim, 
turizm, eğlenme ve rekreasyon alanları olarak toplumun her kesimine hitap etmekte ve yaşam boyu öğrenmeye 
de katkı sağlamaktadır. Botanik bahçelerinin kullanıcıları her yaştan çocuk, genç, yaşlı, farklı duyusal yeterli-
liklere sahip kadın ya da erkek; hamile, bebek arabalı ya da çocuklu aileler ve turistler gibi oldukça geniş bir 
çeşitlilik sunmaktadır. Botanik bahçeleri nitelikli ve evrensel standartlarda tasarlanmış olmalarının yanı sıra 
olabildiğince tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek biçimde tasarlanmalıdır. Burada alana ulaşım 
ve botanik bahçe içerisindeki yaya erişilebilirliği hedeflenen amaçları yerine getirmede, işlevlerin birbirine 
bağlanmasında ve kullanıcıların memnuniyetlerini arttırmada önem taşımaktadır. Trabzon Çamoba Botanik 
Parkı Karadeniz’in ilk botanik parkı olarak 2018 yılında açılmıştır. Çeşitli kullanım olanakları sunan parkın 
kentliye, kent ve bölgeye yapacağı olumlu katkı aşikârdır. Ancak tüm kullanıcılara eşit olanaklarla kullanım 
imkânı sunması gereken parkın özellikle erişilebilirlik konusunda sorunları bulunmaktadır. Buradan hareketle 
çalışma, Çamoba Botanik Parkı’nın erişilebilirliğini herkes için kullanım bağlamında ve ulusal ve uluslararası 
kılavuz ve standartlar çerçevesinde irdelemeyi ve sorunlu düzenlemeler için çözüm önerileri sunmayı hedefle-
mektedir. Çalışmanın yöntemi, alanda yer alan girişler, yaya yolları, merdiven, rampalar, donatı elemanları gibi 
öğelerin nicel verilerinin yerinde ölçülmesi, kullanıcı ve kullanım gözlemleri ve fotoğraflamaya dayanmaktadır. 
Çalışmanın sonuçlarının parkın kullanım durumuna, kullanım süresine, eğitim, öğretim, turizm gibi amaçların 
herkes için ulaşılabilir olmasına ve kullanıcı memnuniyetine katkı yapması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Botanik Park, Erişilebilirlik, Kullanılabilirlik, Kullanıcı Çeşitliliği 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

SIGNIFICANCE OF HISTIDINE TAIL POSITION FOR RECOMBINANT PROTEIN 
PRODUCTION

Saadet ALPDAĞTAŞ, Barış BİNAY, Sevil YÜCEL

Turkey

 

Abstract: Several protein expression systems can be used to produce recombinant proteins in required quan-
titites for studying their functions and properties for biotechnological applications. In view of the widespread 
use of His-tagged expressions, to understand the effect of His-tags on the protein structure and function is es-
sential. Although, they are often used to facilitate expression and purification of chimeric proteins, the location 
of His tail has the potential to interfere with the function and structure of the related protein. Therefore, the 
decision regarding the relative positioning of the polyhistine tags remains difficult and depends on the primary 
structure and conformation of the protein. Here, we reported the effect of hexahistidine-tag position on the 
catalytic activity and solubility of formate dehydrogenase from Burkholderia dolosa PC543, as compared with 
other reported enzymes. To do this, the fdh gene was subcloned into the pET14b and pET22b (+) vectors to be 
able to express the protein with N- or C-terminal His tagged form in E. coli BL21(DE3), respectively. Then, 
both FDHs were purified and analyzed. Our results indicated that the C-terminal His tagged enzyme displayed 
higher activity and solubility compared with the N-terminal His tagged variant obtained as an inclusion body. 
We conclude that the previously reported enzymes and also FDHs could be affected by his tag position in 
several manners due to the enzyme origin. This study provides a deeper understanding about his tail effect on 
terminal fragments of bacterial FDHs and helps to engineer them. 

Key Words: N-/C- Terminal His Tag, Formate Dehydrogenase, Solubility and Activity, Burkholderia Dolosa 
PC543, Recombinant Protein Production 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

TRIZ FİZİKSEL ÇELİŞKİLER YÖNTEMİ İLE TAŞIMA SIRASINDA PALET STABİLİTESİNE 
İLİŞKİN KAVRAMSAL TASARIM

Sadettin KAPUCU, Mesut DENİZ, Gizem CULFA, Banu DOĞAN, Bilgehan TURAN, M. Vahdettin YÜKSEL, 
Ali AKDEMİR

Türkiye

 

Öz: Son dönemlerde büyük ilgi gören ve inovasyonun nasıl yapılacağını gösteren Yenilikçi Problem Çözme 
Kuramındaki (TRIZ-Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch) yöntemler oldukça güçlü ve en iyi yöntem-
ler olduklarını göstermişlerdir. TRIZ ile problem çözümü buluş prensibi, çelişkiler matrisi, idealillik, standart 
çözümler ve gelişim trendi olarak 5 önemli temel üzerine kurulmuştur. Bu TRIZ yöntemleri içerisinde de 
çelişkiler ile problem çözme en kolay öğrenilebilen ve kullanılabilen yöntem olarak öne çıkmaktadır. Çelişki 
analizi, probleminize yeni bakış açısıyla bakmak için güçlü bir yöntemdir. Bu bakış açısını bir kez kazandıktan 
sonra, çelişki analizi çok sayıda çözüm kavramını üretmek için çok güçlü bir araç haline gelecektir. İdari/
yönetimsel, teknik ve fiziksel olmak üzere üç tür çelişki vardır. Bunlardan idari çelişkiler bu çalışma kapsamı 
dışındadır. Teknik çelişkiler klasik mühendislik çelişkileridir. Genellikle istenen duruma ulaşılamaz çünkü 
sistemdeki bir başka şey bunu engeller. Başka bir deyişle, bir şey (parametre / karakteristik) iyileştikçe, başka 
şeyler (parametre / karakteristik) daha da kötüleşir bu durum teknik çelişki olarak adlandırılır. Fiziksel çelişki 
ise bir nesnenin çelişkili ve karşıt gerekliliklere sahip olduğu durumlardır. Bu iki çelişki türü birbirlerine kolay-
ca dönüştürülebilinmektedir. Bu çalışmada, fiziksel çelişkiler ile taşıma sırasında ortaya çıkan palet devrilmel-
erinin önüne geçmek için, problem nasıl yeniden ifade edileceği, nasıl çözüleceği ve çözüme erişmek için 
izlenen süreçten bahsedilecektir. Çelişikler yönteminin uygulanabilirliği ve etkinliği gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: TRIZ, Çelişkiler, Fiziksel Çelişkiler, Ayrıştırma Prensipleri 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

İDEAL SONUÇ YÖNTEMİNİ KULLANARAK TAŞIMA SIRASINDA PALET STABİLİZESİNE 
İLİŞKİN KAVRAMSAL TASARIM

Sadettin KAPUCU, Mesut DENİZ, Gizem CULFA, Banu DOĞAN, Bilgehan TURAN, M. Vahdettin YÜKSEL, 
Ali AKDEMİR

Türkiye

 

Öz: Yaratıcı problem çözme teorisi olan TRIZ, 1926 yılında Sovyetler Birliği’nde yaşayan Genrich Altshuller 
tarafından ortaya çıkarılmıştır. Triz metodu altında 40 Buluş Prensipleri ve Matrisi, Ayrıştırma Prensipleri, 
İdeal Nihai Sonuç vb. araçlar geliştirilmiştir. Yenilikçi problem çözme kuramında (TRIZ), son dönemde 
büyük ilgi gören ve inovasyonun nasıl geliştirildiğini gösteren ideal sonuç kavramı, çok ilginç, güçlü ve en 
iyi yöntemlerden biridir. İdeal sonuç, bir ürünün yararlı fonksiyonları yerine getiriliyor olmasına rağmen 
sistemin kendisinin olmamasıdır. İdeal nihai sonuç yöntemi herhangi bir teknik sistemin ömrü boyunca ba-
sit, etkili ve güvenli olması gerektiğini ifade eder. İdeale yakın sonuç bulmada iki yaklaşım bulunmaktadır. 
Bunlar kaynakların kullanımı ve etkilerin kullanımıdır. İlk olarak, bu sonucu elde etmek için yöntemin nasıl 
kullanılacağı tartışılacaktır. Daha sonra, nakliye sırasında sanayide karşılaşılan palet stabilizasyon problemi, 
yukarıda belirtilen adımları takip edilerek çözülmüştür. Palet stabilizayonunu firma seperatör kullanarak 
sağlamaktadır. Buradaki problem Üretilen çocuk bezleri belirli bir adet olacak şekilde paketlendikten sonra bu 
paketler, tekrar plastik torbalar içerisine paketlenmektedir. Daha sonra bu paketler robotlar ile paletle üzerine 
dizilmektedir. Palet üzerine robotlar tarafından dizilen çocuk bezi ya da benzeri ürünlerden oluşan naylon pak-
etlerin devrilmelerini önlemek için katmanlar arasına seperatör denilen oluklu mukavvalar konulmaktadır. Bu 
oluklu mukavvaların yüzeyleri, paketlerin kaymasını zorlaştıracak özel bir madde ile kaplıdır. Bu problemde 
triz metodunun İdeal nihai sonuç aracının sanayide karşılaşılan problemlere uygulanabilirliği ve etkinliği 
gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: TRIZ, İdeallik/Mükemmeliyet, İdeal Nihai Sonuç 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ÜMRANİYE’NİN KENTSEL GELİŞİMİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ETKİLERİ

Safiye DEMİR, Candan Çınar ÇITAK

Türkiye

 

Öz: Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden olan ve metropol olarak kabul edilen İstanbul, 19 yüzyıl ortalarında 
yaşanan iç göç ve hızlı nüfus artışı nedeniyle kentteki yerleşimler her iki kıta da iç kesimlere doğru ilerley-
erek kentin büyümesine ve yeni kent merkezlerinin oluşmasına sebep olmuştur. Bu kent merkezlerinden biri 
olan Ümraniye; kıyı şeridine olan yakınlığı, kent çeperi olarak nitelendirilmesiyle Dudullu bölgesinin Sanayi 
Bölgesi ilan edilmesi ve yarattığı istihdamla alt gelir grubunun ilçedeki gecekondu bölgelerinde yığılmaya 
başlaması, her iki köprü ve bağlantı yollarının ilçeden geçmesiyle ulaşım kolaylığı ve üst gelir grubunun şehrin 
kalabalıklaşması ile ormanlık alanların yakınlarında konut inşasına yönelerek ilçeyi tercih etmesi; Ümraniye’yi 
diğer ilçelerin arasından öne çıkartmıştır. Kısa süre zarfında hızla artan nüfus, beraberinde plansız ve sağlıksız 
kentleşmeyi de getirerek ilçe içerisinde birçok soruna neden olmuştur. Özellikle 1999 yılında Marmara böl-
gesinde yaşanan deprem, olası afetlerde yapıların yıkılarak yaratacağı can kayıplarını gündeme getirmiş 
ve yetkilileri çözüm üretme hususunda harekete geçirmiştir. Bu sorunlara çözüm olarak getirilen Kentsel 
Dönüşüm; süreç içerisinde gelişerek farklı anlamları ve uygulamaları bünyesinde barındıran bir kavram olmuş 
ve Türkiye’de birçok alanda etkileri uzun yıllar devam edecek bir değişim başlatılmıştır. Tarihsel gelişiminde 
plansız ve sağlıksız olarak büyüyen Ümraniye, mevcut yapı stokunun %50’den fazlasının riskli olması nedeni-
yle dönüşümün etkilediği ilçelerden biridir. Belediye yönetimi bölgede uygulamaları artırmak için parsel te-
vhidi gerçekleştiren yapılarda ekstra imar hakkı tanıyarak hem dönüşüme teşvik etmiş hem de daha geniş 
yeşil alan bırakılmasını sağlayarak kentin dokusunu daha sağlıklı bir dokuya dönüştürmeyi hedeflemiştir. Bu 
bildirinin amacı ise Ümraniye’nin gelişimini inceleyerek Kentsel Dönüşüme olan ihtiyacı ve verilen ruhsat 
bilgileri doğrultusunda ilçedeki imar hareketlerini değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Ümraniye, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Gelişim 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

EVALUATION OF EFFECTS OF STACKING SEQUENCE, ELEMENT TYPE, AND MESH SIZE 
ON MODAL ANALYSIS OF LAMINATED COMPOSITE PLATES USING FINITE ELEMENT AND 

TAGUCHI METHODS

Savaş EVRAN

Turkey

 

Öz: In this study, the effects of stacking sequence, element type, and mesh size on modal analysis of laminated 
composite plates were analyzed using finite element and Taguchi methods. Plates have eight plies. Left side of 
the plates was assumed to be clamped boundary conditions and other edges were designed to be free bound-
ary conditions. Fundamental frequency characteristics were performed using finite element software ANSYS 
Parametric Design Language (APDL). The arrangements of plies and analyses were conducted using Taguchi’s 
L8 orthogonal array with two levels for each control factor. Stacking sequence, element type, and mesh size 
were assumed to be control factors with two levels. Analysis of signal-to-noise (S/N) ratio was used in order 
to see the effects of control factors. Analysis of variance (ANOVA) was carried out in order to determine the 
significant levels of the control factors. According to results, the first mode frequency results of the laminated 
composite plates with symmetric plies are higher than plates with antisymmetric plies. SHELL281 element 
type is more sensitive than SHELL181 element type for free vibration analyses. The increase of mesh size pro-
vides the increase of the sensitivity of the finite element analysis of free vibration. According to ANOVA at 95 
% confidence level, the most strongly control factors on the fundamental frequency were determined as stack-
ing sequence with 96.90 %, mesh size with 1.61 %, and element type with 0.76 % respectively. The stacking 
sequence and mesh size on modal analysis are significant control factors due to P-value < 0.05 value whereas 
element type is non-significant control factor. Based on the comparison of numerical and predictive results, 
the minimum difference was calculated for third analysis whereas the maximum difference was determined 
for fourth and sixty analyses. The minimum affected zone of the plates is the clamped edge of the laminated 
composite plates. 

Key Words: Laminated Composite Plates, Modal Analysis, Finite Element Method, Taguchi Technique 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1448

ÖZET SÖZEL METİNLER

TİPİK BİR KORVET SAVAŞ GEMİSİ GÖVDE KAPAĞININ EŞ ZAMANLI MÜHENDİSLİK 
YÖNTEMİYLE MONTAJA VE BAKIMA UYGUN TASARIMI

Sedat Can TİNİ, Adalet ZEREN

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmada, eş zamanlı mühendislik yöntemi tekniklerinden montaja ve bakıma uygun tasarım yöntem-
lerinin kuralları uygulanmış tasarım uygulamaları yer almıştır. Çalışmanın amacını yeni bir ürünün tasarım süre-
cinde eş zamanlı mühendislik felsefesini etkili bir şekilde kullanmak ve yöntemin tekniklerinden Boothroyd & 
Dewhurst DFA analiz yönteminin gerektirdiği kuralları kullanarak tipik bir korvet savaş gemisi füze rampasına 
ait gövde kapağından çıkan egzoz gazının ve ısısının kolayca atılmasına yardımcı olacak en uygun tasarımın 
bulunmasına imkan sağlayan tasarımın gerçekleştirilmesini sağlamak oluşturmuştur. Bu kapsamda eş zamanlı 
mühendislik yönteminin tanımı, önemi ve başka yöntemler ile farkları üzerinde durulup örnek uygulama-
lar üzerinden sonuçlar değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra montaj teknolojisine giriş yapılmış, montaja uy-
gun tasarım yöntemleri ve tekniklerinden Boothroyd & Dewhurst DFA montaj edilebilirlik değerlendirme 
yöntemi üzerine genel bilgilere yer verilmiştir. Yöntemin uygulaması olarak tipik bir korvet savaş gemisi 
gövde kapağının farklı tasarımları Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) programı kullanılarak tasarlanmış ve 
prototipleri üretilmiştir. Daha sonra, Boothroyd & Dewhurst DFA montaj edilebilirlik değerlendirme yöntemi 
uygulanarak montaj verimliliği hakkında oluşturulan tabloların değerlendirilmesi ile montaja ve bakıma uy-
gun tasarım yöntemleri ile en uygun tasarım gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak eş zamanlı müh-
endislik tekniklerinden montaja ve bakıma dayalı tasarım yöntemlerinin uygulanması ile yapılan tasarım 
uygulamalarında tasarım süreçlerindeki verimliliğin arttığı, üretim ve işçilik maliyetlerinin azaldığı, montaj 
zamanları ile bakım için gerekli uygulamaların ve faaliyetlerin azaldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Tasarım, Boothroyd & Dewhurst Yöntemi, Eş Zamanlı Mühendislik 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE KAYSERİ’DE KENTSEL MEKÂNIN DÖNÜŞÜMÜ VE 
KATMANLAŞMA

Selen ÖZTÜRK USTAOĞLU, Aysu AKALIN

Türkiye

 

Öz: Tarihçilerin en eski şehirlerden biri olarak nitelediği Kayseri, yaklaşık 6000 yıllık geçmişe sahiptir. Türk 
kenti olmadan önce Roma İmparatorluğu; Danişmentlilerin Kayseri’yi fethinden sonra ise Türkiye Selçukluları, 
İlhanlılar, Eratnalılar, Karamanlılar, Dulkadiroğulları ve Osmanlı gibi birçok devlete ev sahipliği yapmış çok 
katmanlı bir kültür kentidir. Bu çok katmanlı kentin en derin izlerine kent merkezinde yer alan İç Kale ve 
surların odak noktası olduğu bir alanda rastlanmaktadır. Kent içerisinde halen bir nirengi noktası olmaya de-
vam eden bu bölgede Kayseri şehri gelişmiş ve yayılmıştır. Cumhuriyet’in ilanı ve sonrasındaki döneme kadar 
organik olarak gelişen kent, 1944 yılında başlayan planlama çalışmaları ile tek merkezli olarak genişleyerek 
hızlı bir değişim süreci yaşanmış ve günümüzdeki Kayseri kenti şekillenmiştir. Bu planlama çalışmaları ile kent 
merkezi ve çeperlerinde dönüşümler yaşanmış ve kent, geçmişin izlerini taşıyan çok katmanlı bir hal almıştır. 
Günümüzde, Kayseri İç Kalesi’nin Korunarak Kültür ve Sanat Ortamına Dönüştürülmesi, Sümerbank Bez 
Fabrikası Yerleşkesi’nin Abdullah Gül Üniversitesi olarak yeniden işlevlendirilmesi, Sahabiye Mahallesinin 
Kentsel Dönüşümü, Tavukçu Mahallesi’nin Eski Kayseri Mahallesi olarak yeniden canlandırılması projeleri 
ile kentin değişim ve dönüşüm süreçleri son 10 yılda hızla devam etmektedir. Yapılan çalışma ile Kayseri kenti 
genelinde, tarihsel süreklilikte bir kent okuması yapılarak dönüşüm alanları ve bu alanlara yapılan müdahaleler 
irdelenecektir. Değişim/dönüşüm süreçleri üzerinden yapılacak okuma ile kentin hafızasına ve dolayısı ile 
toplumsal hafızaya etkileri tartışılacaktır. Kayseri özelinde yapılan bu çalışmanın, ülke genelinde yaşanan 
dönüşüm süreçleri ile mekânsal ve sosyal değişimin bir yansıması olarak günümüz mimarlık tartışmalarına 
katkı sunacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Mekân, Kayseri, Kent hafızası, Kentsel Dönüşüm 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

TÜRKİYE’DE ARAZI ÖRTÜSÜ VE ARAZI KULLANIMI DEĞIŞIMININ NEDENLERI VE 
SONUÇLARI 

Selvinaz Gülçin BOZKURT

Türkiye

 

Öz: Yeryüzü sahip olduğu farklı iklim ve coğrafik özellikler nedeniyle çok çeşitli doğal ekosistemlere sahiptir. 
Ancak günümüzde bu doğal ekosistemler gelişen teknoloji, sanayileşme, yoğun nüfus artışı ve kentleşmenin 
baskısı altındadır. Özellikle kentlerdeki hızlı nüfus artışının sebep olduğu yoğun yapılaşma, doğal kaynakların 
onarılamayacak biçimde yok olmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda çevresel sorunlar ile birlikte canlı 
ölümleri ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de son yıllarda gelişen teknoloji, nüfus artışı ve dış göçlere bağlı olarak 
arazi örtüsü ve arazi kullanımında (AÖ/AK) büyük değişiklikler yaşayan ülkelerden biridir. Bu değişimin 
sonucu olarak ülkemizde doğal alanlar, meralar, biyoçeşitlilik, tarım ve orman alanları büyük ölçüde zarar 
görmektedir. Ülkemizde, AÖ/AK değişikliklerin etkilerinin tespit edilmesi ve bu alanların gelecekte nasıl 
kullanabileceklerinin ve korunabileceklerinin ortaya konulması sürdürülebilir bir gelecek için zorunlu bir 
ihtiyaçtır. Bu nedenle, süregelen alan kullanım sisteminin yeniden düzenlenebilmesi için geçmişten günü-
müze AÖ/AK değişimlerinin analiz edilerek AÖ/AK tipleri arasındaki rekabet dinamikleri ile gelecekte de 
etkin olacağı düşünülen kullanımların belirlenmesi ve doğal potansiyele uygun alan kullanım planlarının bu 
veriler doğrultusunda oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle çalışmamızın ana amacını çeşitli verileri kul-
lanarak Türkiye’deki AÖ/AK değişiminin nedenleri ve sonuçları oluşturmaktadır. Bu amaçla çalışmada ülke-
mizde bu konu ile ilgili daha önceki yıllarda yapılmış olan çalışmalar değerlendirilerek Türkiye’de AÖ/AK 
değişimlerinin nedenleri ve sonuçları incelenmiş ve bu konuda alınması gereken önlemler hakkında bilgiler 
verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Değişim, Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı, Türkiye 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

TÜRKİYE’DE ARAZİ ÖRTÜSÜ VE ARAZİ KULLANIMI DEĞİŞİMİ 

Selvinaz Gülçin BOZKURT

Türkiye

 

Öz: Yeryüzü sahip olduğu farklı iklim ve coğrafik özellikler nedeniyle çok çeşitli doğal ekosistemlere sahiptir. 
Ancak günümüzde bu doğal ekosistemler gelişen teknoloji, sanayileşme, yoğun nüfus artışı ve kentleşmenin 
baskısı altındadır. Özellikle kentlerdeki hızlı nüfus artışının sebep olduğu yoğun yapılaşma, doğal kaynakların 
onarılamayacak biçimde yok olmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda çevresel sorunlar ile birlikte canlı 
ölümleri ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de son yıllarda gelişen teknoloji, nüfus artışı ve dış göçlere bağlı olarak 
arazi örtüsü ve arazi kullanımında (AÖ/AK) büyük değişiklikler yaşayan ülkelerden biridir. Bu değişimin 
sonucu olarak ülkemizde doğal alanlar, meralar, biyoçeşitlilik, tarım ve orman alanları büyük ölçüde zarar 
görmektedir. Ülkemizde, AÖ/AK değişikliklerin etkilerinin tespit edilmesi ve bu alanların gelecekte nasıl 
kullanabileceklerinin ve korunabileceklerinin ortaya konulması sürdürülebilir bir gelecek için zorunlu bir 
ihtiyaçtır. Bu nedenle, süregelen alan kullanım sisteminin yeniden düzenlenebilmesi için geçmişten günü-
müze AÖ/AK değişimlerinin analiz edilerek AÖ/AK tipleri arasındaki rekabet dinamikleri ile gelecekte de 
etkin olacağı düşünülen kullanımların belirlenmesi ve doğal potansiyele uygun alan kullanım planlarının bu 
veriler doğrultusunda oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle çalışmamızın ana amacını çeşitli verileri kul-
lanarak Türkiye’deki AÖ/AK değişiminin nedenleri ve sonuçları oluşturmaktadır. Bu amaçla çalışmada ülke-
mizde bu konu ile ilgili daha önceki yıllarda yapılmış olan çalışmalar değerlendirilerek Türkiye’de AÖ/AK 
değişimlerinin nedenleri ve sonuçları incelenmiş ve bu konuda alınması gereken önlemler hakkında bilgiler 
verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Değişim, Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı, Türkiye 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

BETONARME YAPILARDA KULLANILAN ENDÜSTRİYEL KALIP-İSKELE 
UYGULAMALARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ

Sercan TIĞLI, Şenay ATABAY

Türkiye

 

Öz: Günümüzde Dünya genelinde her yıl binlerce iş kazası gerçekleşmekte ve bu iş kazaları sonucun-
da maddi manevi büyük kayıplar yaşanmaktadır. İş kazalarının meydana geldiği işler sektörler bazında 
gruplandırıldığında, inşaat sektöründe en çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı iş kazası vakalarının yaşandığı 
görülmektedir. İnşaat sektöründe meydana gelen iş kazalarının nedenleri incelendiğinde ise; insan ve mal-
zeme düşmesi nedeniyle oluşan kazalar ilk sırada yer almaktadır. Betonarme yapıların inşaatlarında kullanılan 
endüstriyel kalıp - iskele teknolojisi, insan ve malzeme düşmesini engelleyici elemanları içermesi ve standart 
malzemelerle teşkil ediliyor olması nedeniyle iş güvenliğine sağladığı katkılar açısından oldukça önemlidir. 
Ancak, her tür imalat işinde olabileceği gibi, endüstriyel kalıp - iskele teknolojisinin ürünleri olan kalıp-iskele 
elemanlarının ve sistemlerinin kullanımında, montaj ve uygulama hatalarından dolayı kazaya sebebiyet ver-
mesi muhtemel bir takım risk faktörleri bulunmaktadır. İş güvenliğinin sağlanması konusunda, iş kazasına 
sebebiyet verebilecek bu risk faktörlerinin belirlenmesi ve bunların engellenmesi konusunda alınması gereken 
önlemler büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada; betonarme yapıların inşaatlarında, endüstriyel kalıp - 
iskele teknolojisi uygulamaları sırasında ortaya çıkabilecek olası risk faktörleri belirlenmeye çalışılmış ve bu 
risk faktörlerine karşı alınması gereken önlemler konusunda önerilerde bulunulmuştur. Risk faktörleri ve öner-
iler belirlenirken Delphi Yöntemi kullanılmış, endüstriyel kalıp - iskele teknolojisi alanında tasarım ve uygu-
lama tecrübesi olan uzman kişiler ile görüşmeler yapılarak anket soruları oluşturulmuş, anketler uygulanmış 
ve istatistiksel analizler ile değerlendirmeler yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Betonarme Yapılar, İş Güvenliği, Kalıp, İskele, Risk Faktörleri 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

İSTANBUL KENT İÇİ ELEKTRİKLİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİNE AİT ELEKTRİK 
ENERJİSİ TÜKETİMLERİ İÇİN ENERJİ ANALİZİ VE YÖNETİMİNİN YAPILMASI

Sercan İŞCAN, Ümit ÜNVER, Taylan GÜNEŞ

Türkiye

 

Öz: Kent içi ulaşım sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası olan elektrikli raylı ulaşım sistemleri günümüz-
de bilhassa metropollerde artan bir ivme ile gelişmesini sürdürmektedir. Yolcu taşıma kapasitesinin yüksek, 
ulaşımın hızlı olması ve temiz enerji olarak adlandırılan elektrik enerjisi ile çalışması kent içi elektrikli raylı 
ulaşım sistemlerini cazip hale getirmektedir. İlk yatırım maliyetleri yüksek olan bu sistemlerde sürdürülebilir-
lik ilkesi çerçevesinde işletme açısından en önemli gider kalemi olan elektrik enerjisinin tüketimi ise bilhassa 
önem arz etmektedir. Ülkemizde, birincil enerji verilerine göre ithal enerji kaynakları oranının 2016 yılında 
%76’ya (27 milyar$) ulaşarak enerjide dışa bağımlılığın yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldığı göz önüne 
alındığında, enerji verimliliğinin önem arz ettiği görülmektedir. Ülkemiz toplam enerji tüketiminde %25’lik 
payla ulaşım sektörü, konut-hizmet (%32) ve sanayi (%32) sektörlerinin ardından üçüncü sırada gelmektedir. 
Artan enerji birim maliyetleri göz önüne alındığında kent içi elektrikli raylı ulaşım sistemlerinin elektrik en-
erjisinin sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde verimli kullanılması ve yönetilmesi gerekmektedir. Bu sebeple 
senelik ortalama elektrik enerjisi tüketimi 317.547.104,99 kWh (2016-2017-2018 yıllarının ortalaması) olan 
Metro İstanbul hatlarının enerji yönetiminin yapılabilmesi için 2015 yılında enerji tüketimlerini alt bileşenleri 
ile birlikte ölçmek adına enerji kalitesi ölçme, izleme sistemi kurulmuştur. Bu çalışmada ise enerji yönetiminin 
ilk aşaması olan ölçme ve izleme sisteminden alınan 2016 ve 2017 yılına ait toplam ve alt bileşen tüketim 
verileri incelenmiş olup enerji yönetimi yapılması gereken önemli tüketiciler belirlenmiştir. Belirlenen önemli 
tüketiciler üzerinde enerji verimliliği fırsatları tespit edilmiş ve öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Enerji Yönetimi, Kent İçi Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri, Enerji Verimliliği 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

KENTSEL MEKAN KULLANIMI DEĞİŞİMİNİN KENTLİ HAFIZASINA ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ: KABATAŞ- KARAKÖY SAHİL HATTI 

Seren SAĞDIÇ, Feride ÖNAL

Türkiye

 

Öz: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde Türkiye’de başlayan hızlı sanayileşme süreci, kentlerde nüfus artışına 
ve kentsel mekanlarda değişimlere neden olmuştur. Kentleşme ve imar çalışmaları, kentlerde birçok sivil 
mimarlık örneği ile anıtsal nitelikteki yapının yıkılması veya taşınması ile sonuçlanmıştır. Türkiye’nin en 
büyük metropolu konumunda olan İstanbul’da bu süreç, kentte değişim ve dönüşümlere yol açarken özel-
likle kıyı şeridi bu dönüşümlerden en çok etkilenen alanlar olmuştur. Kabataş - Karaköy silüeti ve bu aksın 
kentsel mekan algısı da büyük ölçüde değişime uğramıştır. 2016’da yapımlarına başlanan Kabataş Ulaşım, 
Aktarma Merkezi Projesi ve Galataport adıyla bilinen Salıpazarı Kruvaziyer Limanı Projesi ile Kabataş - 
Karaköy sahil hattının değişim ve dönüşüm süreci günümüzde de devam etmektedir. Bu dönüşüm kapsamında 
2020’de bitirilmesi hedeflenen Kabataş Transfer Merkezi Projesi için boğaza dolgu yapılmış, gerekli alt yapı 
oluşturulmuştur. Deniz araçları, metro, füniküler, tramvay, otobüs gibi toplu ulaşım sistemlerinin birleşim 
noktası olacak Kabataş Meydanı’nın İstanbul halkı için önemli bir transfer merkezi olması amaçlanmıştır. 
Galataport Projesi’nde ise yüz on iki bin metrekarelik alanı kapsayacak kruvaziyer yolcu gemilerine yönelik 
terminal inşaatı devam etmektedir. Bu projeye yönelik tarihi yapılar yeniden işlevlendirilmiş ya da çevre-
deki yenilenme sebebiyle öngörülemeyen yenilemelere gidilmiştir. Fındıklı - Karaköy sahil hattının düzen-
lemelerle halka açılması ve yürüyüş yolu oluşturulması, Tophane meydanının ve çevresinin bu dönüşüme 
hizmet edecek yeme içme alanları, alış veriş merkezi ve konaklama birimleriyle düzenlenmesi için projeler 
üretilmiş, uygulamalarına başlanmıştır. Yapılan ve yapımına devam edilen projelerin sayısının artması eko-
nomik yarar sağlayarak olumlu bir gelişme yaratsa da kentsel mekan kullanımının değişmesi bağlamında, 
yapay ve doğal çevrede yapılan müdahalelerin kullanıcı hafızasındaki etkisi açısından bir değerlendirme yap-
mak zorunlu hale gelmiştir. Çalışma kapsamında; kentsel dönüşüm konusunda dünyada başarılı uygulamalar 
olarak kabul edilen Barselona, Hamburg, Kopenhag liman kentleri dönüşüm projeleri incelenerek; planlama 
süreçleri ve kullanım sonrası değerlendirmeler de göz önünde bulundurularak Kabataş-Karaköy sahil hattı 
dönüşüm projesi verileri ve hedefleri ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Karşılaştırma yapılırken başarılı dönüşüm 
projelerinde planlama aşamasında ve uygulamada öncelikli olan konular tespit edilmiş; bu konulardan tarihi 
yerleşim bölgesi ve bu alandaki çevresel verilerin korunması, merkezilik, çekim noktası yaratma, istihdam 
olanaklarının artırılması, kentlinin ihtiyacının ve yararının gözetilmesi, erişilebilirlik, kesintisiz kıyı ulaşımı, 
çekim noktalarının yaratılması vb. ilkeler dikkate alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, 1950’lerden günümüze 
birçok yapının yıkıldığı veya taşındığı, birçok prestij projesinin ise halihazırda devam ettiği Karaköy Kabataş 
sahil hattının mekansal dönüşümlerinin tarihsel sürecinin, metotlarının araştırılması; değişen kentsel dokunun 
ve yapılan müdahalelerin kapsamı ve sonuçlarının, dünyadaki diğer kıyı kentlerinin dönüşüm projelerinin 
etkileri göz önünde bulundurularak belirlenmesi ve toplanan verilerin bu dönüşüm projesi üzerinden tekrar 
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incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda yapılan ulusal ve uluslararası literatür taraması ve uygulanan örnek 
incelemeleri kapsamında “kentsel yenilenme ihtiyacı, çevresel değerlerin korunması, sürdürülebilir bütüncül 
planlama, kamu yararına dönüşüm, kıyı ile kentlinin bütünleşmesi” gibi başlıklara ulaşılmıştır. Taranan liter-
atür ve örnekler sonucunda değişen kentsel mekana kentlinin katılımı ve dönüşümün kentli belleğindeki yeri 
bu başlıklar kapsamında incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kamusal Mekan, Kentsel Dönüşüm, Liman, Kentli Belleği, Kültür Miras 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1456

ÖZET SÖZEL METİNLER

INVESTIGATING THE REPEATABILITY OF PRECISE POINT POSITIONING WITH QUAD-
CONSTELLATIONS OVER TURKEY

Sermet ÖĞÜTCÜ

Turkey

 

Abstract: Global navigation satellite system (GNSS) precise point positioning (PPP) using GPS and GLONASS 
first became achievable around 2007. An increasing number of satellites of GNSS and their constant modern-
ization allow conducting PPP with four constellations, namely GPS, GLONASS, BeiDou, and Galileo. The 
full orbit constellation (FOC) of BeiDou and Galileo is not completed yet and still under development. It is 
expected that BeiDou and Galileo FOC will be completed in late 2020. In this paper, repeatability of quad-
constellation PPP with different variations namely, GPS, GPS-GLONASS, GPS-GLONASS-GALILEO, and 
GPS-GLONASS-GALILEO-BeiDou, over Turkey are investigated. Ten consecutive days in 2018 (DOY: 324-
333) and six IGS-MGEX stations are chosen within and around Turkey to conduct quad-constellation PPP 
using daily data. GipsyX scientific software developed by NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) is used to 
conduct static PPP. Satellite elevation cutoff angle is set to 7° for each processing. The results indicate that 
adding GLONASS, GALILEO, and BeiDou to GPS not always improve the horizontal and vertical precision 
of the chosen sites. Some stations show precision degradation, the others show the precision improvement but 
the improvements are generally marginal. The results are mainly related to the observation time and satellite 
elevation cutoff angle which effect the improvement in precision compared to GPS significantly. 

Key Words: BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO, PPP 
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EFFECT OF METHIONINE AND TYROSINE AMINO ACIDS ON CALCIUM CARBONATE 
PRECIPITATION

Sevgi POLAT, Perviz SAYAN

Turkey

 

Abstract: Calcium carbonate is one of the inorganic salts widely used in various industry such as paint, paper, 
rubber, plastic, and medicine. In this study, calcium carbonate were precipitated by the reaction of calcium 
chloride dihydrate and sodium carbonate in the absence and the presence of methionine and tyrosine amino 
acids used as the additives. The morphologies, phase structures, and polymorphic transformations of calcium 
carbonate crystals were analyzed using scanning electron microscopy and X-ray diffraction analyzer. The re-
sults showed that the additives used had significant effects on calcium carbonate morphology. It was found that 
the structure of the calcium carbonate changed from calcite to vaterite form in the presence of methionine and 
tyrosine. While the crystals obtained in pure media had a cubic-like calcite, spherical vaterite formed in the 
presence of both additives. The average particle of calcium carbonate decreased with the addition of the addi-
tives to the medium. Furthermore, the influence of additives on the functional groups of the calcium carbonate 
was investigated by Fourier transform infrared spectroscopy. As a result, this study will be useful for the selec-
tion of calcium carbonate crystal morphology modifier and the determination of the effects of methionine and 
tyrosine amino acids on the precipitation process. 

Key Words: Calcium Carbonate, Precipitation, Additive, Methionine, Tyrosine 
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FONKSİYONEL ÖZELLIĞE SAHİP JELATİN SENTEZI VE KARAKTERİZASYONU

Sevil YÜCEL, Sadık GÖNEŞ

Türkiye

 

Öz: Giriş: Jelatin; ağırlıklı olarak hayvanların bağ dokularında bulunan, doğal bir yapısal protein olan kolajenin 
asidik veya bazik hidrolizi ile üretilen bir proteindir. Kolajen, glisin, prolin ve hidroksiprolince zengin olan uzun 
aminoasit zincirlerinden oluşur. Jelatin, ticari olarak üretilen bir çok ürünün kalitesini birinci derecede etkiler, 
bu sebeple gıda endüstrisi için vazgeçilmez bir materyaldir. Gıda sektöründe pek çok amaçla kullanılan jelatin, 
bir katkı maddesi değil, gıda bileşeni olarak kabul edilmektedir. Amaç: Standart ticari sığır jelatinine, fonksiy-
onel özellik kazandırılarak meyve suyu durultma prosesindeki etkinliğinin arttırılması amaçlamıştır. Yöntem: 
Bu amaçla, ilk olarak; sığırdan (SP) elde edilen jelatinlerin aminoasit yapısı temel alınarak oluşturulan pepti-
tler “Katı Faz Peptid Sentezi” yöntemi kullanılarak mikrodalga desteği ile sentezlendi. Sentezlenmiş olan pep-
tit kütlece %2,5-5-10 oranlarında standart ticari sığır jelatini ile karıştırıldı. Hazırlanan tüm karışımlara jelatin 
kalite testleri yapıldı. Her bir karışım elma suyu durultma prosesinde kullanıldı ve ürünlerin berraklık oranları 
tayin edildi. Bulgular: Sentezlenen peptitler ile hazırlanmış olan karışımların durultmada, sadece ticari sığır 
jelatini kullanıma göre daha yüksek performans gösterdiği tespit edildi. Sonuç: Bulgular değerlendirildiğinde 
sentetik peptitler ticari jelatinin fonksiyonel özelliklerini artırmak için kullanılabileceği görülmüştür. Jelatin 
üretiminde çıkan atıkların değerlendirilmesiyle, biyoteknolojik yöntemler kullanılarak üretilebilecek ve birçok 
farklı fonksiyonu yerine getirebilecek peptitlerin sanayiye kazandırılmasına öncülük edecek bu çalışmada çok 
önemli sonuçların elde edildiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sentetik Peptitler, Peptit Sentezi, Kolajen, Jelatin, Elma Suyu Durultma 
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TİRE-PEŞREFLİ KÖYÜ KIRSAL MİMARİ MİRASININ KORUMA BAĞLAMINDA 
İNCELENMESİ

Sevim ERDOĞDU, Müjgan Bahtiyar KARATOSUN

Türkiye

 

Öz: Kırsal yerleşimler doğa ile insan arasındaki etkileşimden doğup, ihtiyaçlar doğrultusunda gelişip, pek 
çok yerel unsur ile şekillenirler. Toplumun kültürel birikiminin önemli örneklerinden ve tarihsel sürecin yakın 
tanıklarından olan bu kırsal yerleşimlerin bir mimari miras olarak korunması ve yaşatılması önem arz etme-
ktedir. Ancak günümüzde değişen yaşam koşullarına ayak uyduramama, geçim kaynaklarının farklılaşması 
ve göçler gibi etkenler kırsal mirasın korunmasını zorlaştırmaktadır. Tire ilçesinin tarihi, kültürel ve özgün 
mimari değerlere sahip kırsal yerleşimlerinden biri olan Peşrefli köyü de bu koruma sorunları ile karşı karşıya 
olan köylerden biridir. Peşrefli Köyü, tarihi antik çağlara kadar uzanan ve zengin kültürel mirasa sahip Tire 
ilçesinin en eski kırsal yerleşimlerinden biridir. Köy, tarihinin Helenistik dönem öncelerine kadar uzanmasıyla 
birlikte, Beylikler dönemi ve Osmanlı döneminde ise ilçenin en önemli yerleşimlerden biri olmuştur. Tire’nin 
doğusunda, Güme Dağı’nın eteklerinde konumlanan köy, ovaya yakınlığı nedeniyle geniş parsellerden oluşan 
bir yerleşim düzenine sahiptir. Ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Yerel geçim 
kaynaklarının büyük ölçüde yansıma bulduğu bahçelere sahip geleneksel yığma taş yapılar mevcuttur. Genel-
likle tek ya da iki kattan oluşan, ahşap kapı ve pencereleri bulunan yapılar alaturka kiremitli kırma çatılar ile 
örtülüdür. Fakat günümüzde birçok kırsal yerleşimde yaşandığı gibi Peşrefli köyünde de özgün mimari değere 
sahip olan geleneksel yapılar ya çağdaş gereksinimlere uyum sağlamak adına yapılan yanlış müdahaleler 
ile özgün niteliklerini kaybetmekte ya da terk edilerek yıkılmaya mahkum bırakılmaktadır. Bu bağlamda bu 
çalışmada Peşrefli köyü yerleşim dokusu ve mimari karakteri incelenecektir. Peşrefli köyünde yapılan alan 
çalışmaları ile dokunun mevcut durumu fotoğraflar ve analizler ile belgelenecek ve koruma sorunları ortaya 
konulacaktır. Çalışmanın, köyün karakterinin ve sahip olduğu değerlerin korunmasına ve gelecek nesillere 
aktarılmasına katkı sağlaması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tire, Peşrefli Köyü, Kırsal Yerleşimler, Geleneksel Kırsal Mimari, Koruma 
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DOĞAYLA BÜTÜNLEŞMİŞ ENDONEZYA BALİ YEŞİL OKULU

Shargiyya JAVADZADE, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ

Türkiye

 

Öz: Bilinçsizce kullanılan doğal enerjinin tükenmesi sonucu, dünyanın çıkmaz döngüye gireceği gerçeğinin 
farkına varıldıktan sonra, sürdürülebilirlik kavramıyla bu sorunların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Kavramın 
yayılmasıyla mimari yaklaşım farklı kategorideki yapılara uygulanmış, bir süre sonra okullarda uygulanarak 
yeni ‘’Yeşil Okul’’ (Green School) projesinin meydana gelmesine neden olmuştur. Giriş: Eğitim sadece duvar-
lar arasında değil, her iklimin yerel ve rahat bulunabilinen malzemelerinden yararlanarak ekonomik aynı za-
manda sürdürülebilen okulların tasarlanabilir. Amaç: İnşa edilmiş Bali Yeşil Okul’unu örnek alarak, geleneksel 
okul kavramının zorunlu bir nizam olmadığının altını çizmek, her doğa şartına uygun okulların yapılabileceği 
ve doğal şartlar kapsamında eğitim görmenin çocukların psikolojisine olumlu etki ederek çalışma azimlerini 
artıracağı gerçeğini vurgulamak hedeflenmiştir. Kapsam: Bali Yeşil Okulu’nun yapım sebebinden başlayarak, 
inşasında kullanılan malzemelerden, okulun kullanım alanlarından bahsedilmiş ve fotoğraflarla sunulmuştur. 
Yöntem: İklimi yağmurlu olan bir ülkede okul binasına, hangi green school standartlarının uygulanması 
gerektiğini araştırılmış, muson rüzgarlarına ev sahipliği yapan Endonezya’daki Bali yeşil okulu örnek alınarak 
incelenmiştir. Bulgular: İç mekan hava kalitesinin Yeşil Okul kriterlerinde önem taşıyan bir konu olduğu 
belirlenmiş, bu bağlamda uygulanan yüksek verimli pasif ve mekanik havalandırma sistemlerinin çocukların 
sağlığını korumak adına atılan en doğru adımlardan olduğu belirtilmiştir. Endonezya Bali okulunda ders alanları 
çatı tarafı hariç, her taraftan açık ve doğal hava aldığından dolayı bu sistemlere dahi ihtiyaç duyulmamıştır. 
Sonuç: Yeşil okullar sağlıklı eğitim ortamları yaratarak çocuklarda başarı oranın artmasının yanı sıra doğanın 
bizlere sunduğu doğal enerji kaynaklarına tasarruf ederek, ekonomiye katkıda bulunulmamızı sağlayan bir 
kavramdır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Yeşil Okul, Eğitim, Barış, Toplum, Doğa 
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KAMUSAL BİNALARIN KENTSEL ARAYÜZLERİ: İZMİT İLİ HİZMET BİNALARI 
ÖRNEKLEMİ ÜZERİNDE İNCELENMESİ

Sibel DEMİRARSLAN

Türkiye

 

Öz: Kamusal binalar, bireylere hizmet amacı ile var olan ve herkesin kullanımına açık binalar olarak belirtile-
bilir. Eğitim, sağlık, güvenlik gibi amaçlarla inşa edilen binalardan hizmet amaçlı olan Valilik, Kaymakamlık, 
Emniyet Müdürlüğü, Posta Merkezi gibi binaları hizmet binaları olarak isimlendirmek mümkündür. Binalar, 
işlev, çevre, mimarın tasarıma yaklaşımı, kullanıcı profili, yerel ve yöresel malzemeler, kültürel öğeler, iklim 
ve coğrafi veriler, yasal yaptırımlar, sürdürülebilir olma durumu, engelsiz tasarlanması, ekonomi, maliyet, 
kullanıcı beklentileri gibi etkenlerle biçimlenmektedirler. Özellikle kamu hizmet binalarında devleti temsil et-
mesinin sorumluluğu, ağırlığı ve hiyerarşi içeren bir ofis düzenine sahip olması, algısal olarak resmiyeti hisset-
tirme endişesi taşıdığı bilinmektedir. Binalar veya kompleks binalar cepheleri ile kentleri oluşturmaktadırlar. 
Mevcut bir doku içerisinde yer aldıkları şehir içi yerleşimlerinde bina cepheleri ile kentsel arayüz oluşturmakta, 
kente katkı sağlamakta ve kentsel röper noktası olabilmektedirler. Özellikle kent içerisinde kamusal binaların 
bir merkez oluşturduğu, civarında ihtiyaç duyulacak diğer işlevlere sahip işyerlerinin de yer almaya başladığı 
izlenmektedir. Bu çalışmada, Resmi Kamusal binaların kentsel arayüzde kendilerini nasıl ifade ettiklerinin 
İzmit örnekleminde belirlenmesi amaçlanmaktadır. Kocaeli ili, İzmit merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan 
kamu binalarının kent içerisindeki konumları, cephelerinde kullanılan renk-doku-desen gibi algı unsurları, 
dolu/boşluk oranları, bina dış girişlerinin özel olup-olmama durumları gibi görünüş özelliklerinin taşıdıkları 
içerik ile resmiyet özelliğinin nasıl vurgulandığının belirlenmesi; kent dokusu ile ilişkisi/uyumu/zıtlığı ve kent-
teki binaların cephelerinin oluşturduğu algılanan kentsel arayüz içerisinde tasarımsal yorumlanma şeklinin 
belirlenmesi hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kamusal Binalar, İzmit, Kentsel Arayüz, Hizmet Binaları, Algısal Faktörler 
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YÜKSEK KAYNAK ÖZELLİKLERİNE SAHİP NONO PARTİKÜL ALAŞIMLI ÖZLÜ KAYNAK 
TELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sunullah ÖZBEK

Türkiye

 

Öz: Boru hatları veya kıyıdan uzak rüzgar parkları gibi birçok yapı, yüksek mukavemet ve iyi işleme 
yeteneklerine sahip malzemelerden imal edilirler ve bu yapılarda yüksek tokluk büyük önem arz etmekte-
dir. Adı geçen yapıları oluşturmak için, bu tür malzemelerin birleştirilmesi gerekmektedir. Bu tür yapıların 
kaynaklı birleşim bölgelerindeki düşük tokluk, stabiliteyi ve güvenirliği etkileyen en önemli problemlerden 
biridir. Kaynak dikişinin ve ısıdan etkilenen bölgenin (Isının Tesiri Altındaki Bölge / ITAB) tokluğu, ana meta-
lin tokluğu düzeyinde muhafaza edilmelidir. Bu tür yapılardan beklenen son derece yüksek seviyedeki özel-
likler, araştırmacıları yeni kaynak yöntemlerini ve kaynak malzemelerini geliştirmeye özendirmiştir. Örnek 
olarak, yeni ve henüz yeterince test edilmemiş lazer hibrit kaynak yöntemi söylenebilir. Bununla beraber, 
bilinen kaynak yöntemleri uygulamalarında, kaynak dikiş kalitesini artırmak için yeni nesil kaynak sarf malze-
melerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmanın amacı da söz konusu ihtiyaca cevap verebilecek 
nano teknoloji ile üretilen Al2O3, TiO2 ve ZrO2 tozları veya Fe-Al2O3 gibi nano kompozit tozları içeren 
yeni tip özlü kaynak telleri (Flux Cored Wires /FCW) geliştirmektir. Bu oksitler, yüksek tokluk ile metalürjik 
olarak ince taneli mikroyapı üreterek kaynak metal dolgusu üzerinde olumlu bir etki sağlayacaktır. Yapılan 
nanotoz sentezleri ve bunların üretime uygulama çalışmaları sonucu elde edilen ürünler standart mekanik tes-
tlere tabi tutulmuştur. Sonuçlar, tokluğun standart özlü kaynak teli ile yapılan kaynaklara göre önemli ölçüde 
iyileştirdiğini, -20oC da yapılan testlerde yaklaşık %30 artış sağladığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Özlü Kaynak Teli, Nano-Kompozit Tozlar, Yüksek Kaynak Özellikleri, ToklukE 
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BİLYALI EZME İŞLEMİNE TABİ TUTULAN AL 7075-T6 ALAŞIMININ YÜZEY KALİTESİNİN 
ARAŞTIRILMASI

Süleyman Çınar ÇAĞAN, Berat Barış BULDUM

Türkiye

 

Öz: Yüzey pürüzlülüğü, mekanik parçaların üretim maliyetini ve performansını etkilediği için elde edilecek 
ürünün kalitesini belirlemede oldukça önemli bir faktördür. Yüzey kalitesi, parçanın korozyon direnci, yor-
ulma dayanımı gibi fonksiyonel özelliklerin belirlenmesi için tasarım parametresi olması açısında öncelikli 
olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, bu çalışma, genel olarak havacılık, uzay ve savunma endüstrisinde 
kullanılan Al 7075-T6 malzemesinin yüzey pürüzlülüğünün geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, Al-7075-T6 
alaşımı askeri ve uçak sanayinde yüksek mukavemet gerektiren parçalarda, otomotiv sanayinde ve nükleer 
uygulamalarda da kullanım alanına sahip bir alüminyum alaşımıdır. Parçaların yüzey kalitesini arttırmak için, 
bilyalı ezme aparatı tasarlanarak dört farklı kuvvet parametresi belirlenerek deneyler gerçekleştirilmiştir. Aynı 
zamanda kuvvetler gres yağının içerisine farklı oranlarda (ağırlıkça %1, 3, 5 ve 10) nano-Al tozları eklenmiş 
ortamlar içerisinde tamamlanmıştır. Bu tozlar sayesinde bilyalı ezme Al 7075-T6 alaşımın yüzeyinin kalitesini 
arttırması hedeflenmiştir. Bilyalı ezme işlemi malzemelerin işlendikten sonra yüzeylerindeki düzensizlikleri 
gidermek için kullanılan basit, hızlı ve ucuz bir yüzey iyileştirme işlemidir. Bu yöntem, iş parçasına belirli 
fiziksel, mekanik ve tribolojik özellikleri kazandırmak için bilinen bir mekanik yüzey işleme yöntemidir. Bu 
işlem, iş parçasının yüzeyindeki plastik deformasyonla yüzeydeki düzensizlikleri gidermek için bir aparat ile 
sıkıştırılması prensibine dayanmaktadır. Bu sayede parçanın yüzeyindeki pürüzlerin giderilmesi amaçlanmıştır. 
Deney sonucunda, her parametrenin Al-7075-T6 alaşımının yüzey kalitesine olan etkisi incelenmiştir. Bu 
sayede Al-7075-T6 alaşımının yüzey kalitesini etkileyen en uygun deney parametreleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bilyalı Ezme, Yüzey Kalitesi, Al-7075-T6, Nano Parçacık 
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IMPROVEMENT OF THE SURFACE QUALITY OF CARBON FIBER REINFORCED POLYMER 
BY BURNISHING PROCESS IN DIFFERENT CONDITIONS

Süleyman Çınar ÇAĞAN, Berat Barış BULDUM

Turkey

 

Abstract: In recent years, CFRP (carbon fiber reinforced polymer) is widely used in the industry due to its 
durability, lightweight, corrosion and fatigue properties. Machining processes are often a critical part of the 
production and ball burnishing of CFRP parts in a wide variety of applications, such as aerospace, automotive, 
transport, and biomedical devices. The burnishing process is a method applied to bring the part to the desired 
surface quality after being machined and it is a practical, low cost and fast finishing method with a ball burnish-
ing tool pressed against the workpiece. In this study, the ball burnishing operation was applied to improve the 
surface quality of CFRP material and the effect of ball burnishing parameters on surface quality was investi-
gated. The experimental design was determined using Taguchi L18 mixed design. Taguchi method was used 
to save cost and time by decreasing the number of experiments. Ball burnishing operations were carried out 
by determining three different forces and three different feed rates in six different conditions. In addition, vari-
ance analysis (ANOVA) was performed to determine the effect of parameters on surface quality. In this way, 
the most appropriate test parameters which affect the surface quality of the CFRP material were determined. 

Key Words: Ball Burnishing, Carbon Fiber Reinforced Polymer, Surface Quality, Taguchi Method 
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ULUSAL KİMLİK VE BELLEK TASARIMI; ÜSKÜP 2014 PROJESİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Süleyman Sait GÜNEŞ, Çiğdem POLATOĞLU

Türkiye

 

Öz: Neolitik dönemden itibaren yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinen Üsküp; tarih içerisinde Paeonia, 
Dardani, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi devletlerin yönetiminde bulunmuştur. 1912 Balkan Harbi ardından 
Osmanlı Devletinin bölgeden çekilmesiyle Sırp Krallığı, Bulgaristan Krallığı ve Nazi Almanya’sının yöneti-
mine geçen kent; 1945 yılında kurulan Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’ni oluşturan ülkelerden 
biri olan Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti’nin başkenti olarak karşımıza çıkmaktadır. 1991 yılında yaşanan 
dağılma ile federasyon yapısını kaybeden Yugoslavya’nın ardından (Kuzey) Makedonya Cumhuriyeti’nin 
başkenti olan Üsküp bir çok etnik gruptan kentliye ev sahipliği yapmaktadır. 1963 yılında yaşanan Büyük 
Üsküp Depremi sonrası mimar Kenzo Tange tarafından hazırlanarak, neredeyse tamamen yıkılan ken-
tin milli mimarlar tarafından, çağdaş tasarımlar ile yeniden inşasına imkan tanıyan master plana karşın, 
Üsküp 2014 Projesi; herhangi bir tasarım süreci öne sürmeyerek proje alanında bulunan yapılara geçmişin 
formlarını kopyalayan neoklasik müdahaleler ile yapılan cephe modifikasyonları neticesinde anakronistik 
bir yaşam alanı ortaya koymaktadır. Dönemin yöneticileri tarafından etnik grupların görüşleri göz ardı edi-
lerek, meydanların Makedon milli figürleri ile giydirilmesiyle milli bir manifesto niteliğinde ortaya konulan 
Üsküp 2014 Projesi’nin tamamlanması ardından, 2018 yılında imzalanan Prespa Antlaşması ile Makedonya 
Cumhuriyeti’nin adı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmiş ve tarihi Makedonya mirasının Yu-
nanistan ile paylaşılması kabul etmiştir. Bu çalışma kapsamında, Üsküp kentinin, kamusal yönetim tarafından 
belirlenen bir alanında, kamu kaynakları kullanılarak uygulanan Üsküp 2014 Projesi ile yaşadığı dönüşüm ince-
lenmektedir. Makedonya’nın başkenti Üsküp’ü sosyalist dönem brütal Yugoslavya mimarisinden uzaklaştırıp, 
kenti neoklasik bir atmosfere büründürmeyi amaçlayan bu proje; mimarinin milli kimliği, hafızayı ve politik 
savları nasıl şekillendirebileceğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, Üsküp 2014 Projesinin çalışıldığı 
alanda yaşanan değişimin nitel veriler ile ortaya konulması, kent dokusuna yapılan etnokratik müdahalelerin 
kentli belleğinde yer edinme ve kabul görme durumunun belirlenmesi, Üsküp kentinin 1963 Master Planı ve 
Üsküp 2014 Projesi kapsamında geçirdiği büyük değişimlerin bu bağlamda karşılaştırılması ve Üsküp 2014 
Projesi ile amaçlanan milli kimlik ve bellek tasarımının 2014 yılı sonrasında yaşanan tarihsel gelişmeler ile 
değerlendirilerek mimarlık disiplinin bu amaçlar doğrultusunda üstlendiği rolün ortaya konulmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kent Belleği, Anakronizm, Ulusal Kimlik, Kamusal Alan, Üsküp 
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II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ İTİBARIYLA KENTSEL MODERNLEŞME HAREKETLERİ VE 
DEĞİŞEN İSTANBUL

Sümeyye ŞURA YÜCEL, Zafer SAĞDIÇ

Türkiye

 

Öz: Osmanlı Devleti’nde batılılaşma ve değişimin izleri 18. yüzyılda etkisini göstermeye başlamıştır. Özellikle 
Lale Devri olarak adlandırılan dönemde başlayan batılılaşma etkileri yaşamın her alanında olmakla birlikte 
mimari alanda ve kentsel düzende de kendisini göstermeye başlamıştır. Tarihte önemli bir dönüm noktası olan 
Tanzimat Fermanı ise Türk modernleşmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda Osmanlı Devleti’nde 
19.yüzyılın sonu değişim ve dönüşümün başlangıcı olarak kabul edilir. Özellikle kentsel bağlamda yapılan 
birçok değişiklik ve imar projeleri bu dönemden sonra Cumhuriyet’e kadar ve sonrası için tetikleyici nitelikte 
olmuştur. Bu dönemde II. Abdülhamid’in gerçekleştirdiği projeler kadar hayalini kurduğu ve üzerinde bir çok 
çalışma yaptırdığı imar projeleri de büyük önem taşımaktadır. Abdülhamid’in kişilik ve politika bakımından 
ileriye dönük, çağdaş bakış açısı, hayalini kurduğu ütopik sayılabilecek projeler, değişimin geri dönülemez ni-
telikte olacağını da göstermektedir. Birçok makale ve kitapta özellikle 19. Yüzyıl değişen İstanbul ve Osmanlı 
kentleri üzerine ağırlık verilmiş olup dönemsel olarak inceleme yapılmıştır. Süreç genel anlamda kendi içinde 
değerlendirilmiş ve özellikle cumhuriyet sonrası değişim yıllara ve olaylara göre anlatılmıştır. Bu araştırmada 
bunlara ek olarak II. Abdülhamid’in dönemi itibariyle değişen düzen ve kentsel dönüşüm incelenmiştir. II. 
Abdülhamid döneminde yapılan imar faaliyetlerinden çok gerçekleştirilemeyen projeler irdelenerek, yapılmak 
istenen kentsel dönüşüm ve planlamaya dikkat çekilmiştir. Bu dönemden itibaren, cumhuriyetin ilanıyla birlik-
te kentsel planlamanın nasıl başladığı ve hangi olaylar neticesinde değişimin hızlandığı ya da yön değiştirdiği 
incelenmiştir. Son olarak değişen İstanbul’un kentsel planlamasının başlangıç noktasına vurgu yapılarak genel 
bir bakış açısı ile bugünkü duruma nasıl gelindiği incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: II. Abdülhamid, Modernleşme, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,Tanzimat 
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AS A NON-LEGACY CUTTING PROCESS: ABRASIVE WATER JET (AWJ) APPLICATIONS IN 
AVIATION INDUSTRY 

Tamer SARAÇYAKUPOĞLU

Turkey

 

Abstract: Abrasive Water Jet (AWJ) has found increasingly widespread use in the industry since the 1980s. 
AWJ process has quickly become a part of non-conventional cutting methods. AWJ, allows cutting of various 
materials, from soft materials to brittle materials, from ceramic materials to composite materials. The men-
tioned material types are used on flying platforms (On-Board), manufacturing of flying platforms (Manufac-
turing-Line) or flying platform’s operational support processes (Off-Board) as airworthy parts. Because of its 
competitive environment and high technology, the aviation industry requires a fast, precise and cost-effective 
production process. Aircrafts fly with airworthy parts and components. Airworthy part design and production 
processes are clearly described by national and international aviation authorities as well as aircraft main-
tenance, operation, and personnel licensing processes. The reason why AWJ rapidly gaining a place within 
the aviation industry is that the material cutting efficiency is high and most of the time there is no need for 
secondary operations after cutting. Therewithal, the analyses performed during and after cutting demonstrate 
that the Heat Affected Zone (HAZ) does not occur. Also, not occurring of thermal load is accepted as one of 
the advantages of AWJ. In this study, the information related with the usage of AWJ cutting technology which 
provides many advantages in the aviation industry will be submitted. The projections about the production, 
operation and maintenance processes of the aviation sector in the next 20 years have been included in the study 
also. In this way, it is aimed to create situational awareness for the employees of industrial companies and 
academicians. 

Key Words: Abrasive Water Jet (AWJ), Aircraft, Airworthiness, Aviation Industry 
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HAVACILIK ENDÜSTRİSİNDE AŞINDIRICILI SU JETİ (ASJ) İLE KESME TEKNOLOJİSİ 
UYGULAMALARI 

Tamer SARAÇYAKUPOĞLU

Türkiye

 

Öz: Aşındırıcılı Su Jeti (ASJ) 1980’li yıllardan itibaren endüstride gittikçe genişleyen bir kullanım alanı 
bulmaktadır. ASJ işlemi, geleneksel olmayan kesim yöntemleri içerisinde süratli bir şekilde yer edinmiştir. 
ASJ, yumuşak malzemelerden kırılgan malzemelere, seramik malzemelerden kompozit malzemelere kadar 
çeşitli malzemelerin kesilmesine olanak sağlamaktadır. Bahse konu malzeme türleri havacılık endüstrisinde 
uçan platformun üzerinde (On-Board), uçan platformun üretiminde (Manufacturing-Line) ya da uçan plat-
formun operasyonel destek sürecinde (Off-Board) kullanılmaktadır. Rekabetçi ortam ve yüksek teknolojiye 
dayalı bir endüstri olması nedeniyle havacılık sektörü hızlı, doğru ve maliyet-etkin bir üretim sürecini zo-
runlu kılmaktadır. Hava araçları uçuşa elverişli parçalar ve komponentlerle uçarlar. Uçuşa elverişli parça 
tasarım ve üretim süreçleri ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından, bakım, operasyon ve perso-
nel lisanslandırma süreçleri gibi net bir şekilde betimlenmiştir. ASJ’ nin havacılık sektörü içerisinde hızlı bir 
şekilde yer edinmesinin sebebi malzeme kesim verimliliğinin yüksek olması ve çoğu zaman kesim sonrası 
ikincil işlemlere ihtiyaç duyulmamasıdır. Aynı zamanda, kesim sırasında ve kesim sonrasında yapılan anali-
zler Isı Tesiri Altında Kalan Bölge (ITAB) oluşmadığını göstermektedir. Termal yük oluşmaması, ASJ’ nin 
sağladığı önemli avantajlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, pek çok avantaj sağlayan ASJ ile 
kesme teknolojisinin, havacılık endüstrisinde gün geçtikçe artan kullanımına yönelik bilgiler aktarılmaktadır. 
Çalışmada aynı zamanda tüm dünyada havacılık sektörünün önümüzdeki 20 yıl içerisindeki üretim, operasyon 
ve bakım süreçleri ile ilgili projeksiyonlara da yer verilmiştir. Bu sayede endüstriyel kurumlarda çalışanlar ve 
akademisyenler açısından farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aşındırıcı Su Jeti (ASJ), Hava Aracı, Uçuşa Elverişlilik, Üretim 
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H-ENKESİTLİ ÇELİK HADDE KOLONLARIN TÜRKİYE VE AVRUPA ÇELİK 
YÖNETMELİKLERİ’NE GÖRE TASARIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Taylan GENÇ, Seval PINARBAŞI ÇUHADAROĞLU

Türkiye

 

Öz: Çelik yapılar, ülkemizde ve dünyada her geçen gün daha fazla önem kazanmakta, geçmişe kıyasla daha 
fazla tercih edilmektedir. Ülkemizde, üç yıl öncesine kadar yapısal çelik sektörünün hızını kesen belki de en 
önemli faktör, 1980 yılında yürürlüğe giren, ancak teknoloji, literatür, malzeme ve uygulamadaki gelişmeler 
ışığında belirli aralıklarla güncellenmediği için çoğu modern çelik tasarım yönetmeliğinin gerisinde kalan 
Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları (TS 648) başlıklı tasarım dokümanıdır. Hemen hemen tüm dünyada 
daha rasyonel ve çoğu zaman daha ekonomik tasarımlar sunan sınır durumlara göre tasarım yöntemlerine 
geçilirken, ülkemizde tam 36 yıl boyunca çelik yapı tasarımında emniyet gerilmeleri yöntemi kullanılmaya de-
vam edilmiştir. Nihayet, 2016 yılında, Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik’in 
(ÇYTHYEY) yürürlüğe girmesiyle ülkemizde de çelik yapı tasarımında taşıma gücü yöntemine geçilmiştir. 
Özellikle ÇYTHYEY’nin yürürlüğe girmesinden önce, ülkemizde ya da Avrupa’da uygulanan önemli ve özel 
tasarım projelerinde Avrupa Çelik Yönetmeliği’nin (EC3) kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzde de bazı özel 
projelerde, EC3’ün kullanımı devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, eksenel basınç kuvveti etkisindeki 
H-enkesitli hadde profillerin ÇYTHYEY ve EC3’e göre tasarım ilkelerini karşılaştırarak, iki güncel tasarım 
dökümanı arasındaki temel farklılıkları ortaya koymak; ayrıca, ülkemizde yaygın şekilde kullanılan H-enkesit-
li hadde profillerin farklı boy ve çelik kalitelerindeki tasarım eksenel basınç kuvveti dayanımları ile tasarım 
enkesit/burkulma dirençlerini hesaplayarak, Türkiye ve Avrupa çelik yapı tasarım yönetmeliklerinin güven-
lik seviyelerini kıyaslamaktır. Dayanım/direnç hesaplarında, eğilmeli, burulmalı ve yerel burkulma modları 
ele alınmıştır. İncelenen profillerde, dayanım oranlarının hem çelik kalitesine hem de burkulma boyuna 
bağlı olduğu, kısa ve uzun kolonlarda EC3’ün, orta boy kolonlarda ise ÇYTHYEY’in güvenli tarafta kaldığı 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çelik Kolon, Çelik Yapıların Tasarımı, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik 
(ÇYTHYEY), Eurocode 3 (EC3), H-Enkesitli Hadde Profiller, Tasarım Eksenel Basınç Kuvveti Dayanımı, 
Tasarım Burkulma Dir 
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SERAMİK ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ UYGULAMASI

Tuğçe YILDIZ ZEYBEK, Nurdan BÜYÜKKAMACI

Türkiye

 

Öz: Seramik üretim prosesi sırasıyla; hammadde depolama, harmanlama, kuru veya yaş öğütme, değirmen, 
nemlendirme veya püskürtmeli kurutucu, presleme, kurutma, sırlama, fırınlama ve kalite ayrım paketleme 
işlemlerinden oluşmaktadır. Yaş öğütme işleminde, hammaddeler, değirmen içine su alınarak, öğütülmektedir. 
Presleme işlemine alınacak olan massenin belli nem oranına sahip olacak şekilde kurutulması gerekmektedir. 
Seramik üretim tesislerinde çözeltiyi atomize etmek için genellikle basınçlı santrifüj püskürtücü meme (nozzle) 
sistemi kullanılmaktadır. Püskürtmeli kurutucu temel olarak şekli ve hacmi püskürtülen çamur ve sıcak hava/
yanma gazı ile ısı alışverişini sağlayacak şekilde tasarlanmış bir hazneden oluşmaktadır. Püskürtmeli kurutma 
haznesi içindeki en ince taneler ilk önce siklonlar daha sonra toz tutucular tarafından ayrılmakta ve en son 
olarak buhar bacadan dışarı verilmektedir. Bu çalışmada, bir seramik üretim tesisi pilot tesis olarak seçilerek, 
bu tesiste sürdürülebilir su yönetimi ile ilgili mevcut uygulamaların derlenmesi ve ilave önerilerin sunulması 
hedeflenmiştir. Bu kapsamda öncelikle tesiste su ihtiyacı ve atıksu oluşumu ile ilgili veri toplanmıştır. Mev-
cut atıksu arıtma tesisi performansı irdelenerek arıtılmış suların yeniden kullanımına ilişkin değerlendirmeler 
yapılmıştır. Ayrıca, kurutuculardan dışarı salınan buharın yoğunlaştırılarak yeniden kullanılabilirliği 
araştırılmıştır. Tesiste 3 farklı lokasyonda toplam 15 adet püskürtmeli kurutucu bulunmaktadır. Maksimum 
kapasite ile çalışıldığında toplam 41100 litre/saat buhar oluşma kapasitesi bulunmaktadır. Bacadan verilen 
buhar sıcaklığı 90-115 °C aralığındadır. İçeriğinde hava, su buharı ve asılı tozlar barındırmaktadır. Oluşan su 
buharının yoğunlaştırılarak su elde edilmesi ve bu suyun değirmenlerde hammadde öğütmede kullanılmak 
üzere kullanılması ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Seramik, Su yönetimi, Kondensat, Yeniden kullanım 
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AXIAL FLUX PERMANENT MAGNET MOTOR DESIGN AND OPTIMIZATION BY USING 
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

Tugce TALAY

Turkey

 

Abstract: In this study, the necessary steps for the design of axial flow permanent magnet motors are shown. 
The design and analysis of the engine were carried out based on ANSYS Maxwell program. The design pa-
rameters of the ANSYS For design optimization, variable ranges were assigned, and the performance values 
were examined and the artificial neural network model was established based on these data. Artificial neural 
networks established based on neuron structure of the human brain, artificial neural networks can be modeled 
and learned. Artificial neural networks are first trained using existing data and then tested with data not used 
during training. Although the training process takes time, after this training they have quick decision make 
mechanism. Maxwell program and the artificial neural network system were established in MATLAB, and 
the most efficient design parameters were found with the trained neural network. The results of the Maxwell 
program and the results of the artificial neural networks are compared, and optimal working design param-
eters are found. The most efficient design parameters were submitted to the ANSYS Maxwell 3D design, and 
the cogging torque was examined and design studies were carried out to reduce the cogging torque by doing 
modifications on rotors side. 

Anahtar Kelimeler: AFPM, ANSYS Maxwell, Cogging Torque, Design Optimisation, Efficiency, NNTOOL
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ÖZET SÖZEL METİNLER

HELİKOPTER ÜZERİNDE BULUNAN EKİPMAN BRAKETİNİN GELİŞİGÜZEL TİTREŞİM 
ANALİZİ VE YORULMA ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ

Tuncay KARAÇAY, Büşra EMCİ

Türkiye

 

Öz: Havacılık sektöründe yapısal parçalar uçuş sırasında gelişigüzel yüklenmelere maruz kalır. Özel-
likle türbülans durumunda yapısal parçaların herhangi bir hasara uğramayacağının garanti edilmesi gerekir. 
Gelişigüzel yüklemelere maruz kalan yapılar hızlı ve beklenmedik şekilde hasara uğrayabilir bu sebeple 
tasarım aşamasında analiz ve test çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada helicopter üzerinde 
olan bir braketin gelişigüzel titreşim kaynaklı yorulma ömrü belirlenecektir. Zaman bazlı gelişigüzel titreşim 
grafiklerinde herhangi bir zaman aralığında titreşime sebep olan kuvvet, ivme ya da yer değiştirme değerinin 
bilinmesi imkansızdır. Bu sebeple bu çalışmada Fast Fourier Dönüşümü sayesinde zaman bazlı titreşim spe-
ktrumunun frekans bazlı titreşim grafiklerine dönüştürülmesi ile elde edilen PSD (Güç Spektrum yoğunluğu) 
grafikleri kullanılmıştır. Analiz girdisi olarak alınan PSD Güç Spektrum yoğunluğu grafiği DO 160G Çevre-
sel Şartlar ve Test Prosedürleri dokümanından alınmıştır.. MSC Patran ve MSC Nastran bilgisayar destekli 
analiz programları kullanılmıştır. PSD Güç spektrum çıktısı ile elde edilen karekök ortalama (RMS) değerleri 
gerilme hesaplamalarında kullanılmıştır. Karekök ortalama belirli gelişigüzel titreşim olaylarının toplam ener-
jisi olarak değerlendirilen istatiksel bir değerdir. Elektronik komponentlerde yorulma ömrünün çıkarılması için 
Steinberg metod sıklıkla kullanılır. Helikopter üzerinde bulunan braketin üzerindeki ekipmanın da aviyonik 
bir ekipman olması ve brakete asıl gelecek olan yükün üzerindeki ekipmandan kaynaklanması sebebiyle bu 
çalışmada da Steinberg metod kullanılmıştır. Steinberg metodunu kullanmak için Wöhler (S-N) eğrilerinden 
yararlanılmıştır. Toplam hasar hesaplaması için Miner birikimli hasar teorisi kullanılmış ve yapısal parçanın 
yorulma ömrü çıkarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: PSD Güç Spektrum Yoğunluğu, RMS Karekök Ortalama, Steinberg Metot, Miner Biri-
kimli Hasar Teorisi, S-N Grafiği 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON PROFİLLERDE SOĞUMA İZİ HATASININ OLUŞUM 
NEDENLERİ VE HATANIN ÇÖZÜMÜ ÜZERİNE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

Utku DEMİR, Ayşegül AKDOĞAN EKER, Bedri Onur KÜÇÜKYILDIRIM

Türkiye

 

Öz: Alüminyum profillerde oluşan hatalar nedeniyle hurdaya ayrılan hammadde miktarları şirketler için yük-
sek oranda maliyet, enerji ve zaman kaybına neden olmaktadır. Çalışmada, alüminyum profillerin imalatında 
kullanılan yegâne yöntem olarak bilinen ekstrüzyon yönteminde en çok karşılaşılan soğuma izi hatası ele 
alınmıştır. Ekstrüzyon yöntemi kullanılarak imal edilen ürünler, ağırlıklı olarak, inşaat, mobilya ve otomotiv 
sektörlerinde kullanılmakla birlikte alüminyum profillere olan talep her geçen gün, hızlı bir şekilde artmaktadır. 
Sektörde kullanılan ekstrüzyon profillerinin çok büyük bir miktarını 6XXX serisi alüminyum alaşımları ol-
makla birlikte; 6XXX serisi alüminyum alaşımları, soğuma izi hatasının en sık görüldüğü alaşımlardır. Pencere 
profillerinin imalatında, yarı mamul olarak tercih edilen 6XXX serisi alüminyum alaşımlarında estetik beklen-
tiler yüksek olduğundan, çalışmada, soğuma izi hatası hakkında bilgi verilip, hatanın oluşumunu engellemek 
için yapılması gerekenler, analizler üzerinden değerlendirilmiştir. Hatanın oluşumuna sebebiyet veren fak-
törler listelenerek, oluşum nedenleri hakkında bilgi verilmiştir. Yapılan akış analizlerinde ise, ağırlıklı olarak 
ekstrüzyon parametrelerinden, ekstrüzyon hızı üzerinde durulmuştur. Farklı ekstrüzyon hızlarında, ekstrüde 
edilen alüminyum profillerdeki yük ve sıcaklık değişimleri, analizlerden elde edilen verilere bağlı olarak, 
grafik halinde elde edilmiş ve hatanın oluşumuna etki mekanizmaları hakkında bilgi verilmiştir. İncelenen 
kalıp özelinde en uygun ekstrüzyon hızının 20 mm/sn olduğu sonucuna varılmış olup ekstrüzyon hızının, profil 
karmaşıklığı ve ekstrüzyon işleminde kullanılacak olan alaşım türüne göre değişim göstermesi gerektiği göz 
ardı edilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Biyet, Ekstrüzyon, Soğuma İzi, Ekstrüzyon Hızı 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

İKİ TEKERLEKLİ TAŞIT MODELİ İÇİN DENGELEYİCİ JİROSKOP KONTROLÜ

Vedat KARAMAN, Cihan DEMİR

Türkiye

 

Öz: İnsanoğlunun yapmış olduğu teknoloji ürünlerinin içinde taşıtlar büyük bir öneme sahiptir. İcat edil-
dikleri günden itibaren sürekli bir değişim ve gelişim içinde olan taşıtlar farklı ihtiyaçlar doğrultusunda bu 
gelişime devam etmektedir. Taşıt teknolojisi konfor, hız, güvenlik, sağlamlık gibi ihtiyaçlardan dolayı sürekli 
bir araştırma konusu olmuştur. Taşıtların insan hayatını kolaylaştırma etkisi olmasının yanında kalabalıklaşan 
toplumlarla beraber çeşitli problemlere sebep olduğu da bilinmektedir. Bu problemlere örnek olarak hava 
kirliliği, trafik kazaları, kalabalık şehirlerde trafik sıkışıklığı gösterilebilir. İnsan hayatının vazgeçilmezi haline 
gelen taşıtlardan kaynaklı sorunlara çözüm ve taşıtları geliştirmeye yönelik bilimsel çalışmalar devam etmek-
tedir. Geleneksel dört tekerlekli taşıt yapısından farklı olarak 2 tekerlekli ve 3 tekerlekli taşıtlarda mevcuttur. 
2 tekerlekli taşıtların küçük boyutlu olması trafik problemini azaltıcı ve park sorununu gidermesi açısından 
kullanımı günümüzde önem kazanmıştır. Bu çalışmada iki tekerlekli taşıt modelinin denge problemine çözüm 
olarak jiroskop tasarımı sunulmuştur. Jiroskop-taşıt için matematiksel model oluşturularak kutup yerleştirme 
yöntemi ile tasarlanan kontrolör ve LQR kontrolör performans açısından birbiri ile kıyaslanmıştır. Amaç jiros-
kop devinim açısına göre daha iyi performans sunan kontrol stratejisini belirlemektir. MATLAB ortamında 
yapılan simülasyon çalışmaları, jiroskop devinim açısı ile oluşan devrilmeye ters yönde torkun iki tekerlekli 
taşıtı dengelediği gösterilmiştir. Bunun yanında simülasyon sonuçları tasarlanan kontrolörlerin taşıt sistemini 
başarıyla kontrol edebildiğini de göstermektedir. Sonuç olarak jiroskop ile iki tekerlekli taşıt dengelemenin 
mümkün olduğu ve kutup yerleştirme yöntemi ile tasarlanan kontrolörün daha iyi performans gösterdiği 
sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Jiroskobik Denge, İki Tekerlekli Taşıt, Kontrol 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ÇELİK KÖŞEBENTLERİN ENKESİT ÖZELLİKLERİNİN ELEKTRONİK TABLOLAR HALİNE 
GETİRİLMESİ

Yakup KARAKUŞ, Fuad OKAY

Türkiye

 

Öz: Çelik yapılar, İngiltere de 1876 tarihinde inşa edilen ilk çelik karkas bina olan Diserington Değirmeninden 
günümüze kadar hızla gelişerek, sadece yüz elli yılda binlerce yıllık inşaat sektörünün yapı taşlarından biri 
haline gelmiştir. Bu hızlı gelişimin statik açıdan temel sebebi, çeliğin fabrika ortamında seri bir şekilde yüksek 
kalitede üretilebilmesi ve depremlerde daha iyi performans göstermesidir. Bununla birlikte çelik sayesinde 
geniş açıklıklar kolayca aşılabilmiş, hafif ve mobil sistemler oluşturulabilmiştir. Çelik yapılar oluşturulurken 
farklı çelik profillerden faydalanılır. Çelik köşebent profiller, çelik yapı tasarımlarında sıklıkla kullanılan profil 
tiplerinden biridir. Dolayısıyla, bu köşebentleri tasarımda doğru ve ekonomik şekilde kullanabilmek için en 
kesit özelliklerini bilmek büyük önem taşımaktadır. Bu bilgilere ulaşabilmek için günümüzde birçok hazır pro-
fil tablosu bulunmaktadır. Ancak bu tablolarda ihtiyaç duyulan profil boyutları bulunamadığı takdirde, en kesit 
özelliklerini tasarımcı kendi hesaplamak durumunda kalmaktadır. Bu durum, hem zaman kaybına yol açmak-
ta hem de hesaplarda hata yapılması durumunda ciddi sıkıntılara sebep olmaktadır. Bu çalışmada, yukarıda 
bahsedilen açığı gidermek amacıyla, sadece profil boyutları girilerek eşit ve farklı kollu köşebentlerin tüm en 
kesit özelliklerini hesaplayan bir program oluşturulmuştur. Bu sayede, sırt sırta birleştirilmiş köşebentlerin 
basınç dayanımlarını hesaplarken çalışmalarımıza kolaylık sağlayacak bir program oluşturulmuştur. Ayrıca bu 
çalışma sayesinde, tasarımlarında köşebent profil kullanacak tasarımcıların, tasarımlarını daha hızlı ve özgür 
şekilde yapabileceklerine inanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Eşit Kollu Köşebentler, Farklı Kollu Köşebentler, En Kesit Özellikleri 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

HİPER-GEREĞİNDEN ÇOK SERBESTLİK DERECELİ YILANSI LARİNGOSKOP ROBOTU 
TASARIMI VE KONTROLÜ

Yalçın BULUT, Erdinç Şahin ÇONKUR,  Ramazan SABIRLI

Türkiye

 

Öz: Giriş: Hastanın solunum sıkıntısı çektiği acil durumlarda solunum yolunun açık tutulması gerekmektedir. 
Hava yolunun açık tutulması için çeşitli teknikler vardır. Bu yöntemlerden birisi laringoskop adı verilen bir 
cihazı kullanmaktır. Acil durumlarda entübasyon süresi saniyelerle ölçülmektedir. Entübasyonun hızlı olmadığı 
durumlarda hastaların ölme riski artmaktadır. Bu süre zarfında tecrübeli hekimler tarafından bile, mevcut 
laringoskopların boğaz içerisinde yeterli hareket kabiliyeti olmaması sebebiyle entübasyon sürecinde; solu-
num yolunun zedelenmesi, epiglotun kaldırılamaması, tüpün soluk borusuna gerektiği kadar hızlı bir şekilde 
yönlendirilememesi gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Amaç: Endotrakeal entübasyon işleminin en tecrübesiz 
hekimler tarafından bile kolaylıkla yapılabilmesi bu çalışmanın amacıdır. Kapsam: Bu çalışma, yılansı larin-
goskop robotunun CAD tasarımını; bıçak kısmının, tüp besleme mekanizmasının, kamerayı tüpü ve epiglotu 
görecek en doğru açıda yerleştirmenin testi için üç boyutlu yazıcılarda basılmış modellerle desteklenmiş pro-
totipleri; mafsal yapısının ileri kinematik modelini ve robotun geliştirilen üç boyutlu simülasyon yazılımını 
kapsamaktadır. Cihaz henüz maket veya hasta üzerinde test edilmemiştir. Yöntem: Modüler yapısı sayesinde 
bir yılan gibi kıvrılabilen ve epiglotu kaldırıp tüpü beslemek adına, ters kinematik modele ve kamera verilerine 
göre kıvrımlı yapısı motorlara bağlı tellerle kontrol edilebilen bir robot tasarlanmıştır. Bulgular: Modüllerin, 
hep birlikte uygun konfigürasyon alabildiği, tüp besleme mekanizmasının tüpü besleyebildiği, kameranın tüpü 
görebildiği ve ileri kinematik modelin yeterli doğrulukta çalıştığı görülmüştür. Sonuç: Cihaz, ilgili izinler 
alınarak hasta üzerinde test edilebilecek aşamaya getirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Laringoskop, Endotrakeal Entübasyon, Yılansı Robot 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

THE EFFECT OF NITRIDING ON THE MECHANICAL AND WEAR PROPERTIES OF TIALZRN 
COATED H13 STEEL

Yaşar SERT, Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU, Levent KARA

Turkey

 

Abstract: The present paper reports influence of gas nitriding process on the mechanical and wear properties 
of H13 steel which was coated TiAlZrN thin films with Closed field unbalanced magnetron spruttering method. 
Before the deposition process, gas nitriding of H13 steel was carried out at 525 oC for 8 hours. After that, the 
surface of nitreded steels were grounded and polished respectively for removing the white layer. After all of 
these processes, nitreded (N-Zr1-2-3) and basic steels (Zr1-2-3) were coated simultaneously with using the 
same deposition parameters (Zr1-2-3 target current: 2A-3A-5A, Bias voltage: -90V, Working Pressure: 2,5x10-
3 Torr). The hardness of coatings was measured with Vickers microhardness tester. According the hardness 
values, the hardness of N-Zr is higher than the Zr coatings. The highest microhardness was obtained as 2386 
HV in the N-Zr3. Adhesion strength of the coatings was evaluated with scratch resistance tester. As a result 
of comparision, it was determined that the nitriding before the deposition had a possitive effect on adhesion 
strength of the coatings. Wear behavior of coatings were tested with ball-on disc tribometer and worn volumes 
were measured using optical profilometer. Based on the wear test, N-Zr3 which has the highest hardness pos-
sessed the best wear resistance compare to other coatings. 

Anahtar Kelimeler: Nitriding, Deposition Process, TiAlZrN Coating, Adhesion Strength, Wear resistance 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

TRAKTÖRLERDE KULLANILAN ÜÇ NOKTA ASKI SİSTEMİ MEKANİZMASININ 
PARAMETRİK YENİ TASARIMI

İdil İlke GÜLTEKİN YILDIZ, Sinan KILIÇASLAN

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmanın amacı tarım traktörlerinde ekipmanı traktöre bağlayan üç nokta askı sistemi mekanizmasının 
yeni bir tasarım çalışmasını içerir. Üç nokta askı sistemi mekanizması bileşenlerinin kinematik denklemleri 
yazılarak parametrik olarak tasarlanması amaçlanmıştır. Mevcut sistemden farklı olarak, hidrolik kaldırıcı 
ünitesi içerisine yerleştirilmiş olan iç hidrolik silindir yerine mekanizmayı dışarıdan kontrol edecek hidrolik 
bir tek etkili silindir yardımıyla aktivasyonu sağlanmıştır. Parametrik olarak yazılmış kinematik konum den-
klemleri ve moment-kuvvet denklemleri çıkartılarak, hidrolik silindir/eyleyici hareketiyle birlikte belirlenen 
amaç fonksiyonlara uygun bağlantı noktalarının konumları elde edilmiştir. Kullanıcı memnuniyeti ve ISO 730 
standardı göz önüne alınarak, mekanizmanın hareket aralığı hidrolik silindir deplasman/kurs değeri ve askı 
kolları deplasmanı ile ayarlanmıştır. Ayarlı askı kol uzunluklarının minimum ve maksimum uzunluklarına 
getirilerek kapasite değişimi incelenmiştir. Ayrıca, hidrolik silindir strok değişimi ile mekanizmanın hareke-
ti boyunca kaldırma kapasitesi değişimi incelenmiştir. Çalışma sonucunda hedeflenen kriterler sağlanmıştır. 
Anahtar kelimeler: üç nokta askı sistem mekanizması, tarım traktörleri, kaldırma kapasitesi, kinematik me-
kanizma analizi. keywords: three point linkage mechanism, agricultural tractors, lifting capacity, kinematic 
mechanism analysis 

Anahtar Kelimeler: Üç Nokta Askı Sistem Mekanizması, Tarım Traktörleri, Kaldırma Kapasitesi, Kinematik 
Mekanizma Analizi 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

KENTSEL MEKANDA GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ VE TABELALAR

İlayda ÖZBEK

Türkiye

 

Öz: Evrenin varoluşundan beri süre gelen doğada var olan kusursuz denge ve estetiği, biz insanlar doğayı 
yok eden teknolojiler geliştirdikçe oluşturmuş olduğumuz bu yapay çevrede estetik olmayan birçok görüntü 
kirliliği ile karşı karşıya kalmaktayız. Giderek artmakta olan kentlerdeki bu görüntü kirliliklerini ele alarak 
bunlara sebep olan nedenler irdelenecektir. Giriş: Kentsel mekanlarda görüntü kirliliğine yol açan etkenlerden 
bir tanesi olan tabelalar, yanlış konumlandırma, yanlış malzeme seçimleri gibi durumlardan dolayı işlevine 
uygun olmamakla birlikte görüntü kirliliğine sebep olmaktadır. Çalışmanın Amacı: Firmaların, reklam amaçlı 
olarak bulundukları mekanların üstüne konumlandırmış oldukları tabelaların, bireyler üzerindeki etkisi ve 
bulunduğu cadde siluetindeki etkileri gözlemlenecektir. Çalışmanın Kapsamı: Bu çalışmada Eminönü-Sirkeci 
ve Bakırköy bölgelerine ait düzensiz ve yanlış yerleşimlerle karşımıza çıkan, çevre ve mimari yapılar ile 
uyumsuz, niteliksiz malzemeden üretilmiş görsel kirliliğe neden olan tabelalar incelenecektir. Aynı zamanda 
bu bölgede bulunan olumlu örnekleri de ele alınacaktır. Çalışmanın Yöntemi: Bulundukları mekan üzerine 
konumlandırılmış olan tabelaları Eminönü-Sirkeci ve Bakırköy’de tespit edilerek fotoğraflarla belgeleme 
yapılarak genel durum değerlendirilmesi yapılacaktır. Bulgular: Tabelalar firmalarının hedef kitle ile iletişime 
geçtikleri, markanın tanıtımını sağlayan bir araçtır. Fakat incelenmiş olan bölgelerde çoğunluk olarak reklam 
panolarının ve tabelalarının istenilen hedefe ulaşamadıkları, yanlış yönlendirmelerde bulundukları, algıda zor-
luk yarattığı ve görüntü kirliliğine sebebiyet verdiği incelenmiştir. Birbirleri ile yarışan tabelalar yapı yüzeyini 
doldurup yapının özelliğini kaybetmesine neden olmuşlardır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Mekan, Görüntü Kirliliği, Tabela 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

(LIQUID+LIQUID) EQUILIBRIA OF THE (WATER+BUTYRIC ACID+DIBASIC ESTERS 
MIXTURE) TERNARY SYSTEMS 

İlker KAYALI, Melisa LALİKOĞLU, Erol İNCE

Turkey

 

Abstract: Butyric acid is a colorless liquid with a characteristic odor and is a monocarboxylic acid with four 
carbons in its molecular formula. It is used in food additives, preservatives and pharmaceuticals industry. Bu-
tyric acid is also known as “butter acid” because it is present in butter at about 2-3%. It has a moderate degree 
of acidity, resulting in an undesirable odor of spoiled butter as a result of hydrolysis in glycerin. As in most 
carboxylic acids, butyric acid should be separated from the aqueous medium at the end of the production. 
Evaporation of the water by distillation brings with high energy costs. In addition, requiring a column with 
many stages for effective separation increases the cost of construction. Therefore, the liquid-liquid extraction 
method is frequently preferred for the recovery of carboxylic acids from dilute solutions. For this method to 
be successful, a suitable solvent should be selected to separate the mixture, the choice of solvent as a more 
environmentally friendly solvent was proposed. In this study, dibasic esters mixture were used as solvents for 
determining the ternary liquid phase diagrams of aqueous mixtures consisting of butyric acid, to bring more 
effective and environmentally friendly solvents into use. In accordance with this purpose, liquid – liquid phase 
equilibrium of Water – Butyric Acid – Dimethyladipate/Dimethylglutarate /Dimethylsuccinate (16:63:21 %w), 
Water – Butyric Acid – DBE 6 and Water – Butyric Acid – DBE 9 were investigated at 298.15 K and atmo-
spheric pressure. The ternary phase diagrams composed of solubility data and tie-lines were presented graphi-
cally. The reliability of the experimental tie-lines was ascertained by Othmer–Tobias correlation method. 

Anahtar Kelimeler: Butyric Acid, Dibasic Esters Mixture, Liquid–Liquid Equilibria, Othmer–Tobias Correla-
tion 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

KAPALI SPOR SALONU TASARIMINDA AKUSTİK KRİTERLER VE KABUL EDİLEBİLİR 
DEĞERLER

İnci MEMİÇOĞLU ALKAYA, Zerhan Yüksel CAN

Türkiye

 

Öz: Spor, ilk insandan bu yana bulunduğu çağın gereksinmelerine göre hayatta kalabilmek, avlanmak, 
barınmak, eğlenmek, rekabet etmek ya da dinlenmek gibi birçok nedenden dolayı, hayatın vazgeçilemez ey-
lemlerinden biridir. Günümüz şartlarında spor aktiviteleri zamanın ihtiyacı olan gereksinmelere cevap olarak 
açık alanlardan kapalı alanlara geçiş eğilimi göstermiştir. Sayıları her geçen gün artan kapalı spor tesisleri bize 
bu eğilimi açıkça göstermektedir. Kapalı spor salonları, spor eylemleri dışında konser, gösteri, tören gibi aktiv-
itelerle çok amaçlı salonlar olarak da kullanılabilse de, spor aktiviteleri esas alındığında salonlarda, ‘sporcu’, 
‘hakem’ ve ‘seyirci’ olmak üzere üç temel kullanıcı tipi olduğu görülür. Her tür mekânda olduğu gibi kapalı 
spor salonlarında da görsel, ısısal ve işitsel konforun uygun koşullarda olması sağlanmalıdır. Öte yandan özel-
likle işitsel konforun, tasarım sürecine çoğunlukla dahil edilmediği ve bunun sonucunda da mekanların akus-
tik açıdan sorunlu olduğu bilinen bir gerçektir. Ayrıca mekanda gerçekleştirilen spor türüne bağlı olarak da 
kullanıcıların işitsel gereksinimleri farklılaşabilir. Gerekli akustik konforun sağlanmadığı mekanlarda hakemin 
veya hakemlerin müsabakayı gözlemleme, hızlı karar verme ve eyleme geçme durumlarında, sporcuların mü-
sabaka anında birbirlerini net duyabilme, konsantrasyon ve odaklanmada, seyircilerin ise müsabakayı rahat 
gözlemleme, içselleştirme gibi durumlarda problem yaşadığı açıktır. Yapılan bu çalışma, spor salonlarında akus-
tik kriterler ve kabul edilebilir değerlerin ortaya konmasını hedeflemektedir. Bu amaca uygun olarak öncelikle 
bu alanda yapılmış çalışmalar incelenecek bunun yanında yönetmelik ve standartlarda konu ile ilgili değerlerin 
ne olduğu araştırılacaktır. Bu araştırmanın sonucunda kapalı spor salonlarında günümüz bilgi ışığında akustik 
değerlerin, konfor ön koşullarının ne olması gerektiğine dair bilgiler ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Spor Salonları, Akustik Konfor, Kabul Edilebilir Değerler 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

GİRNE KORDONBOYU CADDESİ: KENT MOBİLYASI BAĞLAMINDA BİR ÇALIŞMA

İpek YARALIOĞLU, Gaye ANIL, Buket ASİLSOY

Türkiye

 

Öz: Kent sakinlerinin kent içerisinde günlük yaşamlarına devam edebilmeleri ve yaşam kalitelerinin artması 
amacı ile doğal peyzaj alanlarının yanısıra, planlanmış ve tasarlanmış kentsel açık alanlara ihtiyaç vardır. 
Kent mekanlarının en önemli unsurlarından bir tanesi de kent mobilyası türlerinden bir tanesi olan donatı 
elemanlarıdır. Sözkonusu ihtiyaçlar doğrultusunda donatı elemanları tasarlanmakta ve kentsel açık alanlarda 
kullanıma sunulmaktadır. Bu donatı elemanları ile kullanıcılar arasında, yaşamsal, kültürel ve toplumsal bir 
ilişki oluşmaktadır. Kentlerin kaliteli yaşamasına ve de sürekliliğinin sağlanmasında önemli derecede etki eden 
kentsel mekanlar ve açık alanlardır. Kentlerdeki mekânsal kalitenin düzeyi, kent sakinlerinin yaşam tarzına 
yansımakta ve yaşamsal estetiği ortaya çıkarmaktadır. Kıbrıs’ın kuzey kesiminde kentsel açık alanların gerek 
nicel gerekse nitel boyutlarıyla geliştirilmesine gereksinim vardır. Bu çerçeve kapsamında çalışmada, Kıbrıs 
adasının tarihi açısından oldukça zengin mirasa sahip olan liman kenti, Girne Antik Liman çalışma alanı olarak 
seçilmiş ve alan içerisinde bulunan Kordonboyu Caddesinde ki kentsel düzenlemeler ve kent mobilyaları ele 
alınmıştır. Mevcut donatı elemanları analiz edilerek, tasarım ilkeleri kapsamında değerlendirme yapılmıştır. 
Elde edilen bulgular, hem Kordonboyu Caddesi’nin, hem de içeriside kullanılan donatı elemanları dahil tüm 
kent mobilyalarının, yeniden planlanıp tasarlanması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Sonuç kısmında, kent 
mekanlarının ve donatılarının kentler içerisindeki önemi belirtilerek, Girne Kordonboyu Caddesinin donatı 
elemanlarına eleştirel bir yaklaşım ile öneriler getirilerek çalışma tamamlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kent, Kent Mobilyası, Donatı Elemanları, Girne Kordonboyu Caddesi 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

TÜRKİYE’DE BOR KARBÜR ESASLI PERSONEL ZIRH KONUSUNDA GÜNCEL GELİŞMELER

İrem DURU, Savaş ÖZKAYA, Burcu ERTUĞ, Nazenin İPEK IŞIKCI

Türkiye

 

Öz: Savunma sanayi, teknolojik gelişmelere paralel şekilde sürekli modernizasyona gereksinim duyan bir sek-
tördür. Tehditlerin ve savaş ortamının değiştiği günümüz ortamında, bu ortamlarda görev yapmakta olan per-
sonelin hareket kabiliyetini arttıracak zırhlar geliştirmek önem taşımaktadır. Ulusal zırh teknolojisi, stratejik 
teknolojilerden biri olup 2023 vizyon belgesinde mutlaka yurt içinde geliştirilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. 
2018-2022 Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dokümanı’nda ise, gelecek öngörüsü, savunma sektörünü balis-
tik koruyucu malzemeleri içerecek şekilde tanımlamaktadır. Son yıllarda ülkemizde personel zırh konusunda 
pek çok Araştırma-Geliştirme ve/veya ticari amaçlı çalışmalar yapılmakta ve orijinal personel zırh tasarımları 
yapılmaktadır. Ağır tehditlere karşı Türkiye’nin ilk yerli zırhı, Bor karbür, seramik ve kompozit malzemeler 
kullanılarak geliştirilmiştir. Bu zırh, en üst tehdit seviyesine karşı dayanıklı olup yaşamsal uzuvların hepsini 
içine alacak şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla üretilen personel zırh, hem koruma alanı ve hem de koruma gücü 
olarak üstünlük sağlamaktadır. Kullanılan seramik zırh plakaları, 2400∗C’de 20 saat süreyle sinterlenmiştir. 
Bor karbür esaslı zırhlar, diğer zırh malzemelerine göre yaklaşık %70 oranında hafif olup ülkemizde üretilen 
bor karbür zırhlar, hem yurt içinde güvenlik güçleri tarafından kullanılmakta ve hem de 10’dan fazla ülk-
eye ihracat yapılmaktadır. Bu çalışmada, yurt içinde bor karbür esaslı personel zırh malzemelerinin tasarım 
ve geliştirme çalışmaları incelenmiştir. Günümüzde savunma teknolojilerinde bağımsızlık her zamankinden 
önemli olup söz konusu yeteneklerin geliştirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması bir zorunluluktur. 

Anahtar Kelimeler: Personel, Zırh, Balistik, Bor Karbür, Savunma, Bor, Uç Ürünler
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ÖZET SÖZEL METİNLER

CIVIK MANTARLARIN KENTSEL TASARIMDA KULLANIMI

İrem KALE, Didem AKYOL ALTUN, Feyzal ÖZKABAN, Gülden KÖKTÜRK, Ayça TOKUÇ,  
İrem Deniz CAN, Aylin ŞENDEMİR, Özge ANDİÇ ÇAKIR

Türkiye

 

Öz: 21. yüzyılda gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, disiplinlerarası çalışmalar gi-
derek önem kazanmaktadır. Mimarlık, mühendislik ve biyoloji disiplinlerinin ortaklığında gerçekleştirilen 
çalışmalarda, canlı organizmaları tasarım sürecine dahil etmek, son dönemde az sayıda araştırmanın olduğu 
ancak potansiyel taşıyan bir konudur. Bu çalışmada, Amoeba ailesine ait 900 cıvık mantar türünden biri olan 
Physarum polycephalum organizmasının kentsel ölçekteki tasarımlarda yol gösterici bir altlık olma potansiyel-
leri ele alınmaktadır. Kendi gibi diğer hücrelerle birleşip, ortak hareket eden ve kaynakları maksimumda kul-
lanan bu canlı; merkezi bir sinir sistemi ya da bir beyni olmamasına rağmen yön bulmak ve besin kaynakları 
arasında bağlantı yolları oluşturmak konusunda önemli bir yeteneğe sahiptir. Literatürde, P.polycephalum’un 
“en kısa yolu bulma” özelliği araştırmacıların ilgisini çekmiş ve bu anlamda pek çok çalışma yapılmıştır. Yapılan 
deneylerde cıvık mantarların farklı nitelikteki labirentlerde en kısa yolu oluşturarak labirenti çözümleyebildiği, 
oluşturduğu yol ağlarının, mevcuttaki ulaşım ağlarıyla büyük ölçüde çakıştığı gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda 
kentsel ölçekte ana tasarım kararlarının alınmasının zor ve karmaşık bir süreç olduğu düşünüldüğünde, cıvık 
mantarların tasarımcılara yol gösterme ve bir tasarım altlığı oluşturma konusunda bir rehber olabileceği öngörül-
mektedir. Bu araştırma kapsamında, canlıya ilişkin yapılan çeşitli çalışmaların bir alternatif denemesi olarak, 
2200 yılı Türkiye’si için oluşturulan distopik senaryo için cıvık mantarların davranış biçimleri incelenmiştir. 
Mevcuttaki yaşam alanlarının küresel ısınmayla karakter değiştirdiği varsayılmış ve iklim değişimi hakkındaki 
bilimsel öngörüler doğrultusunda olası gelecek senaryolar değerlendirilerek yeni yaşam alanları belirlenmiştir. 
2200 yılının yeni coğrafyasında oluşacak merkezler arasındaki bağlantıların nasıl olacağı sorusunun cevabı 
içinse P.polycephalum’un yol bulma yeteneği kullanılmış; buna ilişkin hazırlanan harita altlığı üzerinde canlı 
organizmanın oluşturduğu bağlantılar tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Physarum Polycephalum, Cıvık Mantarlar, Kentsel Tasarım, Mimarlık, Biyotasarım 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1485

ÖZET SÖZEL METİNLER

OTOPARK ETÜTLERİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yusuf MAZLUM, Halim Ferit BAYATA

Türkiye

 

Öz: Çalışmanın amacı, Erzincan ili kent merkezinde yaygın bir sorun haline gelen park sorununu irdelemek; 
mevcut otopark durumunu ve kullanımını belirlemek, gerekli etütlerin yapılarak uygun otopark noktalarının 
tespitini sağlamaktır. Araştırmanın evrenini Erzincan il merkezinde bulunan yoğun park alanlarının oluştuğu 
noktalar meydana getirmektedir. İl merkezinin en yoğun merkez noktasını Dörtyol mevki oluşturmaktadır. 
Yoğun parklanma alanları bu merkezden etrafa yayılmaktadır. Otopark etüt çalışmaları, sahada uygulamanın 
yapılması, verilerin toparlanması ve rapor edilmesi, mevcut ve ileride oluşabilecek trafik yükünün belirlem-
esi ve güncel veri entegrasyonunun sağlanması; açısından çok önemlidir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 
eksik tespit ve veri yetersizlikleri genel olarak yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu göstermektedir. 
Araştırmada yöntem olarak analiz yöntemi kullanılmıştır. Otopark etütlerinin sağlam verilerle tespiti ve alan 
yetersizliklerinin belirlenmesi için parklanma dataları hazırlanmış ve veriler derinlemesine analiz edilmiştir. 
Veriler analiz yapılırken , ay gün, saat, bölge, park sayısı başlıkları altında incelenmiştir. Bulgular, CBS gö-
zlem sistemiyle 6 ay boyunca toparlanmıştır. Bu gözlem doğrultusunda yoğun parklanma noktaları, yoğun 
saat dilimleri ve günleri tespit edilmiştir. Tespit edilen noktalarda en fazla yoğunluğun hafta içi 08.00-18.00 
saatleri arasında, hafta sonu Cumartesi günü 10.00-19.00 arasında olduğu görülmüştür. Sonuç olarak Erzincan 
il merkezinin yapısının ve otopark kapasitesinin trafik ve araç yoğunluğunu karşılamadığı tespit edilmiştir. Bu 
tespitler doğrultusunda otopark sorunlarına çözümsel yaklaşımlar sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Otopark Sorunu, Etüt, Analiz, Parklanma 
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YÜK AKTARIM PLATFORMU VE RİJİT İNKLÜZYON ETKİLEŞİMİ 

Yılmaz ACAR, Murat MOLLAMAHMUTOĞLU

Türkiye

 

Öz: Rijit inklüzyonlar (jet-enjeksiyonu, derin zemin karıştırma, yerinde dökme donatısız kolonlar vb.) zemin-
lerde oturmayı azaltmak ve/veya taşıma gücünü artırmak amacıyla kullanılan zemin iyileştirme tekniğidir. Ri-
jit kolonlarda genellikle donatı kullanılmamaktadır. Ayrıca temel ile kolon başları arasına yerleştirilen granül-
er tabaka ile derin temellerden ayırt edilmektedir. Granüler tabaka (yük aktarım platformu) bu sistemde üst 
yapıdan gelen yükleri kolon üst uç bölgesine aktarmaktadır. Bu çalışma kapsamında 80 cm çapında 20 metre 
uzunluğunda, arazide yükleme deneyi yapılan kazığa ait yük-deformasyon grafiği, sonlu elemanlar programı 
olan ve bu çalışmada kullanılan MİDAS GTS’de zemin parametrelerinin kalibre edilmesinde kullanılmıştır. 
Araziye ait zemin profili SPT-N değerlerine bağlı olarak 3 tabaka halinde idealize edilmiştir. 0-13,5 metre 
arası yumuşak kil, 13,5-19,5 metre arası siltli kum, 19,5-25,0 metre arası kumlu çakıl olarak belirlenmiştir. 
Üç boyutlu oluşturulan analiz modelinde, kolon tamamen rijit yapısal bir eleman olarak modellenmiştir. Ko-
lon ile zemin arasında rölatif harekete izin vermek amacıyla ara yüzey elemanı kullanılmıştır. 4’lü kolon 
grubu ve temel arasına farklı kalınlıklara ve elastisite modülüne sahip granüler tabaka tanımlanarak, lineer 
olmayan analizler yapılmıştır. Analizler sonucunda oturmanın kazıkların temele bağlanması durumunda %92, 
yük aktarım platformlu sistemde ise %84 oranında azaldığı tespit edilmiştir. Ancak yük aktarım platformu 
kullanılan rijit kolon başlarında hesaplanan oturma miktarı, temele bağlantısı olan kazıklara göre daha az 
gerçekleşmiştir. Yük aktarım platform kalınlığının arttırılması, kolonların oturma miktarının azalmasına neden 
olurken, toplam oturmanın arttığıı görülmüştür. Yük aktarım platformuna ait elastisite modülünün arttırılması, 
kolon başlarına aktarılan yük miktarını artırmıştır. Bu nedenle, kolonlarda hesaplanan oturma miktarı elastisite 
modülünün arttırılması ile artmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Zemin, Yük Aktarım Platformu, Sonlu Elemanlar, Ara Yüzey, Rijit İnklüzyon 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE BETONARME YAPILARDA DONATI KOROZYONUNUN 
ÖNLENMESİ 

Zeki ÇİZMECİOĞLU

Türkiye

 

Öz: İstanbul genelinde binaların hasar durumları incelenmiş, bilhassa binaların temel betonunda donatı ko-
rozyonunun çok ciddi bir tehlike olduğu görülmüştür. Betonarme binalarda, korozyona karşı yeterli önlem-
lerin alınmaması sebebiyle, binalar ömrünün yarısında kullanım özelliğini yitirdiği, ayakta duramayacak 
hale geldiği ve insanlar için tehdit oluşturduğu tespit edilmiştir. En son Maltepe’de yirmi bir kişinin ölümü 
ile sonuçlanan bir binanın çökme faciası, durumun ciddiyetini gözler önüne sermiştir. Yapılan tespitler ve 
araştırmalar incelendiğinde görülmüştür ki, donatının korozyonu, yapılara zarar veren faktörler içinde en son 
sıralara atılmış, Deprem Master Planında ve Bina incelemelerinde üzerinden üstünkörü olarak geçilmiş, ge-
rek korozyonun varlığının tespiti, gerek seviyesinin ölçülmesi, vereceği zararın belirlenmesi ve önlenmesine 
yönelik alınacak tedbirler konusunda ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Bu bildiride, önce betonarme yapılarda 
donatı korozyonunun mahiyeti ve mekanizması, bilhassa klorun beton içindeki donatı korozyonuna etkisi 
açıklanmakta; Kentsel Dönüşüm sürecinde betonarme yapılarda donatı korozyonunun önlenmesinde yeni ve 
eski binalar için uygulayıcıya pratik önlemler paketi sunulmaktadır. Yeni binalarda betonun dökülmesi sırasında 
betona inhibitör katılması, donatının ve betonun kaplanması, dış akım kaynaklı katodik koruma sisteminin 
kurulması; eski binalarda ise betonun izolasyonu ve galvanik anotlu katodik koruma sistemi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Donatı Korozyonu, İnhibitör, Katodik Koruma 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

INNOVATIVE MATERIALS LIBRARIES AND THEIR IMPORTANCE IN INTERIOR DESIGN

Zeynep SADIKLAR

Turkey

 

Abstract: Material selection is a major step in any design discipline. Even a material can ruin a creative idea 
or can give an expression even beyond the expectations. Especially in disciplines such as architecture, interior 
design, landscape architecture and industrial design, physical materials are important designing tools. The 
development of technology is changing the living, needs and tastes of the society. Thus, the changing society 
is always demanding more than technology. This demand pushes material studies for a continuous change and 
development. Material libraries offer designers and designer candidates the opportunity to experience their 
preferred materials visually and tactual with their rich content. Thus, designers can experience the materials 
how they look, feel or even smell... Also designers or customers of these material libraries can receive con-
sulting service about the innovative material. The aim of this study is to introduce materials libraries and to 
share their benefits within the context of interior design. The benefits provided by the materials libraries will 
be presented as a diagram by matching the needs of the interior design. As a result, it can be said that material 
libraries inspire innovative ideas for new designs and provides opportunity for designers to follow material 
diversity and to select of the most suitable materials. 

Anahtar Kelimeler: Materials Library, Material Selection, Interior Design 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

INTERDISCIPLINARY APPLICATION OF QUALITATIVE RESEARCH METHODS: 
GROUNDED THEORY IN ARCHITECTURE

Zeynep SADIKLAR, Asu BEŞGEN

Turkey

 

Abstract: Qualitative studies is a process where the researcher asks questions with the desire of learning more 
about the topic and heads for generating answers with a research pattern appropriate for the asked question. In 
qualitative studies, methods which are appropriate for the nature of the studies are applied. For example, phe-
nomenology is used for the explanation of the meaning attributed by individuals to their experiences related to 
a phenomenon or concept; case study is used for the results being achieved in scope of the meanings being put 
forward with portrayals and where the researcher is focused on a specific problem; and the grounded theory 
method is widely used for the purpose of generating a new theory where no theory exists for a topic or is insuf-
ficient to describe it. In such studies; generating patterns of the research, collecting and analyzing data and 
finally reporting are the significant steps. This study focuses on a preliminary study which is the first step to a 
(PhD thesis) study which may put forth the definition of plasticity of space in architecture in the 21st century. 
Despite of mentioning the plasticity in architecture, a need for generating a theory has emerged, based on the 
fact there is no clear definition of plasticity in architecture. Therefore, the grounded theory method has been 
applied in the said study. The first of the two main aims of this study is the desire to introduce grounded theory 
in the architectural literature; the second is to explain the “how” to situations which may be confronted within 
the course. In this study, questionnaire technique has been applied to a group of experts whereas the achieved 
results have been evaluated using the steps of the grounded theory method. 9 temporary categories have been 
achieved which are: space perception, material, esthetics, changeability/transformability of the space com-
position, illusion, physical quantities, sense and structure components. Eventually, it has been observed that 
the grounded theory method can be applied in theorizing studies in architecture but that sampling-specific ap-
proaches of the study may differentiate. In this case, it turns out that theoretical sampling must be referred to. 

Key Words: Qualitative Research, Grounded Theory, Theory Discovery, Grounded Theory in Architecture 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR SÜRECİN MANUEL VEYA OTOMASYON SİSTEMİ İLE 
YÜRÜTÜLMESİ SEÇİMİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMI

Öykü IŞIKSUNGUR, Bahadır GÜLSÜN

Türkiye

 

Öz: Otomotiv sektörü, sağladığı gelir kaynağı ve yarattığı istihdam sayesinde diğer sektörlere lokomotiflik et-
mekte ve ülkelerin kalkınmasında büyük rol oynamaktadır. Artan iş gücü maliyeti, operatör inisiyatifine bağlı 
gelişen kalite hataları, değişkenlik gösteren üretim süreleri ve gelişmekte olan ülkelerle artan rekabet birçok 
şirketi verimliliği artırmak için endüstriyel robot kullanımına yönlendirmektedir. Endüstriyel robotlar üretimin 
ve sanayiinin her aşamasında kullanılır hale gelmiştir. Otomotiv sektöründe ise takım kalıp, pres, kaynak, 
boya, montaj, kalite kontrol vb. aşamalarda endüstriyel robotlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada otomotiv sek-
törünün en önde gelen firmalarından olan Ford Otosan şirketinin boyahane fabrikasındaki bir süreçte, mevcut 
sürecin operatör tarafından mı yapılmaya devam edilmesi, yoksa otomasyon sistemi mi kurulması gerektiği 
problemi çok kriterli karar verme yöntemleri ile çözülmeye çalışılmıştır. Böyle bir karar verme ihtiyacının 
doğmasındaki sebep ise; bu süreç sonrasında ortaya çıkan farklı kalite hatalarıdır. Bu hatalar incelendiğinde, 
operatörün gözle kontrolde bazı noktaları kaçırabildiği, bu nedenle daha hassas bakılması gerektiği fark 
edilmiştir; ancak otomasyon kurulumunun getireceği maliyet ise karar vericiyi düşündürtmekte, bu nedenle 
Çok Kriterli Karar Verme tekniklerine başvurmaya sevk etmektedir. Otomasyon sistemi kurulması için önce-
likle gereklilikler belirlenmiş, buna göre 3 farklı firmadan fiyat teklifleri alınmış ve firmalarla ilgili diğer krit-
erler de dikkate alınarak AHP ve TOPSIS yöntemleri yardımı ile otomasyonun kurulumu durumunda, bunu 
yapacak firma seçilmiştir. Sonrasında ise seçilen firmanın otomasyon şartları ile operatörün mevcut şartları bir 
başka çok kriterli karar verme yöntemi kullanılarak kıyaslanıp, seçim yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Otomotiv Sektörü, Endüstri 4.0, ÇKKV, AHP, TOPSIS 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLAMADA DİŞLİÇARK ÜRETİM YÖNTEMİ ANALİZİ VE 
OPTİMİZASYONU

Özdoğan KARAÇALI

Türkiye

 

Öz: Bu makalede poliamid malzemeden yapılmış konik dişliçark için plastik enjeksiyon kalıplama üretim 
yöntemi ve analizi ele alınmıştır. Konik dişli çarkın enjeksiyonla kalıplanması için optimum işlem koşullarını 
belirlemek amacıyla modelleme araçlarının ve optimizasyon algoritmalarının kombinasyonu kullanılmıştır. 
Enjeksiyon kalıplama işleminin karmaşıklığı ve parametrelerin çokluğu ve birbirleri üzerindeki etkileşimli 
etkileri nedeniyle, işlemin analitik modellemesi doğru yapılmalıdır. Bu nedenle, yapay sinir ağı süreci model-
lemek için kullanılmıştır. İşlemin sinir ağları tarafından modellenmesi için plastik enjeksiyon üretim yöntemi 
verileri gereklidir. Plastik malzemelerin mekanik özelliklerinden gerilme modülü gibi işlem değişkenlerinin 
doğrusal olmaması işlemin kalitesini tahmin etmek zordur. Bu araştırmanın amacı, doğru parça ağırlığı, daha az 
işlem döngüsü süresi ve enjeksiyon basıncı sağlayan işlem parametrelerini elde etmektir. Enjeksiyon kalıplama 
hatalarını önlemek için, enjeksiyon kalıplama sırasında ideal çalışma koşullarına sahip olmak gerekir. Enjek-
siyon işlemini ve üretilen parça kalitesini etkileyen birçok parametre vardır. Plastik enjeksiyon kalıplamada 
doldurma işlemini analiz ederek en iyi ürün ve en düşük döngü sürelerini elde etmek mümkündür. Sonuç 
olarak, enjeksiyon kalıplama işleminde parçanın düzgün üretimi, üretim süresini önemli ölçüde azaltır ve 
hatalı ürünün verimini azaltır. Bu nedenle, maliyetleri analiz etmek önemli gereksinimdir. Ürün çıktısının kali-
tesi analizle birlikte artar. Analiz edilen plastik dişli çark ürünündeki enjeksiyon basıncının maksimum basınca 
yakın olması ve ürünün çok kısa bir sürede tam olarak doldurulabilmesi ürünün üretkenliğine olumlu katkıda 
bulunmuştur. Yoksa, malzemenin türü veya giriş parametrelerinin gözden geçirilmesi ve revize edilmesi ge-
rekebilir. Analiz sonucunun daha kötü olduğu durumda ürün geometrisinin değişimi gerekmiştir. Uygunluk 
fonksiyonuna dönüştürülmüş olan enjeksiyon kalıplama hedeflerine dayanarak, optimize edilmiş koşullar elde 
edilmesi için modelleme ve analiz aşamasından sonra, model Genetik Algoritma (GA) ile birleştirilmiştir. 
Uygunluk fonksiyonuna dönüştürülmüş olan enjeksiyon kalıplama hedeflerine dayanarak, optimize edilmiş 
koşullar elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Plastik Dişli Çark, Yapay Sinir Ağı, Genetik Algoritma 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OTOMOBİL KRANK MİLİNİN MEKANİK ANALİZİ

Özdoğan KARAÇALI

Türkiye

 

Öz: Krank mili, otomobillerin en önemli parçalarından biridir ve sorunsuz çalışması gerekir. Aksi halde pis-
tonlar çalışmayacak ve araç hareket etmeyecektir. Bu nedenle krank mili motorun içinde bulunur, silindir 
kafası ile birlikte eksantrik mili ve pistonlar en kritik parçalar arasındadır. Krank mili en basit ifadeyle; pis-
tonun doğrusal hareketini dairesel dönme hareketine çeviren bir motor elemanıdır. Otomobillerde, pistonlar 
doğrusal hareket eder. Krank mili bu hareketin dairesel olmasına ve tekerleklere taşınmasına izin verir. Bu 
krank mili, sistemde titreşime neden olan yüksek hızlarda döndürülür. Krank milleri ayrıca, pistonun teması 
nedeniyle değişken temas yorulma yüklerine maruz kalır. Krank milleri kritik yüke sahip döner parçalar; bu 
tam değerler, eksantrik milindeki arızaları önlemek için belirleyicidir. Krank milinin hem mukavemetinin çok 
yüksek olması, hem de esnek olması istenir. Birbirine zıt gibi gözüken bu iki kavram bir orta noktada buluşur 
ve krank milinin zorlanmalarda çatlamaması veya kırılmaması için bir miktar esnekliğe sahiptir. Araştırmanın 
amacı, metal krank milinin (42CrMo4) modellenmesi ve yorulma analizleridir. Statik ve değişken yükler 
altındaki davranışları incelenen krank mili ANSYS 18.0 yazılımı kullanılarak modellenmiştir. Krank milinin 
yapısal davranışını üç boyutlu sonlu elemanlar yöntemi kullanarak gerilmeleri ve kritik bölgeleri tahmin etmek 
için karşılaştırmalı bir çalışma yapılmıştır. Krank milinin stres ve yorulma ömrünün dökme demir malzemesin-
den yapılmış krank milinden daha iyi olduğu bulunmuştur. ANSYS stres değerleri, sayısal hesaplamalar ile 
elde edilen teorik stres ve birim şekil değiştirme değerleri ile karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Krank Mili, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Mekanik Gerilmeler 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

DEĞİŞEN KENTSEL MEKAN VE BELLEK İLİŞKİSİNİ NİĞDE ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN 
OKUMAK

Özge Celin YILDIRIM, Gizem ÖZAL

Türkiye

 

Öz: Tarihi süreçte yaşanan gelişmelerin kentsel mekâna yansıması ve kent-kentli arasındaki üretken ilişki, 
yaşanan mekânla anlam kazanan, var olan ve geçmişin izlerini barındıran bellek-mekân arasındaki dinamikleri 
oluşturmaktadır. Kent kimliğinin ve belleğin oluşmasında önemli olan tarihsel ve kültürel değerler-kentlinin 
belleğinde yer etmiş soyut ve somut karşılıkları olan- bir yere ait olma duygusunu güçlendiren en önemli fak-
tördür. Küreselleşme ile birlikte kentlerin çoğunda görülen benzer yaşam tarzı, yapı teknolojileri ve bunların 
sonucunda benzer yapılaşma eğilimi kentlere özgü kimliğin ve kentsel belleğin yitirilmesine neden olmaktadır. 
Bu durum insanların geçmişle olan bağlarını daha fazla sorgulamasına neden olmakta ve bu bağlamda değişen 
kentsel mekânda kent belleğinin korunması önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, değişen kentsel mekânlar 
içerisinde mekân-bellek ilişkisi Anadolu kenti niteliği taşıyan Niğde kenti özelinde incelenmiştir. Birçok 
medeniyetin tarihi izlerini barındıran, çok katmanlı kent yapısına sahip olan Niğde, son yıllarda yaşanan 
ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler sonucunda hızlı bir değişim süreci içerisindedir. Bu durum kent 
belleğinde yer etmiş kentsel mekânlara yansımaktadır. Modernleşme adına yapılan kent belleğinde ve yer-
el halkın yaşantısı içerisinde önemli yeri olan yapılarda, işlev değişikliğine gidilmesi, atıl bırakılması ya da 
yıkılması gibi durumlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Değişen kentsel mekânlar içerisinde kent belleğinin 
değişimini irdeleyebilmek amacıyla il yıllıkları, yerel gazeteler ve Müze Müdürlüğü arşivlerinden yararlanarak 
arşiv taraması yapılmış, aynı zamanda Niğdeliler ile yapılan sözlü tarih görüşmeleri ile çalışma yürütülmüştür. 
Günümüzde Niğde kentinde yaşanan kentsel mekân değişimleri ve mekân-bellek ilişkisi ile kent kimliğinin 
değişim sorunlarına vurgu yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Mekân, Kent belleği, Değişim, Kimlik, Niğde 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ÇEKME TEST CİHAZI İÇİN SICAK-SOĞUK TEST KABİNİ TASARIMI VE DENEYSEL 
UYGULAMASI

Özkan ÖZ, Fatih Huzeyfe ÖZTÜRK

Türkiye

 

Öz: Çekme testi, genellikle oda sıcaklığında, malzemelerin yük altında şekil değiştirme davranışlarını, akma, 
çekme ve kopma gerilmeleri ile elastisite modülü, poisson oranı gibi sabitlerinin belirlenmesi amacıyla 
kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bazı uygulama ve malzeme grupları için oda sıcaklığından farklı ortam 
sıcaklıklarının, malzemenin yük-şekil değiştirme davranışına olan etkisinin belirlenmesi önem kazanmaktadır. 
Test sırasında, istenen ortam sıcaklıklarının sağlanması amacıyla, çekme test cihazı ile entegreli test kabin-
lerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, çekme test cihazında kullanıma uygun, kolay taşınabilir, sıcak 
ve soğuk iki farklı test kabin tasarımı yapılmış ve imal edilmiştir. Test kabinlerinde oda sıcaklığının üstünde 
ve altında sıcaklık değerlerinin elde edilmesi amacıyla, yolluk rezistans ve peltier kullanılmıştır. Tasarımı 
ve imalatı yapılan sıcak ve soğuk test kabinlerinin denenmesi amacıyla, termoplastik çekme test numuneleri 
hazırlanmıştır. Termoplastik test numunelerin hazırlanmasında Eriyik Yığma Modelleme (EYM) tipi üç boyut-
lu yazıcı ve Akrilonitril Bütadien Stiren (ABS) termoplastik malzeme tercih edilmiştir. Çekme testi süresince, 
ABS test numunesine, yolluk rezistansa sahip sıcak test kabini ile 60 oC sıcaklıkta, peltierli soğuk test kabini 
ile -8 oC sıcaklıkta hasara uğrayana kadar çekme yükü uygulanmıştır. Sıcak ve soğuk test kabinleri ile yapılan 
çekme test sonuçları ile oda sıcaklığında yapılan çekme test sonucu karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonu-
cunda, oda sıcaklığının üzerinde ve altında, numunelerin yük-şekil değiştirme davranışlarının önemli oranda 
değiştiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Çekme Testi, Sıcak-Soğuk Test Kabini, Termoplastik 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1495

ÖZET SÖZEL METİNLER

SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEME OLARAK BAMBUNUN MİMARİDE KULLANIMI

Özlem AYDIN, Didem BAYRAKTAR, Nihan ENGİN

Türkiye

 

Öz: Günümüzde çevresel sorunların artmasında etkili olan yapılaşmanın meydana getirdiği olumsuzlukları 
ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için ekolojik malzeme kullanımı gün geçtikçe önem kazanmaya 
başlamıştır. Yapıların yaşam döngüsü süresince çevreye verdikleri zararlı emisyonlar, enerji harcamaları ve 
doğal kaynakların tüketimi söz konusudur. Bu bağlamda yapıların çevresel etkilerini azaltmak için sürdürül-
ebilirlik anlayışı içinde ekolojik özelliklerde malzeme kullanımı, bu olumsuz etkinin azaltılmasına olanak 
sağlamaktadır. Yapılı çevrelerin oluşturulmasında ekolojik mimarlık anlayışı, gün geçtikçe gelişen teknolojiyle 
birlikte varlığını göstermektedir. Yerel, geri dönüştürebilir, gömülü enerjisi düşük, yenilenebilir ve dayanıklı 
malzemelerin kullanılması yapılarda enerjinin korunumunu arttırmaktadır. Çevresel yaklaşım modeli içinde 
yapılarda düşük enerjili malzemelerin tercih edilmesi, yapı-yaşam döngüsünün her aşamasında enerjiyi az ve 
verimli kullanmak sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlamaktadır. Çünkü yapı malzemeleri diğer bütün özel-
likleri ile birlikte çevresel özelliklerini de kullanıldıkları yapıya aktarabilmektedir. Sürdürülebilir enerji etkin 
inşaat malzemelerine duyulan ihtiyaç; inşaat süreçlerinin maliyetini ve çevresel etkisini azaltabilen alternatif 
malzemelere ve yöntemlere ilişkin kapsamlı araştırmaların yapılmasına neden olmuştur. İklim değişikliği ve 
fosil enerji kaynaklarının azalmasının günlük hayatta ortaya çıkardığı problemlere karşı; düşük enerjili yapı 
malzemesine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaya, yerel ve geleneksel malzeme kullanımı da önem kazanma-
ya başlamıştır. Yeşil çelik olarak adlandırılan bambu, bu bağlamda sürdürülebilir mimarilerin oluşturulmasında 
son yıllarda dikkat çekici bir malzeme olma eğilimindedir. Bambu; hızla yenilebilir bir malzeme olması, tekrar 
kullanılabilir, dayanıklı ve düşük gömülü enerjiye sahip olması gibi özellikleriyle sürdürülebilir ve enerji et-
kin bir malzeme olarak değerlendirilmektedir. Yapılan bu çalışmada sürdürülebilir bir malzeme olan bambu-
nun genel özellikleri, avantaj ve dezavantajlarının yanı sıra mimaride kullanımına değinilmiştir. İncelenen 
örneklerle bambu malzemesinin sürdürülebilir mimariye sağladığı katkılar değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bambu, Mimarlıkta Bambu, Sürdürülebilir Mimari, Ekolojik Malzeme 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

KAMUSAL ALAN OLARAK MEYDANLAR: BEŞİKTAŞ VE SAN MARCO MEYDANINDA 
MEKANSAL KALİTENİN ÖLÇÜLMESİ

Özlem YARIMAY

Türkiye

 

Öz: Kamusal alanlar, her kesimden vatandaşın toplandığı, kendini ifade ettiği ve vakit geçirdiği alanlar olarak 
karşımıza çıkmaktadırlar. Bu mekanlar, kullanım farklılıklarından dolayı farklı fonksiyonlar içeren alanlardan 
oluşmaktadır. Toplumun, sosyal, kültürel, tarihsel, ekonomik yönlerden gereksinimlerini sağlamak amacıyla 
farklılaşan kamusal alanlar, kentin fiziksel yapısını gözler önüne sermektedirler. Meydanlar, kent tasarımında 
en önemli faktörlerden birisidir. Kamusal alan olarak meydanlar, insanların buluşup sosyalleştiği alanlar olarak 
tanımlanmaktadır. En önemli kamusal alanlardan biri olarak meydanlar, kentte yaşayanlar için toplanma, ak-
tivite ve dağılma mekanları olmalarının yanı sıra; sosyal, kültürel, dinsel, siyasal vb. gibi gereksinimlere de 
cevap veren alanlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu çalışmada, San Marco ve Beşiktaş bağlamında ka-
musal alan ve toplumsal yapı incelemesi ve karşılaştırması yapılmıştır. Öncelikle literatür taraması yapılarak 
kavramsal bilgiler toplanmış, ardından Beşiktaş ve San Marco’nun tarihsel gelişimi üzerinde durulmuş ve 
analizler yapılmıştır. Kamusal alan olarak meydanların sağlıklı bir kamusal kent yaşamını desteklemesi için 
ne gibi mekansal kriterlere sahip olması gerektiği araştırılmıştır. Kamusal alan kalitesini ölçerken kullanılan 
dört önemli ölçüt; erişebilir olması ve önemli noktalara iyi bağlantısının olması, kullanım rahatlığı ve iyi bir 
görünüme sahip olması, çekici etkilerinin bulunması, insanların sürekli olarak bir araya gelip ziyaret iste-
dikleri sosyal ortam olması olarak sıralanmıştır. Bu kriterler açısından incelenen İstanbul ve Venedik’te bulu-
nan Beşiktaş ve San Marco meydanlarının üzerinden bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kamusal alan, Meydan, Mekansal Kalite, Beşiktaş Meydanı, San Marco Meydanı 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

OTOMOTİV FREN DİSK TASARIMI İÇİN ISI TRANSFER KARAKTERİSTİĞİ İNCELENMESİ

Öznur  ÇETİN GİRAY, Özden AĞRA

Türkiye

 

Öz: Fren sistemi; araçlarda gerekli durumda sürücünün aracı durdurmasını ve aynı zamanda hareket sırasında 
kontrollü olarak hızını azaltmasını sağlayan en önemli güvenlik komponentlerinden biridir. Fren diskleri 
genellikle dökme demirden yapılmaktadır. Disk malzeme seçiminde termal iletkenlik, özgül ısı kapasitesi, 
yüksek sıcaklıklarda yüksek mukavemet, düşük yoğunluk gibi temel parametreler gözönüne alınmaktadır. 
Disk tekerlek üzerinde jant ve aks sistemine bağlanmaktadır. Tekerleği durdurmak için; kaliper üzerine 
konumlanan fren padlerinden; mekanik, hidrolik, pnömatik ya da elektromanyetik yöntem ile sürtünme 
oluşturması sağlanmaktadır. Sürtünmeden dolayı fren padleri ve disk yüzeyi arasında kinetik enerji ısı en-
erjisine dönüşmektedir. Disk üzerinde termal çatlakların oluşmaması için ısının yüzeyden homojen olarak 
uzaklaştırılması gerekir. Disk fren sıcaklığı frenleme sırasında yüksek değerlere ulaşmaktadır. Isı atılımı ile 
birlikte homojen olarak soğuması kritiktir aksi halde; termal gerilme sebebiyle mikroçatlaklar oluşmaktadır. 
Fren diskleri yüksek devirlerde havanın içinde dönerek soğutulması sağlanmaktadır bu sebeple zolanmış 
taşınıma maruz kalmaktadır. Temel ısı iletim yöntemleri olan iletim ve radyasyon ile ısı atılımı konveksyon ile 
atılan ısıya oranla azdır. Bu çalışmada: ağır ticari araçlarda kullanılan fren disk tasarımı incelenmiştir. 2 farklı 
disk tasarımı; düz kanatçıklı ve elmas sütunlu; 2 farklı araç hızında; 35km/sa ve 70km/sa disk yüzeyinden ısı 
transferi miktarı, havanın kütlesel debisi, hız vektörleri dağılımı ve termal gerilme sebebiyle oluşan maksi-
mum gerilme değerleri incelenmiştir. Çalışma sayısal (CFD) ve deneysel olarak yapılmış olup; homojen hava 
akımının elmas sutunlu disk tasarımında; düz kanatçıklı yapıya göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Disk Fren, Kanatçık Şekli, CFD Analizi, Elmas Sütunlü Rotor, Soğutma Karakteristiği 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

YAPI BİLGİ MODELLEMESİ KULLANILARAK SERTİFİKALANDIRILMIŞ YEŞİL BİNA 
TASARIMI

Şenay ATABAY, Alper GÖKTUĞ DEMİRBAŞ

Türkiye

 

Öz: Yeşil binaların tasarımı, geleneksel inşaat projelerine kıyasla çeşitli disiplinlerin katılımını gerektiren 
özel süreçleri içerir. Özel faaliyetleri, işlevleri ve fiziksel yönleri olan yeşil binalar, tasarım sırasında kendi 
zorluklarını sunmaktadır. Bina Bilgi Modelleme sistemleri (BIM), amaçlanan tasarım detaylarının üretilmel-
erinden önce bile olası sorunların erkenden tespitini destekleyen, projelerin sanal simülasyonlarını hazırlamak 
için farklı yazılımlar kullanır. BIM teknolojisinin tasarım aşamasında uygulanması, sadece tasarım problem-
lerinin minimize edilmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda tasarım aşamasının kendisini kısaltmaya 
da yardımcı olur. BIM’ in bu etkisi ile sürdürülebilir uygulamalar ve enerji tasarruflu teknolojiler bir ara-
da kullanıldığında, tek başına tasarım aşaması, inşaat faaliyetlerinin sürdürülebilir bir uygulaması olarak 
düşünülebilir. Bu nedenle, yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin ilkeleri ve gereksinimleri BIM teknolojile-
rinin ve araçlarının özelliklerine sahip projeler için kolayca uygulanabilir. Bu çalışmada, BIM araçlarını 
kullanarak Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesi, LEED sertifikasyon sistemine göre 
yeniden tasarlanmıştır. Proje, bir bitirme projesinin parçası olarak inşaat mühendisliği öğrencileri tarafından 
hazırlanmıştır. Tasarım aşaması, sürdürülebilirliği teşvik etmek ve LEED v3 BD + C (Okullar) gereksinimleri-
ni nitelemek için planlanmıştır. Öncelikle, Fakülte binalarının LEED v3 BD + C sertifikası koşullarını sağlayan 
halihazırdaki tasarımları belirlenmiş, daha sonra LEED v3 BD + C sertifikasını alabilecek şekilde tasarıma 
ilaveler yapılarak binalar yeniden modellenmiştir. Temel amaç, öğrencilere sürdürülebilir inşaat, yeşil bina 
sertifikasyon sistemleri ve gelişen teknolojiler hakkında farkındalık yaratmanın yanı sıra, inşaat sektöründeki 
iki ana akımı, yeşil binalar ve BIM uygulamalarını bütünleştirerek oluşturulan projelerin, sürdürülebilir yapı 
tasarımına değer kattığını gösterebilmektir. 

Anahtar Kelimeler: BIM, Sürdürülebilir Bina, Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri, LEED, İnşaat Mühendisliği 
Eğitimi 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

TEMASSIZ LAPAROSKOPİK TUTUCU TASARIMI VE TESTİ

Şenol ERTÜRK, Fehmi ERZİNCANLI

Türkiye

 

Öz: Cerrahlar, Laparoskopik ameliyat yaparken dokuları tutmak ve hareket ettirmek için değişik profil yapılı 
tutucular kullanırlar. Bu tutucular, genellikle dişli geometrik yapıya sahiptirler. Her ne kadar değişik biçimli al-
ternatif tutucular geliştirilmişse de dişli tutucular halen Laparoskopik operasyonların çoğunda kullanılmaktadır. 
Dokuların tutucudan kaymadan tutulabilmeleri için dişli çeneler arasında sıkıştırılması gerekmektedir. Bu 
da dokuların zarar görme riskine yol açmaktadır. Bu zarar riskini ortadan kaldırmak için bir çözüm yolu 
bulunmalıdır. Dokuları sıkıştırmadan hatta dokunmadan tutan ve hareket ettiren tutucuların tasarlanması, op-
erasyon sırasında doku hasarını ortadan kaldırmak için alternatif bir çözüm olabilir. Endüstriyel alanda Ber-
noulli prensibi kullanılarak tasarlanmış temassız tutucular kullanılmaktadır. Bu çalışma, Laparoskopik ameli-
yat sırasında dokuları tutmak ve hareket ettirmek için tasarlanan ve Bernoulli prensibi ile çalışan bir tutucunun 
uygulanabilirliğini araştırmaktadır. Çalışmada Bernoulli prensibi ile hava kullanılarak çalışan temassız medi-
kal tutucu geliştirildi. Amaç, Laparoskopik cerrahi sırasında doku hasarını önleyen temassız bir tutucu tasarla-
mak ve test etmektir. Artan hava akışının kavranan doku üzerine direk çarpması sonucunda oluşabilecek doku 
hasarını önlemek için akış yönünü değiştirmek amacıyla hava dağıtıcısı kullanıldı. Tutucu, sisteme takılıp 
sökülebilecek şekilde tasarlanmış olup yüzeyine kaldırma kuvvetine olumlu etki yapması amacıyla venturi 
kanalları yerleştirilmiştir. Bu çalışma, Bernoulli prensibi ile çalışan hava akışlı temassız tutucuların Laparos-
kopik cerrahide esnek dokuların kavranması ve hareti için alternatif olabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bernoulli Tutucu, Temassız Tutma, Laparoscopic Cerrahi, Radyal Akış 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ERGONOMIC RISK EVALUATION IN A FACTORY: CASE STUDY IN KONYA

Şeyma ÖZDOĞAN, Ergün ERASLAN, D.Tayyar ŞEN

Turkey

 

Abstract: The science of ergonomics is a science that provides harmony between work and human, environ-
ment and human, hardware and human, system and human, human and human. It is used to examine the effect 
of the works done in workplaces on human health in terms of physical and psychological. Ergonomics studies 
are used to increase productivity and to reach a healthier and risk-free working environment in all work places 
where human interaction is attained. New danger and risk groups arise with the increase in occupational ac-
cidents and occupational diseases that employees are exposed to due to industrialization. These problems are 
not given too much importance is preventing businesses to operate in a safe manner. When evaluated in terms 
of both the company and the employees, there are financial and moral losses because of these danger and risk 
groups[1]. In this study, an ergonomic risk analysis study was performed in the factory in Konya Province 
and the suitability of the working environment for workers who work in there was tested by measuring with 
ergonomic measurements tools from the university’s laboratory. According to results, ergonomic risk level of 
factory has been determined and risks are eliminated as possible. Improvements have been tried to be made as 
a result of the study. 

Key Words: Ergonomics, Human Factors, Occupational Health and Safety 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

EXAMINING THE DETERMINANTS IN SUSTAINABLE BUILDING ASSESSMENT SYSTEMS  

Joshua MANOKI

UK

Abstract: This study shall examine the use of sustainability criteria and qualifications through eleven world-
wide famous sustainable building. The study develops and uses the listing criteria of comprehensive sustain-
able building determinants. The developed criteria shall examine different sustainable building assessment 
systems and to what extend these systems are consistent about the qualification of sustainability. The results 
indicates that there are deep differences in the practice being studied and there is no consensus not only in 
terms of the number of optimal determinants used in species and systems but also in terms of the profoundness 
and scope of sustainable building assessment criteria. The result of the study shows that most of the systems 
examined generally, reflected the results in poor competence and scope. It is specified that the highest one of 
these is the followed social categories. On the other hand, the most inspected systems indicates low representa-
tion characteristic. And this indicates that numerous important sustainable building assessment criteria is not 
represented in three main dimensions. The economic aspects of the sustainability values of buildings reflect 
very low values in terms of the scope and representation of all assessed systems. The results also indicate 
that many important sustainable building assessment criteria reflect results with low representation of others. 
Lastly, research results indicate the usage benefit of the representation analysis frame work. 

Key Words: Sustainable Buildings, Green Buildings, Sustainable Building Assessment Systems 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

REDUCING SOUND LEVELS OF AIR CONDITIONING IN COUNTRIES WITH HOT AND 
TROPICAL CLIMATE

Hamed HANAIA 

Egypt

Abstract: Sustainable building design requires practices of natural air conditioning. The practice of natural 
air conditioning has three main requirement: a comforting open air temperature (20-25 degree), a clean open 
air and low ambient noise (under 55 dBA). There are too many locations where the first two requirements are 
met. But ambient noise makes the subject of natural air conditioning difficult. This study researches how the 
auxiliary sound reducing units will be developed. This units will reduce the sound level and enable the ac-
cess of sunlight and natural air in room. This units can be applied to double layering transaudient glasses. The 
research uses physical models for experiencing this units. The digital model simulation is used for measuring 
the air conditioning performances of this units. Modifying inside of the room enables increasing the capacity 
of internal conditioning. The computer simulation also measures the case when there is someone inside room. 
The results show that the air flow is enough for decreasing the air temperature for room.  Although this units are 
developed for hot and humid climatic conditions, it can be useful to use them in different climatic conditions. 

Key Words: Air conditioning, Thermal Comfort, Natural Air Conditioning, Open Air Noise
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ESTIMATION OF BUILDING MATERIAL PRICES WITH THE METHOD OF THE LEAST 
SQUARE REGRESSION 

Staroverov DANYA VYACHESLOVOVICH 

Russia

Abstract:  This study has developed estimation method of the building material prices with the least square 
method, for solving the uncertainty problem due to the fluctuation in prices in the materials of building. After 
testing the modelling of prices with the method of least square, this model is used for the estimation of material 
prices in the future period. Organization and kernel function parameters of the method of least square can be 
obtained with global research activity. So this shows that this kind of estimations are close to real value. Lastly 
a simulation analysis is made in MatLab. The online and offline performances of algorithm is evaluated with 
this simulation. Real calculation samples show that the average relative error factor is %2.11 and the relative 
error square of root average is %2.44.  The suggested method has the advantage due to high estimation sensi-
tivity. Rapid convergence correlation and well generalization ability has advantage in comparison with other 
traditional algorithms like neural network and time series estimation. Therefore, this model might correctly 
estimate the prices of building materials. Besides, it shall give mid-range secure information about the best 
buying time and real execution value. 

Key Words: The method of the least square, the prices of building materials, building
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ÖZET SÖZEL METİNLER

THE ASSESSMENT OF THE SUCCESS OF INFRASTRUCTURE PROJECTS IN DEVELOPING 
COUNTRIES

Grudi PENKOV POPOV  

Bulgaria

Abstract:  This study develops a practical tool for the success of public-private companies collaboration 
projects in developing countries based on the sample of Bulgaria. The predictive model shall search the ex-
istence of causal link between the success criteria of public-private companies and collaboration projects. 
First, a cognitive model was suggested for the success of public-private intercompany projects. Secondarily, a 
theoretical model which tests the averages of a research made with the experts of public-private intercompany 
projects was tested. By using regression analysis technic, a predictive model was developed for the success of 
public-private intercompany projects. The regression model specified three best indicator for the success of 
public-private intercompany projects. Among these indicators, there are appropriate risk allocation and shar-
ing, durable economic strategies and identification of copyright projects. Including ANOVA, some statistical 
tests, tolerance and variance inflation factor (VIF), homoscedasticity and Durbin Watson tests examined the 
validity and accuracy of the model. The stable model presented the indicators and practices of the success 
of public-private intercompany project experts (including designers), officials and engineers in Bulgaria and 
similar projects in other neighboring developing countries. 

Key Words: Public – Private Intercompany Projects, Success of Project, Critical Success Factors, Regression 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

THE EFFECT OF FENG SHUI FACTOR ON THE INTENION TO BUY HOUSE

Zubair BIN MUNDHIR  

Malasysia 

Abstract: This study aims to research the effect of Feng shui factors on the intention of Malaysians to buy 
house. In accordance with the views of Feng Shui officials, the persons who decide to buy, are in the opinion 
that Feng shui compatible design will affect their fortune and wealth. Data was collected from two different 
locations in the country by using the question form on survey basis regarding Feng shui compatible design. 
These locations are Kuala Lumpur and Sandakan. Participants stated that Feng shui is the third most important 
factor in decisions of buying house. Square independence test showed that there is a meaningful relation be-
tween the location and the price that the participant is intended to present for selling. In addition, the current 
location of the participant statistically did not create a meaningful difference among other criteria similar to the 
thought of Feng shui. The independent sample t-test was performed to determine whether there were differenc-
es between the compatibilities of Feng shuİ factors for the participants in two different locations. There is no 
perceptual difference between the participants in two different locations in terms of the compatibility of Feng 
shui factors for themselves. House with sea view, solid wood front door, decent shaped and good enlightened 
living room are prominent factors. On the other hand, house with a graveyard view, formless houses built on 
the rocks, living and sleeping room located at the end of hall became prominent as the most undesired factors.  
Both the square and independent sample t-test showed that the Feng shui factors between two locations did 
not differ perceptually even if they differed geographically. The findings have the characteristic of a pathfinder 
guide for future investments of construction sector and home design for architects. 

Key Words: Feng Shui Factors, Buying House, Perception and Decision of Buying, Malaysia
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ÖZET SÖZEL METİNLER

IMPORTANCE OF VR TECHNOLOGIES IN ARCHITECTURAL PRACTICE

Edano AKINORI 

Japan 

Abstract: Since 2000s, the inclusive industry of interactive technology has been increasingly offering appli-
cable technologies to every budget, anywhere and practicable in any discipline. This study is carried out for 
searching the usage and practices of Virtual Reality (VR) technologies in modern architecture in Japan. The 
study will examine the usage and practices of VR among the companies in different sizes but with high pas-
sions to adapt to technology. The study shows that 52% of these companies use VR in their offices. The part 
of 60% stated that they use 360-degree panoramic image and walking models. The corporates participating 
to survey showed almost an equal distribution on the usage of the applications connected with desktop appli-
cations and mobile device applications in their offices. Unsurprisingly, it is concluded that VR technologies 
mostly used for the presentation purposes at customer meetings. But at the same time, the study shows that 
main design team of VR have found a place to itself in the processes like design process. 

Key Words: Design Practices, Augmented Reality, Architectural Design



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1507

ÖZET SÖZEL METİNLER

MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİSİ VE EKONOMİSİ: BİR UYGULAMA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI

Ayhan AYTAÇ, Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Mustafa TALAS

Türkiye

Öz: Mühendislik ve ekonomi birbiriyle bağlantılı iki bilim dalı olmakla birlikte farklı alanlar gibi görünse 
de ortak birçok noktada buluşmaktadır. Günümüz teknolojisi artık ekonomik rant ve rekabeti beraberinde 
getirmiştir. Bugün gelişmiş dünya ülkelerinin ekonomilerine baktığımızda mühendislik ve teknoloji yönünden 
gelişmiş olduklarını çok net görebilmekteyiz. Bu çalışmada günümüz mühendislik teknolojisi ve ekonomisinin 
karşılaştırmalı bir analizini yapmaya çalıştık. Yapılan çalışmada kullanılan veriler başta TUİK olmak üzere 
farklı kurumsal sitelerden elde edilen verilerden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS 
ve Eviews istatistik programları kullanılarak farklı analiz teknikleri ile analiz edilmiş ve sonucu gidilmiştir. 
Yapılan analiz sonrasında elde edilen bulgular doğrultusunda sonuç olarak teknoloji ile ekonominin bir paralel 
ilişki içinde olduğu, gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerinin ekonomik gücünü teknoloji ve mühendislik 
alanından daha fazla sağladığı gerçeğine ulaşılmıştır. Ayrıca sosyolojik ve sosyo kültürel anlamda baktığımızda 
da gelişmiş dünya ülkelerinin sosyo ekonomik anlamda da gelişmiş bir yapıya sahip olduğu gözlenmiştir. Yine 
farklı bir açıdan değerlendirildiğinde elde edilen bulgular doğrultusunda mühendislik ve teknolojinin etkin 
kullanımı eğitim başta olmak üzere sağlık, savunma sanayi, spor, gıda, tarım, ilaç, tekstil, hava, deniz ve bilgi-
sayar/yazılım alanında birçok dünya ülkesin üstünlük ve rekabet avantajı sağladığını da açıkça görmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Mühendislik, Ekonomi, Sosyoloji, Sosyo-Kültürel Yapı
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POSTER SUNUM BİLDİRİLER

1DOF 2D URANS SIMULATON OF VORTEX-INDUCED VIBRATION OF A CYLINDER WITH 
DIFFERENT DAMPING PARAMETERS

Asım Ozan MUTLU, Meral BAYRAKTAR, Seyfettin BAYRAKTAR

Turkey

 

Abstract: One of the difficult challenges that engineers encounter nowadays is the Vortex Induced Vibration 
(VIV). VIV occurs when a bluff body is subjected to external fluid flow. Vortices shed from the structures cause 
bluff bodies to oscillate. This oscillation can lead to failures of the structures. With the recent development of 
computing technologies, VIV have been caught attention by many researchers. Although, extensive research 
has been done until now, there are still research areas to be investigate on VIV. In this study, one of the most 
important parameters of VIV, which is damping of the structure, is investigated and the results are compared 
with the experimental study of the previous research. The simulations are done with 2D cylindrical cross-
section structure that is free to move in transverse direction. Overall, a good agreement is achieved between 
the experimental and the numerical results. The three key parameters, namely; the dimensionless amplitude, 
frequency ratio, which is the frequency of the displacement over the natural frequency, and the phase change of 
each reduced velocity are shown. It is concluded that the response of the amplitude decreases with the increa-
sed damping of the structure and a shift occurs in the beginning of the lock-in region with increasing damping. 

Key Words: Computational Fluid Dynamics, Vortex-Induced Vibration, URANS Method, Damping 
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YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜMDE FARKLI GAZ ATMA KESİT ALANLARININ POROZİTE 
ÜZERİNE ETKILERİ

Aykut DOĞAN, Ekrem ALTUNCU, Onur KENAR, Naci EKMEN

Türkiye

 

Öz: Alüminyum ve alaşımları, özellikle ağırlık azaltmanın son derece önemli olduğu havacılık, savunma ve 
otomotiv endüstrisinde yüksek kullanım oranına sahiptir. Yüksek basınçlı döküm, otomasyon ve seri üretime 
uygunluğu açısından alüminyum alaşımlarının dökümünde sıkça kullanılan bir üretim yöntemidir. Yüksek 
basınçlı döküm yöntemiyle üretilen alüminyum alaşımlı parçalar genellikle, ergimiş metalin kalıp boşluğuna 
hızlı bir şekilde enjekte edilmesi sırasında sıkışan gaz nedeniyle farklı seviyelerde gaz porozitesi içermektedir. 
İlgili sektörlerde müşteri taleplerinin sürekli artması ve güvenilirlik beklentileri nedeniyle, porozite seviyeleri 
sistem parçaları için daha kritik bir gereklilik haline gelmektedir. Kalıp tasarımı ve proses parametrelerinin 
optimize edilmesi, kalıp boşluğundan havanın ve gazın tahliyesini kolaylaştırarak gaz porozitesini azaltma-
da önemli rol oynamaktadır. Basınçlı döküm işlemlerinde kullanılan ventil (gaz atma) sistemlerinin tasarım 
optimizasyonu hem ürün kalitesini hem de proses verimliliğini artırmaktadır. Bu çalışmada, yüksek basınçlı 
döküm yönteminde, 80 mm2 ve 120 mm2 kesit alanına sahip iki farklı gaz atma sisteminin performansı ince-
lenmiştir. Farklı gaz atma kesit alanlarına sahip iki sistemde yapılacak deneme çalışmaları için AlSi10Mg(Fe) 
alaşımına sahip otomotiv parçası seçilmiştir. Farklı gaz atma kesit alanlarının döküm parçalar üzerindeki etki-
sini incelemek amacıyla bilgisayarlı tomografi (CT) ve taramalı elektron mikroskop (SEM) teknikleri kulla-
nılmıştır. Deneysel çalışmalar sonucunda; gaz atma kesit alanının artmasıyla gaz porozite seviyesinin azaldığı 
ve döküm parça kalitesini artırdığı gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Porozite, Yüksek Basınçlı Döküm, Gaz Atma Sistemi
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POSTER SUNUM BİLDİRİLER

YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ: SAMSUN/HASTANE MAHALLESİ MODELİ

Aylin POLAT, Erdem Emin MARAŞ

Türkiye

 

Öz: Kentsel dönüşüm, kentsel sorunlara çözüm üretmek amacıyla, değişime uğrayan bir alanın sosyal, eko-
nomik, fiziksel ve çevresel imkanlarına kalıcı bir çözüm yaratmaya çalışan kapsamlı bir çalışmadır. Kentsel 
dönüşüm projeleri, can ve mal güvenliği için önem arz etmektedir. Türkiye, deprem kuşağında bulunan bir 
ülkedir. Türkiye nüfusunun yüzde 98’i deprem riski yüksek bölgelerde yaşamaktadır. Muhtemel bir deprem 
anında can kayıplarının, mevcut yapı stoku göz önüne alındığında çok yüksek olacağı öngörülmektedir. Kent-
sel dönüşümün afetlere yönelik kapsadığı başlık; 6306 sayılı Yerinde Kentsel Dönüşüm Kanunu’dur. 6306 
sayılı Yerinde Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında riskli olduğu tespit edilen yapı yıkılarak, yıkılan yere 
deprem yönetmeliklerine uygun olarak yeni yapı yapılır. Buna Yerinde Kentsel Dönüşüm denir. Yani bu kanun 
kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda, eğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı doğrudan bir alanı dönüşüm 
rezerv alanı ilan etmemiş ise, yapılar üzerinde çalışmalar tek tek yürütülmektedir. Aynı sokakta ve mahallede 
bulunan diğer yapıların çalışmaya dâhil edilme zorunluluğu yoktur. Bu çalışmada ise yerinde kentsel dönüşüm 
bağlamında Samsun/Hastane Mahallesi ele alınmıştır. Samsun/Hastane Mahallesi’nde kentsel dönüşümün en 
önemli sebeplerinden olan gecekondulaşma, uydu ve hava fotoğraflarıyla desteklenmiştir. Samsun/Hastane 
Mahallesi’nde yaşayan bölge halkı ile anketler yapılmış olup yapılan anketler incelenerek Yerinde Kentsel 
Dönüşüm Projesinden etkilenen nüfusun talep ve beklentilerini belirlenmiştir. Bu çalışma ile Samsun/Hastane 
Mahallesi’nde yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmasına bir altlık oluşturulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Deprem, Yerinde Kentsel Dönüşüm 
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POSTER SUNUM BİLDİRİLER

ARDUİNO VE BLUETOOTH İLE ANDROİD BİR CİHAZDAN KONTROL EDİLEBİLEN ROBOT 
YAPIMI

Bahar UYSAL

Türkiye

 

Öz: Robotik uygulamalar teknolojinin ilerlemesiyle birlikte günlük hayatta ve endüstriyel otomasyonlarda 
daha yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu sistemler güvenirlilik ve hız açısından hem daha doğru sonuç-
lar vermekte hem de bu sonuçlara daha ekonomik şekilde ulaşılabilmektedir. Robotik uygulamalarda genel-
likle gezginlik kabiliyeti önem kazanır. Bizlerin bugün bile basit olarak tanımlayabileceğimiz gezgin robotları 
önemli kılan şey, şu an yaptıkları ve insanoğlunun yaratıcılığını kullanarak ilerde yapabilecekleri işlerdir. Bu 
projemiz, bir araç platformu kullanılarak uzaktan kontrollü elektromekanik bir sistemde, android tabanlı bir 
telefon ile bluetooth üzerinden bir aracın kontrol edilmesidir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte insanların 
yaşamlarını kolaylaştıran cihazlara yönelmesi ve bu cihazların tek elden kontrol edilmesi istendiği gözlem-
lenmiştir. Bu kontrol sırasında gereksiz kablo ve kullanımı zor olan aletlerden kaçınılmaktadır. Bu nedenle 
günümüzde yavaş yavaş bütün cihazların kablosuz cihazlar üzerinden kontrolüne geçiş yapılmaktadır. Ayrıca 
bu projede Arduino UNO R3, HC06 bluetooth modülü, L298P motor shield, 12V kuru akü, DC motor ve 
pleksiglass gövde kullanılmıştır. Projenin yazılım kısmı ise gömülü yazılım Arduino’nun arayüzü ile, android 
yazılımı ise App Inventor programı ile yazılmıştır. Android cihazdan gönderilen veriler, HC06 bluetooth mo-
dülü üzerinden Arduino UNO’ya göndermektedir. Arduino ise gelen verilerin gerekli şartları sağlaması halinde 
L298 Motor Shield’i tetikleyerek motorların gereken yön ve hızda dönmesini sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Arduino, Robot, Bluetooth, Kablosuz 
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INVESTIGATION OF ELECTRICAL PROPERTIES OF PRINTED POLYMER COMPOSITES

Derya MUTLU, H.Aylin KARAHAN TOPRAKÇI, Ozan TOPRAKÇI

Turkey

 

Abstract: Polymers are materials which are generally insulative in terms of electrical properties. Some filling 
materials must be added into the polymer matrix in order to make the polymers electrically conductive. The 
trend observed in conductive polymer composites, which has been an attractive topic for researchers and in-
dustry in recent years, is the production of flexible conductive polymer composites. Flexible conductive poly-
mer composites are highly suitable materials for wearable electronics. Wearable electronics are systems or de-
vices that are worn or carried by people in order to obtain extra intelligent assistant. Wearable sensors are one 
of the most useful systems that are used to monitor body or environment related inputs. They can be fabricated 
by using different rigid or flexible materials. Since textile products are suitable platforms, they are used as im-
portant components of wearable sensors. Textile sensors are functional materials that have esthetic appearance 
as classic textiles with additional electronic functionality.When compared with conventional sensors, textile 
sensors are non-rigid wearable systems that provide direct feedback. In the present work, a textile based strain 
sensor was designed and fabricated by using thermoplastic elastomer and conductive fillers. In the first step 
electrically conductive thermoplastic elastomer based composite was prepared and printed on the fabric. In the 
second step their electromechanical character was investigated. Acknowledgement: This project was supported 
by TUBITAK. Project Number:115E016 Project Name: Thermoplastic Elastomer Based Wearable Sensors 

Key Words: Polymer Based Sensors, Flexible Composites, Piezoresistive Sensors, Thermoplastic Elastomers, 
Smart Materials 
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BULAŞIK MAKİNESİ SEPET RAY BRAKET PARÇASI İÇİN ALTERNATİF MALZEME 
ARAŞTIRMASI

Eda PEDİŞ, Ergün KELEŞOĞLU

Türkiye

 

Öz: Giriş: Bulaşık makineleri temizleme performanslarıyla, hayat konforuna sağladıkları katkılarla, enerji ve 
su tüketimine olan etkileriyle hayatımızda azımsanmayacak bir yer edinmişlerdir. Bu makineler evlerimize 
ulaşmadan önce yüzlerce parçanın bir araya gelmesiyle birçok üretim aşamasından geçmektedirler. Üretimleri 
sırasında kullanılan en küçük bir parçanın dahi devamlılığının olmaması üretilmelerine engel olacaktır. Bu yüz-
den işletmeleri zarara sokmaması adına her parçaya alternatif olacak çalışmalar önem teşkil etmektedir. Amaç: 
Üretilmekte olan bulaşık makinesinin sepet ray braket parçası için alternatif malzeme araştırması yapılarak, 
işletmenin üretim devamlılığını etkileyecek herhangi bir malzeme tedarik sorununa karşı önlem almak amaç-
lanmıştır. Kapsam: Sepet ray braket parçası gibi polimer malzeme içerikli olan ve bulaşık makinesinin farklı 
diğer işlevlerini gerçekleştirmek üzere çalışan birçok parça bulunmaktadır. Bu çalışmada; araştırma konusuna 
girmiş olan malzeme alternatifleri, bulaşık makinesinin diğer işlevlerini gerçekleştiren parçalarında kullanılan 
malzemeler göz önüne alınarak belirlenmiştir. Bu kapsam doğrultusunda, sepet ray braket parçasının mevcut 
üretiminde kullanılan POM(Polioksimetilen) malzemesine karşılık olarak PPT20(Polipropilen + %20 Talk) 
, PPK40(Polipropilen + %40 Kalsit) ve PPGF30(Polipropilen + %30 Cam Fiber) malzemeleri ele alınmıştır. 
Yöntem: Bulaşık makinesinde belirlenen alternatif malzemelerin kullanım uygunluğu hakkında bizlere bilgi 
verecek deney düzenekleri oluşturulmasıyla beraber işletmenin parça onay sürecinde yaptığı testler uygulan-
mıştır. Tüm bu deneysel çalışmalar esnasında, malzemeler aynı koşullar altında değerlendirilmeye çalışılmış-
tır. Mekanik dayanımları, yanmazlık özellikleri gibi birçok yönden malzemeler karşılaştırılarak kullanımı en 
uygun alternatif ya da alternatiflere ulaşılması hedeflenmiştir. Bulgular: Sepet ray braket parçası için denemesi 
yapılan alternatif malzemelerin baskı örneklemelerinde, estetik olarak formlarının mevcutta kullanılan POM 
malzemesindeki parlaklık ve düzgünlükte olmadığı görülmüştür. Ancak kalıptaki üretilebilirlik avantajları ba-
kımdan kalıp ömrü için daha faydalı olacakları tespit edilmiştir. Ayrıca, karşılaştırılan alternatif malzemelerin 
birim maliyetlerinin POM malzemesinden daha düşük olduğu saptanmıştır. Mekanik ve yanmazlık dayanımı 
açısından PPGF30 malzemesinin POM malzemesine yakınlıkta olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür. Sonuç: 
Malzeme tedariği, malzeme birim maliyeti, kalıp ömrü avantajı gibi kriterler göz önüne alındığında, PPGF30 
malzemesinin mevcutta kullanılan POM malzemesine alternatif olabileceği ve hatta yerine kullanımının söz 
konusu olabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bulaşık Makinesi, Braket, Polioksimetilen, Polipropilen, Talk, Kalsit, Cam Fiber 
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LASER HARDENING PROCESS PARAMETERS EFFECT ON MARTENSITIC STAINLESS 
STEEL

Ekrem ALTUNCU, İlknur KAVLAK

Turkey

 

Abstract: Martensitic stainless steels are widely used in many industrial engineering applications such as ste-
am and water valves, pumps, screw machining parts, turbines which require high strength and high resistance 
to wear and corrosion. Failure of such stainless steel components due to corrosion, fatigue and abrasion, ero-
sion is most likely to initiate from the surface. The engineering solution for minimizing or eradicating such 
surface-initiated failures lies in tailoring the surface composition and/or microstructure of the near surface 
region of a component without affecting the bulk. In recent years, application of laser surface modification to 
prolong the service life of the engineering components is one of the most promising techniques for improving 
the surface properties of the majority of metals. Surfaces can be treated with a laser beam to modify their sur-
face properties. The laser beam subjects the near-surface to a thermal transformation with an amplitude and 
shape which depends on the process variables: the beam size, energy, scan rate and on whether the laser is pul-
se or continuous, and the chemistry and metallurgy of the steel. In this study, different laser hardening process 
parameters (laser power density, travelling speed) effect on hardening depth and hardness of 420 stainless steel 
are investigated. As a result of the contact of the laser with the surface martensitic transformation takes place. 
The hardenability is superior to the induction and flame hardening methods. 

Key Words: Surface Modification, Laser Hardening, Martensitic Transformation 
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MAGNEZYOTERMİK REDÜKSİYON İLE AMORF BOR ÜRETİMİ

Faruk ÖKSÜZ, Çağatay Yasin ÇOKRAK, Burcu Nilgün ÇETİNER, Serdar AKTAŞ

Türkiye

 

Öz: Dünya bor rezervlerinin %73’üne sahip olan Türkiye’de bilinen bor yataklarından, Eti Maden bünye-
sinde bulunan tesislerinde ağırlıklı olarak üretilen ürünlerinden olan borik asit ile iç piyasadan temin edilen 
magnezyum talaşlarından 900 oC sıcaklığı aşmayacak şekilde magnezyotermik redüksiyon yöntemiyle amof 
bor üretimi çalışmanın konusudur. ). Borik asit (H3BO3), pek çok bor bileşiğinin hidrolizinin son ürünüdür 
ve genellikle boraksın sulu çözeltisinin asitlendirilmesiyle üretilir. 1807 yılında Sir Humpry Davy tarafından 
borik asitin elektrolizi ile ilk olarak üretiminden beri elementel bor üretimi halen araştırılmaktadır. Elemen-
tel bor üretiminde; tuz banyosu elektrolizi, metalik redüksiyon, hidrojen redüksiyonu gibi yöntemler sıklıkla 
kullanılmaktadır. Genelde metalik redüksiyon yöntemi özellikle amorf bor eldesini beraberinde getirmektedir. 
Bununla beraber, bu bahsi geçen üç yöntemle elde edilen borun morfolojisi sadece amorf değil, kristal yapıda 
da olabilmektedir. . Nispeten düşük sıcaklıklarda –yaklaşık 873–1073 K- bor amorf toz şeklinde elde edilirken, 
1273 K’den yüksek sıcaklıklarda ise kristal bor üretilmekteyken, diğer bir çok halde iki halin farklı oranlarda 
değişimlerine –kristal ve amorf bölgeler- rastlanmaktadır. Bu çalışmada ise, reaksiyonun verimini optimize 
etmek üzere sıcaklık değeri 1173 K’e sabitlenmiş, kapalı ortam ve atmosferde amorf yapısını muhafaza etmesi 
hedeflenmiştir. Bu çalışmada, borik asitten (H3BO3) amorf bor eldesi ve karakterizasyonu incelenmiştir. Elde 
edilen borun titrasyon ile safiyeti saptanırken, XRD analizleri ile üretilen ürünün amorf olduğu ispatlanmış 
olup ve bor titrasyonu ile de %92 saflık değeri tayin edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Borik Asit, Magnezyotermik Redüksiyon, Amorf Bor 
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NEW PERSPECTIVE FOR INTERIOR DESIGN: USING RECYCLED MATERIALS FOR 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY FURNITURE DESIGNS

Gaye ANIL, Özge ÖZDEN FULLER

Turkey

 

Abstract: Due to the impact of industrialization and urbanization in the globalizing world, resources are used 
unconsciously and high rates of waste are generated as a result of human consumption. An increasing amount 
of waste problem affects society, family and the individual. Recycling and re-use of previously used materials 
has an important set in today’s world. It is known that furniture companies are reaching for sustainability goals 
by using recycled materials and making their products more recyclable. This study tries to draw attention on 
waste types, waste management and recycling, in the same time aims to emphasize the importance of re-use 
concept in the context of furniture design. The concept of re-use under the heading of recycling refers to the 
main function of a material or multiple uses in different functions. In this context, recycling of waste materials, 
which have both economic and environmental importance, is discussed with furniture production and reclama-
tion of spaces using recycling materials using examples from abroad. Within the framework of environmental 
concerns, recycling creates two strong reasons for not polluting natural resources and recovering scrap mate-
rials. In this research, a literature review was undertaken to discover the importance of recycle and re-use of 
furniture design materials for environmental friendly interior design. 

Key Words: Recyle Materials, Re-Use, Furniture Design, Iinterior Architecture, Sustainable Living 
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AMASYA İLİ MERZİFON İLÇESİ GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ VE KORUMA 
SORUNLARI

Gizem BÜYÜKGÜNER

Türkiye

 

Öz: Orta Karadeniz Bölgesinde bir köprü konumunda yer alan Merzifon, sosyo-kültürel yapısının yanı sıra 
zengin bir mimari dokuya sahiptir. Ancak bu doku Amasya Yalıboyu Evleri kadar bilinmemekle birlikte yapı-
lan çalışmalar tescillenen yapılar özelinde kalmıştır. Kent genelinde yer alan kaybolmaya yüz tutmuş anıtsal ve 
sivil mimarlık örnekleri bulunmaktadır. Son dönemlerde başlayan ve günümüzde artarak devam eden koruma 
ve restorasyon çalışmalarında, yapının karakterine ve teknik özelliklerine uygun olmayan müdahaleler yapıl-
ması sonucunda ve mübadele öncesi bölgede yaşayan Ermeni halkına ait ganimetlere dair definecilik arayışları 
nedeniyle geleneksel dokunun önemli örnekleri özgün kimliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakılmıştır. 
Bu çalışmada amaç, bugüne kadar yapılmış çalışmalar esas alınarak Merzifon geleneksel yerleşim dokusunun 
analiz edilmesi, kaybolmaya yüz tutmuş sivil mimarlık örneklerinin belgelenmesi, farklı dönemlere ait konut 
yapılarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, geleneksel yerleşim dokusuna ait koruma sorunlarına öneriler 
geliştirilmesidir. Bu çalışma kapsamında, Merzifon ilçesinin genel yapısı, bugünkü durumu incelenerek, ana-
lizler, tarihi araştırmalar ve belgeleme çalışmaları ile ilçenin özgün durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Araştırmada anket, veri toplama, tespit, belgeleme ve analiz yöntemlerinden faydalanılmıştır. Yapılan çalış-
mada, 80 adet sivil mimarlık örneği tespit edilerek tescil önerisi getirilmiştir. Evlerin %80’inin dış sofalı %20
’sinin iç sofalı plan tipine sahip olduğu, %70’inin ahşap karkas, %30’unun ise taş yığma olduğu belirlenmiştir. 
Sonuç olarak, Merzifon ilçesinde yer alan sivil mimarlık örnekleri belgelenmiş olup, koruma sorunlarına öne-
riler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Merzifon, Sivil Mimari, Koruma, Özgünlük, Restorasyon Uygulamaları
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BUZ DEPOLAMALI BİR İKLİMLENDİRME SİSTEMİ TASARIMI, ENERJİ VE EKONOMİK 
YÖNDEN İNCELENMESİ

Mert ŞAHİNGÖZ, İlhami HORUZ

Türkiye

 

Öz: Son dönemde ortaya çıkan yapılaşmadaki farklılıklar ve artış, kullanılan iklimlendirme sistemlerinin 
de çeşitliliğini artırmış, tüketilen enerji değerlerini de kayda değer hale getirmiştir. Bu sebeple yaşadığımız 
alanlarda kullanılan iklimlendirme sistemlerinin az enerji tüketimi önem kazanmıştır. Bu çalışmada enerji 
tüketimini düşürmeye yönelik olarak ortaya çıkan sistemlerden biri olan buz depolama sistemi ele alınmıştır. 
Ankara’da yapılacak olan yaklaşık 250.000m² yapı alanına sahip bir kampüs içerisindeki 2 farklı sistem ya-
pısında olan binaların gerekli olan soğutma sisteminin uygunluğu araştırılmış, kullanıcı talepleri ele alınmış 
ve kullanılması düşünülen buz depolama sisteminin tasarımı ve konvansiyonel çözüm ile karşılaştırılması 
yapılmıştır. Çalışmada “Carrier Hourly Analysis” programı kullanılarak ilgili binaların soğutma yükleri he-
saplanmış, sistem optimizasyonu için saatlik yük profili hesaplanmıştır. Yapılardaki ihtiyaçlar göz önünde 
bulundurularak ayrı ayrı kullanılması uygun görülen buz depolama sistemi ve konvansiyonel chiller soğutma 
sistemi tasarlanmıştır. Buz depolama sistemi tasarımı için en önemli hususun bina soğutma profilinin olduğu 
dikkat çekmiştir. Yapılan hesaplar ve çalışmalar sonucunda konvansiyonel chiller sistemi ve buz depolama sis-
temlerinin işletme ve ilk yatırım maliyetleri hesaplanmış, buz depolama sisteminin ilk yatırım maliyetlerinin 
ekipman ve ürün fazlalığı neticesinde yaklaşık %10 daha yüksek olduğu görülmüştür. Ancak buz depolama 
sistemlerinin enerji tüketimindeki ortaya koyduğu düşüş ile kendilerini bir binada yaklaşık 5 yıl, diğer binada 
ise yaklaşık 3 yılda amorti ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda buz depolama sisteminin ana pa-
rametrelerinin gün içerisinde değişen elektrik tarifeleri ve sistemin bulunduğu bölgede oluşan günlük sıcaklık 
farkı olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Klima, İklimlendirme, Buz Depolama, Chiller, Soğutma Grupları, Mekanik Tesisat 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN WALKABLE CITIES: CASE STUDY NICOSIA OLD CITY

Mine KUSET BOLKANER, Özge Özden FULLER

Turkey

 

Abstract: Historical cities have developed and grown in the historical process as they are the centres of the 
settlements. The values defined as cultural and natural assets within these fields have attracted the attention of 
societies in every period. These traditional historical urban areas, which are not only because of their cultural 
heritage, but also because of their urban structures, are under the risk of losing their traditional values if the 
related measures are not taken and their continuity is not ensured. Historical cities can be defined as `cultural 
heritage areas` where societies gathered from past to present, lose their charms due to social and economic fac-
tors in time and their place in social memory is weakened. In general, the efforts to protect these areas within 
the city centres and to reintroduce them to the city and the citizens are important in terms of the transfer of the 
urban identity from the past to the next generations and the sustainability of the city. The aim of this study was 
to investigate the importance of the conservation and renovation schemes for the historical cities. A literature 
review was undertaken to discover the importance of restoration and conservation works which was carried out 
within in the several walkable cities of Europe. With this perspective Nicosia Old City, which has survived to 
the present day with its historical texture and as a capital city`s current situation was examined. This research 
was underlined that Nicosia old city needs to be sustained and maintained with new functions together with 
correct restoration initiatives in order to conserve local heritage. 

Key Words: Historic cities, Sustainability, Urban design, Nicosia Old City 
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ÇOK KATLI YÜKSEK BİR YAPININ TEKRARLI DEPREM YÜKLERİ ETKİSİ ALTINDA 
ZAMAN TANIM ALANINDA ANALİZİ 

Mustafa MUT, Zeynep YAMAN, Elif AĞCAKOCA

Türkiye

 

Öz: Türk Deprem yönetmeliğinde yapıların deprem yükleri etkisi altındaki hesap yaklaşım türleri; Eş değer 
deprem yükü, Modal analiz ve Zaman tanım alanında çözümleme dir. Zaman tanım alanında çözümleme li-
teratürde time-history analiz olarak bilinmektedir. Time histroy analizi diğer hesap yaklaşımın da türlerin-
den ayıran en önemli fark zamana bağlı olarak değişen gerçek dinamik yükler altında yapı davranışlarının 
gözlemlenebiliyor olmasıdır. Gerçek dinamik karakterli en önemli yük olan deprem yüklerinin ivme zaman 
kayıtları deprem rasathane ölçümlerinden elde edilebilmektedir. Çalışmada PEER Ground Motion Database 
veri tabanından yaşanmış deprem hareketlerinin gerçek ivme-zaman kayıtları alınmıştır. Bilgisayar ortamın-
da matematik modeli oluşturulması planlanan çok katlı yüksek yapının maket modeli imal edilmiştir. Maket 
yapıya sarsma tablası aracılığıyla gerçek deprem yer hareketi tekrarlı olarak etki ettirilerek yapının gerçek di-
namik özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bilgisayar ortamında da modellene çok katlı bir yapının tekrarlı 
deprem yükleri altındaki performansı, time history analizi esaslarına dikkat edilerek değerlendirilmiştir. Time 
history hesap yaklaşımında statik yükler göz ardı edilerek, tekrarlı dinamik yükler altındaki yapı davranışı 
izlenmiştir. Deneysel olarak gözlenen gerçek dinamik davranış özellikleri ile time history analiz ile elde edilen 
dinamik davranış özellikleri karşılaştırılmıştır. Sonuçlar kıyaslandığında kabul edilebilir hata payları ile bir-
likte, deney sonucu elde edilen yapı dinamik özelliklerinin time history analiz ile elde edilen dinamik davranış 
özellikleri ile gerçekçi bir yaklaşım için de olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Time History, Etaps, Deprem, Çok Katlı Yapı, Maket Yapı 
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ZEYREK BÖLGESİ DÜNYA MİRAS ALANI İÇİNDE BULUNAN GELENEKSEL AHŞAP 
KONUTLARIN ÖZGÜNLÜK DURUMLARI ÜZERİNE ANALİTİK BİR İNCELEME

Müberra ZEYREK, Can Ş. BİNAN

Türkiye

 

Öz: UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde, İstanbul içerisinde yer alan dört tarihi alandan biri olan Zeyrek-
Cibali bölgesi, bünyesinde barındırdığı kendine has ahşap yapı kültürü ve ahşap konut stoğu sebebiyle, geç-
mişten günümüze birçok çalışmaya konu olmuştur. Yapılan çalışmaların genellikle, bölgede yer alan yapı 
gruplarının sayısal verileri; yapının çevre, plan ve teknik özellikleri vb. durumlarının tespiti düzeyinde kalmış 
olduğu görülmektedir. 1980’lerden itibaren bölgede başlayan ve günümüzde artarak devam eden koruma ve 
restorasyon çalışmalarında, yapının karakterine ve teknik özelliklerine uygun olmayan müdahaleler yapılması 
sonucunda, ahşap konutlar özgün kimliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Bu çalışmada amaç, 
DMA içerisinde yer alan Zeyrek-Cibali bölgesi’nde, yapılan koruma-restorasyon çalışmalarında uygulanan 
müdahalelerin, ahşap konutlar üzerindeki etkilerini incelemek ve öneriler geliştirmektir. Bu kapsamda, Zey-
rek-Cibali Bölgesi’nde bulunan ahşap yapılarla ilgili geçmişe dönük belgeleme çalışmalarının derlenmesi ve 
günümüze kadar yapılmış olan koruma-restorasyon çalışmaları üzerinden karşılaştırmalı analizlerle, değer-
lendirilmesi yapılmıştır. Araştırmada anket, veri toplama, mevcut durumun tespiti ve karşılaştırmalı analizler 
yapılmış olup; ahşap yapıların özgün-güncel durumları incelenmiştir. Yapılan tespit çalışmalarında; Zeyrek-
Cibali Bölgesi’nde yer alan tescilli ahşap konutların %42’sinin ayakta, %37’sinin yıkılmış ve/veya harabe ve 
%20’sinin uyumsuz yeni yapı olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, Zeyrek-Cibali Bölgesi’nde uzun yıllardır 
süregelen yanlış şehircilik ve restorasyon uygulamaları; konutların özgün niteliklerinin, bölgenin tarihsel kim-
liğinin ve belgesel nitelikli varlığının tahrip olmasına sebep olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Zeyrek, Geleneksel Ahşap Konutlar, Koruma, Özgünlük, Restorasyon Uygulamaları, 
Dünya Mirası, İstanbul 
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İSLAM FELSEFESİNDEKİ IŞIK- KARANLIK TANIMININ BİR YAPI ÜZERİNDE 
YORUMLANMASI: NASİR AL MOLK CAMİSİ

Nuşin RASHEDI KARA

Türkiye

 

Öz: Giriş: Günümüz mimarisinde doğal ışık ya da yapay aydınlatma kullanımı sadece mekânların işlevsel 
gerekliliklerine cevap vermekte, mekânda yarattığı hissiyat ikincil planda kalmaktadır.. Işık ve ışığın yarattığı 
etki, doğu kültüründe birçok mistik düşünceye konu olmakta ve somut ürünlerde kullanımı göze çarpmakta-
dır. İranlı sanatçıların eserlerinde, Müslüman âlimlerin mistik düşüncelerin izlerini özellikle dini yapılarda 
görmek mümkündür. O topraklarda yaşayan âlimler arasında, İslam felsefecisi ve İşrak okulunun kurucusu 
Sohreverdi’nin (1765-1812) felsefesine göre tüm varlık nur (ışık), karanlık ise yokluktur. Bu felsefeci, varlık-
ların varoluş şansı ve epistemolojik değerinin ışıktan alındığını söyler. Bu düşüncede tüm ışıkların ve dola-
yısıyla varlıkların kaynağı, ışıkların ışığını ‘Tanrı’ olduğuna işaret etmektedir. Amaç: Işık, mekân aydınlatma 
işlevini gerçekleştirmesinin yanı sıra maneviyat ve hissiyatın yoğun olduğu cami gibi dini yapılarda mekân 
kullanıcısının günlük hayattan maneviyata geçiş yapmasındaki rolünü ortaya çıkarmaya çalışılmıştır. Yöntem: 
Bu çalışmada, betimsel bir yaklaşımla Sohreverdi felsefesinde yer alan ışık olgusunun İslam mimarisi üzerin-
deki yansımaları ve bu felsefedeki bakış açısının bir cami yapısındaki izleri irdelenecektir. Sınırlılıklar: Analiz 
edilen cami İran’ın güney batısında yer alan Şiraz kentindeki Nasir al Molk camisidir. Bu caminin seçim ne-
deni, mekân tasarımında ışık ve renk birlikteliğinin özgün bir atmosfer oluşturmasından kaynaklanmaktadır. 
Sonuç: Yapılan araştırma ve analizlere göre, Sohreverdi’nin felsefesindeki ışık ve karanlık tanımları ile Nasir 
al-Molk Camisindeki ışığın mimari unsurlara etkisi bir biri ile örtüşmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Camideki Işık Etkisi, Cami Yapıları, İslam ve Mimarlık 
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BOR MİNERALİNİN TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALÜMİNYUM MALZEMENİN 
MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL TASARIM YÖNTEMİ İLE 

İNCELENMESİ

Orçun YÖNTEM, Şenol ŞAHİN

Türkiye

 

Öz: Kompozit malzemeler; en az iki farklı malzemenin birleşmesi ile oluşan, matris ve takviye adı verilen bi-
leşenlerinin arayüzey oluşturarak bir araya gelip tek bir malzeme gibi davrandığı ileri teknolojik bir malzeme 
grubudur. Gelişen teknoloji ile birlikte kimyasal ve mekanik dayanımları yüksek ve aynı zamanda hafif malze-
melere karşı bir çok sektörde artan talepler kompozit malzemelere olan ilgiyi de artırmıştır. Metal, seramik ve 
polimer matrisli kompozitler savunma, havacılık, uzay ve otomotiv gibi alanlarda kullanım alanı bulmaktadır. 
Hafifliğin önem kazandığı otomotiv sektöründe de devam eden alternatif malzeme arayışı ile birlikte alümin-
yum malzemelere eğilim başlamış ve bununla birlikte mekanik özellikleri iyileştirmek amacıyla alüminyumun 
matris olarak kullanıldığı metal matrisli kompozitler tercih sebebi olmuştur. Metal matrisli kompozit üretimin-
de en çok tercih edilen takviye malzemeleri ise; mekanik özellikleri iyi ve sertlik değerleri yüksek seramik 
malzemelerdir. B4C, elmas ve kübik bor nitrürden sonra bilinen en sert mühendislik malzemesidir ve metal 
matrisli kompozitler için önemli bir takviye malzemesidir. Ergime sıcaklığı yüksek, kimyasal açıdan kararlı, 
sertlik değerleri yüksek B4C mineralinin yoğunluk değerleri düşük ve dayanım özellikleri iyi olan alüminyum 
matris içinde kullanılması ile mukavemet/yoğunluk oranı yüksek ve aşınma özellikleri iyi bir malzeme geliş-
tirilmesi hedeflenmektedir. Önerilen çalışma kapsamında; belirli oranlarda alaşımlandırılmış birbirinden farklı 
alüminyum malzemelere B4C katkısı ilave edilmiş ve B4C mineralinin mekanik özelliklere etkisini incelemek 
amacıyla deney grupları oluşturulmuştur. Oluşturulan deney grubu ve test edilecek numune sayısını optimize 
etmek amacıyla bir deneysel tasarım yaklaşımı olan Taguchi metodu kullanılmıştır. Alüminyum matrisli B4C 
takviyeli kompozit malzemeler Toz Metalurjisi yöntemi ile üretilmiş ve sinterlendikten sonra testler ve analiz-
ler için numuneler hazırlanmıştır. Hazırlanan numunelerin mikroyapısı Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) 
ile incelenmiş, aşınma davranışlarını incelemek amacı ile Ball-on-disc kullanılarak aşınma testleri yapılmıştır. 
Numunelerin sertlik değerleri Vickers sertlik cihazında ölçülmüş ve çalışma kapsamında elde edilen test so-
nuçları değerlendirilip yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Metal Matrisli Kompozit, Deneysel Tasarım Metodu, Alüminyum, Bor Karbür, Toz Me-
talurjisi 
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İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA) İLE ORTOFOTO ÜRETİMİNDE YÜKSEKLİK VE YER 
KONTROL NOKTA SAYISI ETMENLERİNİN OPTİMUM SEÇİMİ 

Pınar MAMAT, Erdem Emin MARAŞ

Türkiye

 

Öz: İnsansız Hava Aracı (İHA); İHA pilotu tarafından kontrol edilerek veya otonom uçuşu İHA pilotu tarafın-
dan planlanan ve uçurulan bir hava aracıdır. Geçmişte askeri amaçlar için üretilen ve kullanılan İnsansız Hava 
Araçları günümüzde, arkeolojik alanların belgelenmesi, büyük ölçekli harita üretimi, afet yönetimi, fotoğraf-
çılık, 3B model üretimi ve kıyı alanı gözlemleri gibi çalışmalarda da kullanılmaktadır. İnsansız Hava Araçları 
son zamanlarda deniz kirliliğini gözlemlemek amacıyla da kullanılmaya başlanmıştır. Yakın zamanda İnsansız 
Hava Araçları ile kargo taşımacılığının da başlatılması planlanmaktadır. Ülkemizde İnsansız Hava Araçları ile 
ilgili herhangi bir yönetmelik bulunmamaktadır. Doğruluğu yüksek bir ortofoto üretimi için gerekli olan veri 
üretimi etmenlerinin seçilmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Bu sorun başka ülkelerde de mevcut olduğundan 
dolayı diğer ülkelerde de İnsansız Hava Aracı mevzuatının hazırlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
Bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü sınırları içerisinde belirlenen alanda 30m, 60m 
ve 90m yükseklikler için uçuş planlarının yapılmasının, arazide yer kontrol noktalarının işaretlenmesinin ve 
bu noktaların ölçümlerinin yapılmasının ardından 30m, 60m ve 90m yüksekliklerde uçuşlar yapılmıştır. Elde 
edilen veriler yardımıyla 3B model üretme yazılımı olan Agisoft Photoscan adlı yazılımda fotogrametrik de-
ğerlendirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Arazide seçilen 12 adet yer kontrol noktasının nokta konum doğruluğu 
ve piksel konum doğruluğu, uçuş yapılan her bir yükseklik için üretilen ortofolarda ayrı ayrı test edilmiştir. Bu 
çalışmada amaç, seçilen belli veri üretim etmenleri ile üretilen ortofotoların doğruluğunu birbirleri ile karşılaş-
tırmak ve yaklaşık olarak optimum veri üretimi etmeninin seçilmesi konusunda bir öneri sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ortofoto, Fotogrametri, İnsansız Hava Aracı 
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TERMOKİMYASAL YÖNTEMLE KROM OKSİT ESASLI YÜKSEK YOĞUNLUKLU KAPLAMA 
YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Rojbin TEKİN, Hakkı Furkan ÇAKIROĞLU, Arif Emre ÖZTÜRK, Bilgihan SÖYLEMEZ, Özgür ÇINAR, 
Mehmet Masum TÜNÇAY, Burcu Nilgün ÇETİNER, İsmail Ersan KALAFATOĞLU,  

Arif Nihat GÜLLÜOĞLU

Türkiye

 

Öz: Dünyada son 50 yıl içerisinde malzemelerin yüzeylerinde modifikasyonlara –ısıl işlemler gibi- gidilerek 
kullanım alanlarına uygun hale getirilmesi, farklı kimyasallar ile yüzeylerinde tabakalar oluşturarak yüzey-
lerinin sürtünme katsayısının azaltılarak enerji kaybının minimize edilmesi –bor oksit içeren yağlar- ya da 
yüzeyde altlık malzemenin mukavemet gösterebileceğinden daha yüksek sertlik ve dayanımlara sahip kapla-
malar –tungsten karbür kaplama, farklı alaşımlı özlü tellerin kullanıldığı ark sprey kaplama prosesleri, farklı 
nitrasyon prosesleri, borlama gibi- veya korozyon direncini arttırmak için uygulanan galvaniz, akımlı veya 
akımsız nikel, sert eloksal ve sert krom kimyasal banyolu kaplamaların uygulanması “yüzey mühendisliği” 
dalının ve bunun beraberinde triboloji biliminin de ilerlemesine imkan tanımıştır. Bu çalışmada odaklanı-
lan konu ise, “kimyasal olarak yoğunlaştırılmış kaplamalar”’dır. Kaplamanın kimyasal daldırma ve ardından 
ısıtılıp kürlenmesini içeren bu yöntem dünyada Japonya’da yoğun olarak termokimyasal kaplama olarak ad-
landırılarak -kimyasal çözeltilere (bazı durumlarda çamur) daldırılan parçaların yüzeyde ısı ile proseslenerek 
kaplanması- şeklinde çalışmaktadırlar. Kaplamanın gözenek miktarı bir dizi çok tabakalı kaplama –multilayer 
kaplama- yöntemi ile azaltılmakta, sertliği arttırılmakta, yoğunluğu bu yöntemle “kimyasal olarak” uygulanan 
kaplama prosesleri ile gözeneklerin doldurulması ile arttırılmakta ve esasında kimyasal temelli kaplamanın 
yapışma direnci mekanik yapışması olan termal sprey kaplama yöntemlerinden çok daha yüksek olmaktadır. 
Kromik asit ile hazırlanmış alumina esaslı çamur, kromik asit ve krom fosfat esaslı çözeltiler belirli sayıda ısıl 
çevrimler ile önceden kumlanmış ve temizlenmiş altlık malzemeye ısı yardımı ile diffüze olmaktadır. Bu çalış-
mada, AISI 1050 ile 316 L çelikleri çalışılarak, yüzey sertliği, pürüzlük gibi mekanik ve tribolojik özelliklerin 
yanı sıra, metalografik inceleme yapılmış, kaplama kalınlığı farklı yöntemlerle tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Termokimyasal Yöntemle Krom Oksit Esaslı Yüksek Yoğunluklu Kaplama, AISI 1050, 
316 L, Tribolojik ve Mekanik Özellikler 
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YÜK REZONANS EVİRGEÇLERİ İÇİN GÜRÜLTÜYE DAYANIKLI FREKANS KONTROL 
DÖNGÜSÜ 

Salih ÜNSAL, Haldun KARACA

Türkiye

 

Öz: Rezonans evirgeçlerinin maksimum verimle ve güvenli çalışması için yük rezonans frekansında sürülme-
leri gerekir. Seri evirgeçte rezonans frekansı yük akımının maksimum genlikte salınım yaptığı frekanstır. Bu 
frekansta yük indüktans ve kapasitans reaktansları birbirini yok eder ve sadece rezistif bir yük gibi davranır. 
Bu özellikle yüksek güçlerde çalışırken tranzistörlerin güvenli anahtarlama yapması açısından da önemlidir. 
Çünkü devre rezonans frekansında sürüldüğünde akım ve gerilim sıfır geçişleri aynı anda olur ve bu anlarda 
güç yarıiletkeninin karşı karşıya kaldığı elektriksel stres az olur. Bu çalışmada rezonans evirgeçleri, frekans 
kontrolü amaçlı faz kilitlemeli döngüler (PLL) ve özellikle faz dedektörleri incelenmektedir. Rezonans evir-
geçlerinin PLL kullanılarak yük rezonans frekansında sürülmesi incelenmekte, frekans kontrol döngüsünde 
kullanılan klasik PLL’e ek olarak yeni gürültüye dayanıklı faz dedektörü devresi tasarımı, uygulaması ve testi 
üzerine çalışılmaktadır. PLL temel olarak faz dedektörü (PD), döngü filtresi (LF) ve gerilim kontrollü osilatör-
den (VCO) oluşur. Frekans kontrol döngüsünde yük akımıyla aynı faz ve frekansta bir kare dalga oluşturulduk-
tan sonra oluşturulan bu sinyal ve kaynak gerilimi, faz dedektörünün girişine uygulanır. Dedektör çıkışında, 
görev döngüsü iki sinyal arasındaki faz farkıyla doğru orantılı bir pals oluşur. Bu duty-cycle değeri faz farkı ile 
belirlenen dikdörtgen dalga (hata sinyali) filtreyle doğrultularak DC bir kontrol gerilimi elde edilir. Bu gerilim 
frekans kontrol döngüsündeki VCO’nun girişine uygulanır. Böylece VCO çıkışında faz farkına göre frekansı 
değişen bir kare dalga elde edilir. Bu kare dalga ile rezonans evirgeci sürülür. Bu döngü sayesinden faz farkı 
giderek azalır ve sonunda VCO çıkışı rezonans frekansına eşit olduğunda yük akım ve gerilimi aynı fazda olur. 
CD4046-PLL entegresinin içindeki dahili faz dedektörü yükselen kenar tetiklemelidir, ancak gürültüye karşı 
çok duyarlıdır (Tip2 faz dedektörü). Sinyalin üstüne binen gürültüyü yanlışlıkla yükselen kenar olarak algı-
layıp çıkış frekansını değiştirebilir. Frekans yanlış yöne doğru kayar ve faz farkı gittikçe artar. Bu çalışmada 
frekans kontrol döngüsündeki bu yanlış çalışma sorununu engellemek için CD4046 entegresindekinden ayrı, 
yeni bir faz dedektörü tasarlanmış, test edilmiş, gürültü ve hatalı sinyallere karşı daha dayanıklı olduğu göz-
lemlenmiştir. Yeni tasarlanan faz dedektörünün kullanıldığı deneylerde oluşmayan hatalı çalışma sorunu, PLL 
entegresi içindeki faz dedektörü kullanılarak yapılan deneylerde oldukça sık görülmüştür. Yapılan çalışmalar 
sonucunda devre gürültüye ve faz dedektörü girişindeki hatalı sinyallere karşı daha dayanıklı hale gelmiş ve 
problem giderilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: PLL, Faz Kilitlemeli Döngü, Faz Dedektörü, Rezonans Evirgeci 
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980 MPA DUAL FAZ ÇELİĞE PROJEKSİYON KAYNAĞI İLE CIVATA KAYNATILMASI VE 
TAGUCHİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK PARAMETRE OPTİMİZASYONU SAĞLANMASI

Samet DEMİR, Tamer SINMAZÇELİK, Timur CANEL

Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı, 980 MPA SCGADU (Soğuk çekilmiş çift fazlı galvanizli çelik) çift faz çelik sacların 
cıvata projeksiyon kaynak davranışının farklı parametreler ile ön analizlerin yapılıp taguchi yöntemiyle kar-
şılaştırılıp doğrulanmasını ve parametre optimizasyonunu amaçlar. Referans aldığımız otomotiv gövdesinde 
kullanılan cıvata kaynağındaki kalitesel beklenti 5390N basma kuvvetidir ve en yüksek değer en iyi olarak 
kabul edilmektedir. Standart sapmalar kabul edilebilir düzey de olmalı ve cpk istatistik yöntemi kullanılarak 
değerler 1.33 üstünde olmalıdır. Direnç kaynağının ana parametreleri olan kaynak akımı, kaynak zamanı ve 
baskı kuvvetinin farklı kombinasyonları ile ön analizler yapılmış ve yapılan denemeler ile cpk değeri 1.33 için 
güvenli parametre aralıkları elde edilmiştir. Daha sonra taguchi yöntemiyle L9 ortogonal dizini kullanılarak 
daha sistematik yaklaşım ile denemeler yapılmış ve elde edilen sonuçların ön analizler ile karşılaştırması ya-
pılmıştır. Ayrıca kaynaklı numunelerin optimum kaynak parametreleri, en yüksek basma değeri yüküne göre 
tahmin edilmiş ve her bir parametrenin kopma yükü üzerindeki etkisi sinyal/gürültü (S/N) oranı belirlenerek 
her bir parametrenin basma yüküne etki faktörü bulunmuştur. Optimum kaynak akımı, kaynak zamanı ve 
elektrot kuvveti ön analizlerde 10KA 12 cyc 3500N olarak bulunmuş iken taguchi formülasyonuyla bulunan 
optimum parametre 10 KA 8 cyc 4000 N olarak gerçekleşmiştir. Elektrik direnç cıvata kaynağı ile kaynak edil-
miş birleştirmelerin basma testi değerleri artan akım ve azalan baskı kuvveti ile arttığı minitab analizlerinden 
elde edilen grafiklerle de ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Projeksiyon Kaynağı, Cıvata Kaynağı, Elektrik Direnç Kaynağı 
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CARE GİVER DRONE (MEDICAL DRONES) (C.G.D. 01)

Selçuk Salim ERDOĞAN, Nazım UZUNCA

Türkiye

 

Öz: Dünya Sağlık Örgütü evde bakımı; kendi kişisel bakımını sağlama, yaşam kalitesini sürdürme kapasite-
sinde olmayan, kişisel tercihlerini kullanmada ve yaşamının devamının sağlanmasında aile, akraba veya tıbbi, 
sosyal ve diğer uzmanların desteğine gereksinim duyulan etkinlikler olarak tanımlamaktadır.1,2 Sağlık hizmeti 
sunumunda; klinik çıktıların yüksek kalitede, etkin, düşük maliyette verilebilmesi için sağlık bilgi teknoloji-
lerinden faydalanılması amaçlanır. Bu doğrultuda dünyada ve ülkemizde, tıbbi uygulamalarla entegre olarak 
kullanılan donanımların aktif kullanımını sağlayan mevcut yazılım veya geliştirilecek yazılımlar ile sağlık 
ekiplerine teknik imkanlar sağlanmakta ve çeşitli sağlık teknolojileri uygulamaları geliştirmek için ar-ge ve 
inovasyon çalışmaları yürütülmektedir. Marka tescili alan ve patent süreci içerisinde olan, (tasarlanan) Care 
Giver Drone teorik olarak; hastanın yaşam sürdüğü mekanda (bakım evi, huzur evi, ev ortamı vb.) sağlık hiz-
meti sunan mobil sağlık ekiplerini teknolojik yönden destekleyebilecek ve tamamlayabilecek, portatif olarak 
sunulabilecek tıbbi hizmetleri20 yerine getirebilecek, mobil ekip araçlarının (binek araç, arazi aracı, ambu-
lans, motosiklet vb.)19 teknolojik donanımlarını arttırabilecek, zamanın etkin kullanımını ile birlikte hizmet 
sunum maliyetini düşürebilecek ve maliyet etkinlik sağlayabilecek, sağlık profesyonellerini sağladığı tıbbi 
ve teknolojik imkanlarla destekleyebilecektir. Bu çalışmada, yapılan literatür taraması ve sağlık teknolojisine 
yönelik araştırmalar ile; care giver drone diğer medical drone’lar ile (ambulance drones 3, lifeguard drones 4, 
medicines drones 5, micro drones 6, marine medical drones 7) karşılaştırılmış, araç için kontrol odası, hava 
alanı, iniş ve kalkış alanları 8 ile tele tıp (sağlık) 9, uzaktan laboratuvar uygulamaları 10 belirtilmiştir. Bakım 
evlerinde uygulama şekli 11, hastalık gruplarına göre uygulama rehberleri açıklanmıştır. Ağız ve diş sağlığı, 
toksikoloji 12, kimyasal ve biyolojik savaş ajanlarının tespiti 13, doğal afetlerde, arama kurtarmada 14, organ 
naklinde 15, bulaşıcılığı yüksek hastalıklarda 16, salgın hastalıklarda 17 kullanımına yönelik bulgular (tecrü-
beler vb. indication, discovery, examination) doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. Araç tanımlanmış ve 
tasarımı-fonksiyonel özellikleri belirtilmiş, alt yapı gereklilikleri ve diğer teknolojik unsurlarla entegrasyonu 
18, maliyet ve uygulama prosedürleri ile, ilgili kanıta dayalı sağlık uygulamaları temelinde değerlendirmelerde 
bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bakıcı Drone, Evde Sağlık Bakımı, Palyatif Bakım, Tıbbi Drone, Deniz Tıbbi Drone
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CONNECTING URBAN AND RURAL AREAS THROUGH GREEN CORRIDOR, CASE STUDY 
NICOSIA PEDIEOS RIVER

Selda İNANCOĞLU, Özge Özden FULLER

Turkey

 

Abstract: Maintenance of urban for the residents and for its essential value in the face of increasing population 
and expanding cities requires that ecological knowledge should be better integrated into urban planning. The 
explosion of the greenway concept in Europe is a very recent phenomenon. The development of green space 
along urban rivers could mitigate urban heat island effects, enhance the physical and mental well-being of city 
dwellers, improve flood resilience and could sustain biodiversity. The Pedieos River is the longest river in 
Cyprus. The Pedieos River with a total length of 100 km is the longest river in Cyprus. Similar to the majority 
of rivers on the island, it is a non-perennial river, of ephemeral nature that generally flows during the rainy 
winter months or after heavy rainfall events. A literature review was undertaken to discover the importance of 
rivers within the urbanised areas. It is known that the Pedieos River is closely linked to the history of Nicosia 
as it is one of the reasons for the city’s existence at the site. Simultaneously, it has been the cause of the city’s 
inundation on. The increase of impermeable areas as a result of urbanisation is also one of the main causes 
for flooding in recent years. In this research, it was investigated current situation of the river and discussed its 
possible rehabilitation for more sustainable city. 

Key Words: Urban Areas, Sustainable Planning, Greenway Trial, River, Nicosia 
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EFFECTS OF CARBOXYLIC ACIDS ON THE METASTABLE ZONE WIDTH OF GLYCINE

Sevgi POLAT, Perviz SAYAN

Turkey

 

Abstract: The metastable zone width (MZW) is one of the most essential parameters in industrial crystalli-
zation. The MZW is an area between the dissolution points and onset nucleation. This study demonstrated 
the determination of MZW of glycine in the presence of various carboxylic acids. MSZW of glycine was 
determined using the polythermal method described by Nyvlt. The experiments were performed in a 250 mL 
agitated double‐jacketed nucleation cell. Temperature control was ensured by a temperature control unit, co-
oling thermostat and IR lamp. The temperature of solution and nucleation were monitored by a temperature 
sensor Pt100 connected to the computer. The mixing of the solution was performed with a magnetic stirrer, 
and the stirring speed was set at 300 rpm. The experiments were carried out at different cooling rates of 4 °C/h, 
12 °C/h, 16 °C/h and 20 °C/h in the presence of 50, 100 and 250 ppm acetic acid, tartaric acid and citric acid 
concentrations. Nucleation parameters were determined according to Nyvlt approach. Experimental results 
showed that carboxylic acids had a significant influence on MSZW of glycine. It was also detected that the 
dependence of the value of the metastable zone width of glycine was associated with the carboxylic acid type 
and concentrations. In the presence of all carboxylic acids studied, MSZW widened with the increasing the 
concentrations of carboxylic acids. 

Key Words: Metastable Zone Width, Glycine, Crystallization, Additive, Carboxylic Acid 
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KÜLTÜREL, SPORTİF VE SOSYAL İÇERİKLİ, ÖZEL İŞLEVLİ EĞİTİM BİNALARI TASARIM 
KRİTERLERİ

Sibel DEMİRARSLAN

Türkiye

 

Öz: Günümüz dünyasında sınırlar erimekte ve koşullar değişmektedir. Her alandaki rekabet, ilerleme, gelişme 
ülkeler ölçeğindedir. Daha iyiye ulaşmak için denenmemişleri denemek, girişimci zihniyete sahip olmak, daha 
iyi eğitim, daha fazla öngörü ile yarını bugünden yakalamak başarıyı getirmektedir. İş ve meslek alanları yön 
değiştirmekte, yeni donanımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzün rekabetçi ortamı bireysel nitelikler, bece-
riler ve eğitimler açısından sürekli iyileştirmeyi ve yeniliklere sahip olmayı gerektirirken, sosyal ve toplumsal 
anlamda başarılı ve paylaşımcı olmayı beklemektedir. Özgeçmişlerde hobiler, meraklar, sportif, sanat ve kül-
türel faaliyetlerle olan ilgiler yer almaktadır. Günümüzün büyük ve hatta mega kentleri yaşamı koşturmaca 
haline getirmekte, insanlar yorgunluk ve streslerini alternatif faaliyetlerle atma ihtiyacı duymaktadırlar. Eğitim 
ve faaliyet kurumları bu bireysel ihtiyaçları fark etmektedirler. Eğitimler, seminerler ve atölyelerle hem kişisel 
farkındalık yaratmayı hem de alternatif faaliyet alanları oluşturmayı hedefleyen kuruluşlar fonksiyona yönelik 
hizmet binalarında yer alırlarsa başarı ve beğenilerinin artacağı, talep görecekleri açıktır. Bu çalışmada, günü-
müz eğitim yönelimleri ele alınacak, alternatif eğitimler için tasarlanması gereken binaların işleve uygun ol-
maları gerekliliği vurgulanacaktır. Dershane, sürücü kursu, resim/yazı/okuma atölyeleri, dans atölyesi, müzik 
gibi fonksiyonların her birinin mekânsal ihtiyaçları birbirinden farklı ve özel olmak zorundadır. Günümüzde, 
kullanıcı ve işlev bilinmeden tasarlanan, inşa edilen ve kullanıma sunulan ortalama binaların yapılan iç mekân 
düzenlemeleri ile değiştirilme / dönüştürülme çabalarının yeterli olamayacağı öncelikle tasarım sürecinde iş-
levin ön planda tutulması gerekliliği, düzenlemeler sırasında dikkat edilmesi gereken tasarımsal kriterler be-
lirtilecektir. Kullanıcı bilinmeden ve işlevi genel amaçlı olarak dört duvar halinde inşa edilen yapıların her 
ihtiyaca uyamayacağı, tasarımda özellikle amaçlanan eğitimi pekiştirecek unsurların yer alacağı doğru bina 
kullanımının öneminin vurgulanması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yetenek, Diğer Eğitimler, Küreselleşme, Sosyalleşme, Mimari Tasarım, İşlev 
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ENZYME BASED DIAGNOSIS OF TRICHOMONAS-CAUSED VAGINITIS

Tuğba ÖZAKTAŞ, Saadet ALPDAĞTAŞ

Turkey

 

Abstract: Trichomonas vaginalis is a sexually transmitted pathogenic protozoan which causes trichomoniasis. 
Common symptoms in women are vaginitis and vaginal discharge and also serious disorders such as pelvic 
inflammatory disease, increased risk of HIV trasmission, malignant cervical cancers. Men are carriers and the 
parasite can cause prostate inflammation. Relation with female/male infertility and preterm/low-weight infant 
births clearly demonstrates the danger of this parasite. Unfortunately, greater than 75% of men and nearly 50% 
of women are asymptomatic. T.vaginalis locates alongside the vaginal microbiota and disrupts its flora. Due 
to the low cost and ease of microscopic method, it has been widely used to detect the trichomonads. However, 
the accuracy of microscopy is weak, since accuracy depends upon presence of motile trichomonads. In addi-
tion, immunological approaches have been reported for diagnosis, but the extent and nature of the antigenic 
heterogeneity of Trichomonas vaginalis isolates has caused slow progress. Another way is enzymatic method 
based upon formate production. Trichomonads grown on culture media produce formic acid in large quantities. 
It can be identified by the simple chromogenic detection of formate in vaginal fluid. The method includes the 
combination of a sample of vaginal fluid, formate dehydrogenase, the NAD+ and an electron transfer agent. 
The chromogenic indicator produces a color change by the reduced NAD+ . The presence of increased levels 
of formate in vaginal fluid correlates with Trichomonas caused vaginitis in patients. This method is fast, simple 
and doesn’t require intact cells and also specialized clinicians. 

Key Words: Trichomonas Vaginalis, Trichomoniasis, Vaginitis, Formate Dehydrogenase, Diagnosis 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN COASTAL AREAS IN URBAN PLANNING

İpek YARALIOĞLU, Özge Özden FULLER

Turkey

 

Abstract: Throughout history, port cities and ports have become an important transportation point and are 
important for cities. The challenge today is that most coastal cities cannot absorb a rapidly expanding port. Na-
tional developments and population growth are among the important factors affecting the development of the 
city-port relationship. Developing a modeling for the purpose of sustainable development, port development 
and planning is necessary with more than required. This paper presents a comprehensive review of literature 
on urban sustainability, particularly for coastal areas. It is linked to minimizing the long-term uncertainties 
of developing coastal cities, evaluating its sustainable performance and developing methodology. These met-
hodologies include the ranking of various long-term port plans. Economic, environmental and cultural value 
documentations are required to evaluate and interpret the development of the future sustainable port cities. 
Plans, measures and regulations are required for the planning of sustainable port and coastal cities. Within the 
framework of these plans, sustainable development can be aimed with an integrated approach to realize the 
maximum potential and to strengthen the port cities. Coastal regions are subject to pressures due to population 
growth and continuous expansion of human activities. Coastal planning is needed in order to protect cultural 
and natural values. Coastal planning projects should be carried out within the framework of spatial planning. 

Key Words: Coastal Zone, Literature Review, Planning, Coastal Cities 
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GÜVENLİK PANELLERİ İÇİN YÜKSEK GÜVENLİKLİ ÇİT DİREĞİ TASARIM VE PROTOTİP 
ÜRETİMİ

İrem BAYSAL

Türkiye

 

Öz: Ülkeler, günümüz koşullarında yaşanan yasadışı göç, kaçakçılık, terör saldırıları vb. sebeplerden dolayı 
fiziki sınır güvenliklerini ciddi oranda arttırmak ve yeni önlemler almak durumunda kalmaktadır. Ana faali-
yet konumuz olan çevre ve sınır güvenlik sistemleri olduğundan dolayı, doğan ihtiyaçlara cevap verebilmek 
amacıyla söz konusu proje geliştirilmiştir. Proje kapsamında; Özellikle güvenlik panellerinin uygulanabileceği 
yüksek mukavemet değerlerine haiz, yapım amacını tam manasıyla sağlayacak, özellikle kaçak geçişlerin 
yoğun yaşandığı Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülke sınırlarının fiziki güvenliğinde uygulanması ön görülen özel 
kesitli bir direk geliştirilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında geliştirilecek direk, hedef amaca tam mana-
sıyla cevap verecek, maruz kalacağı her türlü kuvvete (dinamik statik kuvvetler, çevresel faktör kuvvetleri) 
yüksek dayanım gösterecek, maruz kalacağı sabotaj saldırıları minimize edecek ve uygulama kolaylığı olan bir 
direk geliştirilecek, üretim yöntemi belirlenecek ve firma bünyesinde üretilmesi amaçlanmıştır. Arge Kazanımı 
olarak; Yüksek güvenlik gerektiren alanlarda uygulandığında, uygulama amacını tam manasıyla karşılayacak 
yüksek güvenlikli bir çit direği geliştirilecek. Amacına özel yapıldığından dolayı ulusal ve uluslararası pazarda 
bir marka, ikon halini alacak ve özellikle tercih edilecektir. Firma bünyesinde üretileceğinden dolayı, stok ve 
fire maliyetleri minimize edilecektir. Montaj kolaylığından dolayı saha uygulamaları çok daha kısa sürede ta-
mamlanacak olup uygulama maliyetleri düşürülecektir. Yapılan tasarım ulusal ve uluslararası patent ofislerin-
de tescil ettirilerek, bu sayede rekabet gücümüzün arttırılması sağlanacaktır. Geliştirilme amaçlarından dolayı 
tercih edilirliği yüksek olacak ve uluslararası pazarda ihracat gücümüze çok ciddi katkıları olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Paneli, Yüksek Güvenlikli Direk, Güvenlik Önlemleri 
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DOĞALGAZ KULLANIMININ HAVA KİRLİLİĞİ ÜZERİNE OLUMLU ETKİLERİ

İsmail BECENEN

Türkiye

 

Öz: Dünya Sağlık Örgütü kararına göre temiz hava insan sağlığı ve refahı için en temel ihtiyaçlardandır. Hava 
kirliliği her yıl dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden olmaktadır. Dünyada, ölümlerin% 5,4’ü hava kir-
liliğinden kaynaklanmaktadır. 2014 yılında şehirlerde yaşayan nüfusun yaklaşık% 90’ı Dünya Sağlık Örgütü-
nün belirlediği hava kalitesi yönergelerini aşan miktarda partiküler maddeye maruz kalmıştır. Hava kirliliğinin 
pek çok nedeni bulunmakla birlikte bunları iki ana grupta incelemek mümkündür. Birincisi doğal nedenlere 
bağlı olarak oluşan kirlilik, ikincisi de insanlar tarafından gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler sonucu meydana 
gelen kirlilikleridir. Doğal nedenler olarak orman ve bitki örtüsü yangınları, yanardağ patlamaları ve toz fır-
tınaları sayılabilir. İnsan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan hava kirliliklerinde ise temel neden sanayileşme 
ve kentleşmedir. Sanayileşme, kendine yanlış yer seçerek, gerekli önlemler almadan kirleticileri atmosfere 
bırakarak kirliliğine neden olmaktadır. Benzer şekilde kentlerin nüfus yoğun yerleşim yerleri olması evsel ısın-
madan kaynaklı kirliliğe neden olmaktadır. Kentsel yerleşim yerlerinin rüzgâr esiş yönleri dikkate alınmadan, 
kirli havayı hapsedecek şekilde seçilmesi, ısınmada kalitesiz yakıtların kullanımı, kentleşme sürecinde beton-
laşmanın artmasıyla yeşil alanların azalması ve artan otomobil sayısı kentlerde hava kirliliğini kaçınılmaz hale 
getirmektedir. Çeşitli kaynaklardan beslenen hava kirliliği aynı zamanda canlı ve cansız varlıklar üzerinde pek 
çok olumsuz etkiyi de beraberinde getirmektedir. İnsan sağlığını, hayvan ve bitki topluluklarını doğrudan et-
kileyen hava kirliliği, sadece bu canlıların yaşam koşullarını etkilemekle kalmamakta ölümlere ve türlerin yok 
olmasına kadar varan sonuçlara neden olabilmektedir. Şehir merkezlerindeki hava kirliliğinin; motorlu araçlar-
dan, endüstri tesislerinden ve konutların ısıtılmasından kaynaklandığı bilinmektedir. Hava kirliliğinin artışında 
yörenin iklim koşullarının ağır oluşunun büyük etkisi vardır. Özellikle soğuk iklime sahip ülkelerde konutların 
ısıtılmasında yakıt olarak kömürün yaygın kullanılması hava kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hava Kirliliği, Doğal Gaz Kullanımı, İnsan Sağlığı 



istanbulbilimveakademisyenlerdernegi.org

İSTANBUL BİLİM VE AKADEMİSYENLER DERNEĞİ
Kayabaşı Mh. Evliya Çelebi Cd. Emlakkonut Başakşehir Evleri 

1/A D Blok Kat: 4 Daire: 29 Başakşehir, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 801 40 63 İkitelli V.D.: 481 062 0928

Kütük No: 34-228-066 


