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Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU 

Kongre Başkanı 

Değerli bilim insanları,  

17-18 Aralık 2020 tarihlerinde UZAKTAN ERİŞİM sistemi ile altıncısını İstanbul’da düzenlemiş oldu-

ğumuz 6. ULUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ’ne gösterilen 

ilgi ve katkılardan dolayı yürekten teşekkür ediyoruz.  

Kongremizde birbirinden değerli çok sayıda bilim insanı aktif olarak görev almış ve sizlerle bir arada 

olmamızı sağlamıştır. Kongremize Türkiye’den Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN ayrıca  farklı dünya ülkesinden 

7 davetli konuşmacı iştirak etmiştir. Bunlar Prof. Dr. Mohammad HASAN (MALEZYA), Prof. Dr. As-

hok JAMMI (HİNDİSTAN), Doç. Dr. Hüseyn MİRZAYEV (AZERBAYCAN) Doç. Dr. Rab Nawaz 

LODHI (PAKİSTAN), Yrd. Doç. Dr.  Rommel TABULA (TAYLAND), Dr. Khalida NASEEM (PA-

KİSTAN) ve Sayed AHMED (BANGLADEŞ)’dir. Tüm davetli konuşmacılarımıza teşekkürlerimizi su-

nuyoruz.  

Kongremizin başlangıç aşamasından kapanışına kadar bizleri yalnız bırakmayan ve her türlü teknik an-

lamda yanımızda olan ORP Danışmanlık’a, bilimsel anlamda desteğini esirgemeyen bilim kurulumuza 

ve düzenleme kurulu üyelerimize yürekten teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Kendilerine gelecek ha-

yatta da aynı başarılarının devamını temenni ediyoruz.  

Kongremize toplam 29 farklı ülkeden 149 bilim insanı 145 sözel bildiri ile katılmıştır. Ayrıca Tür-

kiye’den 110 bilim insanı da 134+8 sözel/poster 142 bildiri ile katılım gerçekleşmiştir. Kongremize 

gelen toplam yerli ve yabancı sözel bildiri sayısı 630 adettir. Ancak uzaktan erişim nedeni ve düzenleme 

kurulu kararı ile gelen bildirilerin sadece 279 sözel 8 poster bildiri kabul edilmiştir. Söz konusu bildiri 

özetleri yine kongremiz bilim kurulunda yer alan bilim kurulu üyelerimiz tarafından değerlendirilmiş 

ve 287 bildirinin sözel/poster bildiri olarak sunulmasına karar verilmiştir. Kongremizde sözel/poster 

olarak sunulan bildiri özetlerine Kongre Bildirileri kitabında yer verilmiştir.  

Kongremizin aktif olarak bildiri kabul ettiği süreç içerisinde 32 farklı dünya ülkesinden bilim insanla-

rına da kongremize yönelik bilgiler gönderilmiştir. Bu çağrılarımıza yönelik olarak 29 farklı ülkeden 

sunum yapan ve dinleyici olarak katılımlar söz konusu olmuştur. Dış ülke katılımcılarına da destekleri 
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ve bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyoruz. Yine farklı dünya ülkelerinden olup, Türkiye’de 

akademik faaliyetlerini gerçekleştiren bilim insanlarının çalışmalarına da kongremizde yer verilmiştir. 

Kendilerine ürettikleri ve bizlerle paylaştıkları çalışmalarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz.  

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kongremizin beşinci buluşmasını 2021 yılı içerisinde yine 

uzaktan katılım ile düzenleyeceğiz. Kongremizde birbiriyle iç içe olan farklı disiplinlerin buluşması ve 

bu buluşma ile multidisipliner anlayış çerçevesinde bir birliktelik yaratılması planlanmıştır. Katılımcı-

larımızın organizasyona, davetli konuşmacılara ve genel anlamda sunulan bildirilerin niteliğine ve ba-

şarılı bir kongre düzenlediğimize ilişkin geri bildirimleri bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir.  

Farklı olsa da aynı düşünce ile birbirine bağlı olan disiplinlerin bir araya gelerek yeni yeni projeler 

üretmesine katkı sağlamış olmak da ayrıca bizleri gururlandırmıştır. Kongremize yaklaşık iki ay kala 

kamu ve özel sektör temsilcileri ile devlet yöneticilerimize yönelik davetlerimize de karşılık bulduk. Bu 

vesile ile devlet büyüklerimizin göndermiş olduğu mesajlar ve mesaj içerikleri, ilerleyen süreçlerde daha 

verimli çalışmalar yapmamız konusunda da teşvik edici olmuştur.  Umut ediyoruz ki gelecek zaman 

içerisinde başta ülkemiz olmak üzere, birçok dünya ülkesinden bilim insanını bir araya toplamayı, ortak 

projeler ve ürünler ile birlikte çalışmayı başaracağız.  

Değerli bilim insanları sevgili dostlar; kongremize göstermiş olduğunuz ilgi, destek ve katkılardan do-

layı tüm organizasyon içerisinde yer alan çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyor teşekkürleri-

mizi sunuyoruz. Bir sonraki kongremizde görüşmek üzere hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve güzel 

günler diliyoruz. Kongremiz 2019 yılı akademik teşvik kriterleri kapsamında olup, ilgili yayınlanan yö-

netmelik kapsamında değerlendirilmektedir. Katılımcı sayısının %51 ve üzeri yabancı katılımcıdan olu-

şup, ayrıca 7 farklı dünya ülkesinden davetli konuşmacıya sahiptir. Toplam bildirilerin %51’den fazlası 

yabancı ülke katılımcılarına aittir.  

Saygılarımızla…  
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Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU 

Head of the Congress 

Distinguished Scientists,  

We sincerely thank you for your interest and contributions to our 6TH INTERNATIONAL CONGRESS 

ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN organized in Istanbul with the REMOTE AC-

CESS system on 17-18 December 2020. 

Many valuable scientists took active part in our congress and enabled us to be together with you. Prof. 

Dr. Yusuf ŞAHİN from Turkey and 7 invited speakers from different world countries attended our con-

gress. They are Prof. Dr. Mohammad HASAN (MALAYSIA), Prof. Dr. Ashok JAMMI (INDIA), As-

soc. Prof. Hüseyn MİRZAYEV (AZERBAIJAN), Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI (PAKISTAN), As-

sist. Prof. Rommel TABULA (THAILAND), Ph.D. Khalida NASEEM (PAKISTAN) and Sayed AH-

MED (BANGLADESH). We extend our gratitude to all of our guest speakers.  

We are grateful to ORP Consultancy, who does not leave us alone from the beginning to the end of the 

congress with their technical support, to members of science board and congress organization committee 

who provided full scientific support. We wish them continued success in the future. 

149 scientists from 29 different countries attended our congress with 145 verbal presentations. Also, 

110 Turkish scientists participated with 134+8 verbal/poster 142 presentations. The total number of 

local and foreign verbal presentations coming to our congress is 630. However, only 279 verbal and 8 

poster presentations of the papers received were accepted with the reason of remote access upon the 

decision of the regulatory board. The abstracts in question were evaluated by the members of the scien-

tific committee of our congress and 287 papers were decided to be presented as verbal/poster presenta-

tions. The abstracts presented verbally/poster at our congress are included in the Congress Proceedings 

book. 

During the process in which our congress actively accepted papers, information about our congress was 

sent to scientists from 32 different countries around the world. Participations to our congress as a re-

sponse to our call were realized as presenters and audiences from 29 different countries. We also thank 

the foreign participants for their support and being with us. The work of scientists from different world 
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countries who perform academic activities in Turkey are included in our congress. We also thank them 

for their work they have produced and shared with us. 

We will organize the seventh meeting of our congress, which we regularly hold every year, in 2021, 

again with remote participation. In our congress, the plan is to meet different disciplines intertwined 

with each other and to create a union within the framework of a multidisciplinary understanding thanks 

to this meeting. The feedback of our participants to the organization, to the invited speakers, to the 

quality of the presentations presented in general, and to the fact that we have organized a successful 

congress, made us very happy. 

It has also made us proud to have contributed to the creation of new projects by bringing together disci-

plines that are different but connected with the same thought. About two months before our congress, 

we also received a response to our invitations from public and private sector representatives and state 

administrators. On this occasion, the messages sent by our statesmen have encouraged us to work more 

efficiently in the future. We hope that we will be able to gather scientists from many countries of the 

world, especially our country, and to work with joint projects and products in the future.  

Distinguished scientists, dear friends; we wholeheartedly congratulate and thank our colleagues in the 

entire organization for your interest, support and contribution to our congress. We wish you all health, 

happiness, peace and good days to see you at our next congress. Our congress is within the scope of 

2019 academic incentive criteria and is evaluated within the scope of the relevant published regulations. 

The number of foreign participants is 51% and above and it also has invited speakers from 7 different 

world countries. More than 51% of the total papers belong to the foreign participants.  

Sincerely Yours…  
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KONGRE BAŞKANI 

Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU  

Karadeniz Teknik Üniversitesi - Orman Endüstri Mühendisliği 

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU BAŞKANI 

Dr. Öğr. Üyesi Senai YALÇINKAYA - Marmara Üniversitesi - Makine Mühendisliği 

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU 

Prof. Dr. Aysun SAĞBAŞ - Namık Kemal Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği 

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK - Okan Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği 

Prof. Dr. Belgin KÜÇÜKÖMEROĞLU - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Mükleer Fizik 

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. Osman ASİ - Uşak Üniversitesi - Makine Mühendisliği 

Prof. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ - Hitit Üniversitesi 

Doç. Dr. Elif AKPINAR KÜLEKCİ - Atatürk Üniversitesi 

Doç. Dr. Tory FAIR - Brandeis University - Architecture and Desing 

Dr. Öğr. Üyesi. Gökçin ÇUBUKCU - Atılım Üniversitesi - Mimarlık ve Tasarım 

Dr. Öğr. Üyesi. Senai YALÇINKAYA - Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi. Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ- Yıldız Teknik Üniversitesi - Elektrik Mühendisliği 

Dr. Tuba KEÇECİ - İstanbul Teknik Üniversitesi - Denizcilik Fakültesi 

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. Hatice ŞİMŞEK - Namık Kemal Üniversitesi - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Dr. Jake ABERNETHY - Michigan University - Electrical Engineering and Computer 

 

KONGRE BİLİMSEL SEKRETERYA 

Dr. Öğr. Üyesi. Baki BAĞRIAÇIK - Çukurova Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği 

Dr. Öğr. Üyesi. İlker USTABAŞ - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği 

Dr. Öğr. Üyesi. Süleyman ŞİMŞEK - İstanbul Aydın Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi 

Öğr. Gör. Eyüp AKSOY - Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ - Hitit Üniversitesi - Grafik Tasarım Bölümü 

Öğr. Gör. Sedat ERSÖZ - Bandırma 17 Eylül Üniversitesi - Bandırma Meslek Yüksekokulu 

Arş. Gör. Onur ŞAHİN - Yıldız Teknik Üniversitesi 

 

KONGRE SEKRETERYA 

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL - Fırat Üniversitesi 

Doç. Dr. Gökşen ARAS - Atılım Üniversitesi
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BİLİMSEL KURUL 

Prof. Dr. Arvind ATREYA - University Of Michigan 

Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU – İstanbul Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Ackerman MARK S.- University Of Michigan 

Prof. Dr. Ellen ARDURA - University Of Michigan 

Prof. Dr. Erdem ÜNVER - Atılım Üniversitesi 

Prof. Dr. Gürol YILDIRIM - Aksaray Üniversitesi 

Prof. Dr. Gürel ÇAM - İskenderun Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Gonca BÜYÜKMIHCI - Erciyes Üniversitesi 

Prof. Dr. H. Ziya ÖZEK - Namık Kemal Üniversitesi 

Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU - Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Jammi ASHOK - Anurag College of Engineering 

Prof. Dr. Jory HANCOCK - University Of Arizona 

Prof. Dr. Mehmet Baki KARAMIŞ - Erciyes Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Prof. Dr. Ömer YILDIRIM – G.O.P. Üniversitesi 

Prof. Dr. Peter CHILDS - Imperial College London 

Prof. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ - Hitit Üniversitesi 

Prof. Dr. Pete WALKER - University Of Bath 

Prof. Dr. Sevil YÜCEL – Yıldız Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Şükran ŞAHİN - Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU - İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Doç. Dr. Aytaç YILDIZ - Bursa Teknik Üniversitesi 

Doç. Dr. Ahmet ÇELEBİ - Sakarya Üniversitesi 

Doç. Dr. Abney STEVEN - University Of Michigan 

Doç. Dr. Didem SALOĞLU DERTLİ – İstanbul Teknik Üniversitesi 

Doç. Dr. Elif AKPINAR KÜLEKCİ - Atatürk Üniversitesi 

Doç. Dr. Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU - Ege Üniversitesi 

Doç. Dr. Işık SEZEN - Atatürk Üniversitesi 

Doç. Dr. Pınar GÜLTEKİN - Düzce Üniversitesi 

Doç. Dr. Tory FAIR - Brandeis University 

Doç. Dr. Uğur Buğra ÇELEBİ - Yıldız Teknik Üniversitesi 

Doç. Dr. Vural OYAN - Van Yüzüncüyıl Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üye. Behçet KOCAMAN - Bitlis Eren Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üye. Çisil TİMURALP - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üye. Kemal NURVEREN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üye. Nilüfer KART AKTAŞ – İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üye. Olcay GENÇ – İskenderun Teknik Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üye. Senai YALÇINKAYA – Marmara Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üye. Seval ÖZGEL FELEK - Ordu Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üye. Tahir AKGÜL - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Dr. Ali Gökhan DEMİR - Politecnico di Milano 
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**Bilimsel kurul unvan 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 
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AÇILIŞ / OPENING 
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Açılış Konuşması / Opening Speech 

Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU 

Konferans Başkanı (Chair of Conference) 

Dr. Öğr. Üyesi Senai YALÇINKAYA  

Düzenleme Kurulu Başkanı (Chairman of the Organizing Committee) 

  

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS 

09:45 – 12:00 (GMT+3) 

  

OTURUM BAŞKANI / HEAD OF SESSION 

Dr. Öğr. Üyesi Senai YALÇINKAYA 

  

KEYNOTE SPEAKERS  

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN (TÜRKİYE-TURKEY) 

Prof. Dr. Hüseyn MİRZAYEV (AZERBAYCAN-AZERBAIJAN/BAKU) 

Prof. Dr. Mohammad HASAN (MALEZYA-MALAYSIA) 

Prof. Dr. Jammi ASHOK (HİNDİSTAN-INDIA) 

Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI (PAKİSTAN-PAKISTAN) 

Assist. Prof. Rommel TABULA (TAYLAND-THAILAND) 

Dr.  Khalida NASEEM (PAKİSTAN-PAKISTAN) 

Sayed AHMED (BANGLADES-BANGLADESH)  

 

 

 

 

  

 

  



6. ULUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ 

6TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN 

 

 

41 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

  

OTURUM / SESSION : 1 

Tarih ve Saat / Dateand Time :17.12.2020 – 12:00 – 14:50 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Dr. Öğr. Üye. Senai YALÇINKAYA 

 

Gevher SAYAR, Dicle AYDIN HAYAT EVE SIĞAR- PANDEMİ SÜRECINDE APART-

MANLARA İLIŞKIN İNCELEMELER 

Gevher SAYAR, Dicle AYDIN OTEL OLARAK KULLANILAN SİVİL MİMARLIK ÖR-

NEKLERİ: İŞLEV VE BİNA ADAPTASYONU 

Mehmet ÖNAL, Murat Batuhan 

GÜNAYDIN, Mücahid ÇALIŞ-

KAN, Nurullah Alper SÜTCÜ 

DEVELOPMENT OF LASER ENGRAVING MACHINE 

BY USING ARDUINO SHIELD 

Senai YALÇINKAYA, AbdullG-

hafoor SHAIB 

A MINI REVIEW ON INFLUENCE OF WC/C, MOS2 SUR-

FACE COATING ON WEAR AND FATIGUE BEHAVIOR 

OF SPUR GEAR 

AbdullGhafoor SHAIB, Senai 

YALÇINKAYA 

A MINI REVIEW ON INVESTIGATION OF THE INFLU-

ENCE OF WS2, MOS2 SURFACE COATING ON WEAR 

OF SPUR GEAR 

Abdullah Sadık TAZEGÜL, Mu-

rat MAYDA 

GOFRET FIRINLARINDAKİ ŞASELERİN SONLU ELE-

MANLAR YÖNTEMİ İLE HAFİFLETİLMESİ 

Abdullah Sadık TAZEGÜL, Uğur 

KÖKLÜ 

GG-25, GGG-45 VE GJV-350 GOFRET DÖKÜM KALIP-

LARININ MEKANİK ÖZELLIKLERININ BELIRLEN-

MESI VE YÜZEY KALITESININ ARAŞTIRILMASI 

Ahmet ÖZBAYRAK, Ali İhsan 

ÇELİK 

A NEW MODEL PROPOSAL for STEEL DAMPERS DE-

SIGNED to SEISMIC ENERGY DISSIPATION 

Akif KARAFİL GERİLİM MODLU L TİPİ KISMİ REZONANS YÜKSEL-

TİCİ TİP DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN ANALİZİ 

Ali İhsan ÇELİK, Ramazan KA-

YABAŞI, Ahmet ŞENER 

THE EFFECT OF PHASE CHANGING MATERIALS ON 

STRENGTH AND THERMAL CONDUCTIVITY IN BUIL-

DING COMPONENTS 

Alper BAYGUT, Çağlar TAŞ, 

Murat MERMER 

GERİ EKSTRÜZYON PROSESİNİN SOĞUK DÖVME 

YÖNTEMİNDE KULLANILMASINDA SİMULASYON 

DESTEKLİ TASARIMIN ÖNEMİ 
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Alper CANMERT, Fatih ÇELİK, 

Ekrem ALTUNCU 

GEMİ KAPAKLARINDA AYARLANABİLİR TORK 

MENTEŞELERİNİN TASARIMI VE MÜHENDİSLİK ÇÖ-

ZÜMÜ 

Anıl TUNÇ YÜKSEK HIZLI TREN VE ESNEK YAPI ETKİLEŞİMİN-

DEN KAYNAKLI TİTREŞİMLERİN MATEMATİKSEL 

MODELLENMESİ VE BILGISAYAR SIMÜLASYONU 

Ayberk BAYAZIT, Mustafa BU-

RUNKAYA, Nihat ÖZTÜRK 

HAVAYOLU AÇIKLIĞI BASINCINA BAĞLI OLARAK 

ALVEOLAR BASINCIN BULANIK MANTIK DENETLE-

YİCİ İLE DENETLENMESİ 

Aydan ÜSTÜNDAĞ, Senai YAL-

ÇINKAYA 

KARBÜR FREZE UÇLARININ DENEY TASARIMI YÖN-

TEMİ İLE PERFORMANSININ OPTİMİZASYONU 

 

OTURUM / SESSION :2 

Tarih ve Saat / Dateand Time :17.12.2020 – 15:00 – 17:30 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Ali ORAL 

  

Ali ORAL, Enver YALÇIN, Le-

vent ORUÇ, Burak YILMAZ 

AYARLANABİLİR, 6 İŞ MİLİNE SAHİP DELİK DELME 

MAKİNASININ GELİŞTİRİLMESİ 

Ayşe Elif ÖZSOY ÖZBAY, Işıl 

SANRI KARAPINAR 

A STATISTICAL APPROACH IN THE DECISION-MA-

KING PROCESS OF SEISMIC RISK PRIORITIZATION 

Ayşe USLUOĞLU, Kubilay 

ÜLKÜ, Ali KESTANE, Sevde 

BEYLİK, Beyzanur GEZER 

ASİT DONÖR İLE POLİAMİD ELYAF BOYAMA PRO-

SESİ 

Ayşenur DOĞAN, Melike KAL-

KAN, Muhammed Cemil DO-

ĞAN 

KENTSEL KAMUSAL MEKÂNDA KEVIN LYNCH OKU-

MALARI: UŞAK KENT MEYDANININ KENT BİLEŞEN-

LERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ 

Büşra Nur GÜNDOĞAN, İlkay 

ÇELİK, Cemalettin SARIÇO-

BAN 

TAVUK YUMURTA AKI TOZUNUN ÖNEMİ VE BAZI 

FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ 

Büşra Nur GÜNDOĞAN, İlkay 

ÇELİK, Cemalettin SARIÇO-

BAN 

ET VE ET ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN YENİLEBİLİR 

FİLM KAPLAMALAR 

Büşranur AZAK, Hakan ÖZBA-

ŞARAN 

VEKİL MODELLER İLE YAPISAL OPTİMİZASYONDA 

DOĞRUDAN CEZA TAHMİNİ 
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Çağatay ERSİN, Hüseyin 

GÖKÇE 

AL1050 H14 VE C40 MALZEMELERİNİN TORNALAN-

MASI SÜRECİNDE OLUŞAN SES ŞİDDETİNİN İNCE-

LENMESİ 

Çağatay ERSİN, Hüseyin 

GÖKÇE 

PİRİNÇ VE POLYAMİD MALZEMELERİNİN TORNA-

LANMASI SÜRECİNDE OLUŞAN SES ŞİDDETİNİN 

ANALİZİ 

Çağlar YÜKSEL, Hüseyincan 

EKER, Mustafa ÇİĞDEM, Mu-

zaffer TÜRKOĞLU, Yunus Emre 

BENKLİ 

NORDİC GOLD ALAŞIMINDA ISIL İŞLEMİN MEKANİK 

ÖZELLİKLERE VE ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞE ET-

KİSİ 

Çağlar YÜKSEL, Hüseyincan 

EKER, Muzaffer TÜRKOĞLU, 

Yaşar Onur BATMAZ, Mustafa 

ENGİN 

GRAIN REFINEMENT OF CUZN10 WITH FE 

Can TUNCER, Ali ORAL KENAR TAKİP SİSTEMİ İLE ÇALIŞAN KAYNAK AĞZI 

AÇMA MAKİNESİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Demet GÖNEN OCAKTAN, 

A.Deniz KARAOĞLAN, Levent 

ORUÇ, Ali ORAL 

FİZİKSEL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN BİR 

FİRMADA İNCELENMESİ 

Mehmet Baki DOĞRU, Deniz PE-

RİN, Demet GÖNEN OCAKTAN, 

A. Deniz KARAOĞLAN, Ali 

ORAL 

ALTERNATÖR TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU 

Turgut ŞAHİN, Ali ORAL YAPIŞTIRMA BAĞLANTILARINDA MONTAJ PERFOR-

MANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ 

 

OTURUM / SESSION :3 

Tarih ve Saat / Dateand Time :17.12.2020 – 17:30 – 20:00 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Ayşegül A. EKER  

 

Ali AVCI, Ayşegül AKDOĞAN 

EKER, Mehmet Safa BODUR 

INVESTIGATION OF MECHANICAL AND THERMOS 

MECHANICAL BEHAVIOR OF FLAX FIBER-REINFOR-

CED PLA BIO-COMPOSITES WITH A COUPLING 

AGENT AND INTERNAL LUBRICANT 

Cihan KİREÇCİ, Özgün Cem 

YILMAZ, Bora GÜNTAY, Barış 

YILMAZ 

AĞIR TİCARİ ARAÇLAR İÇİN DİSK FREN SICAKLIK 

ÖLÇÜM TEKNİKLERİNİN DENEYSEL KARŞILAŞTI-

RILMASI 
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Cihan TORHAN, Kenan SEY-

MEN, Oktay ÇELENK, Feridun 

ŞERİFOĞLU 

ABKANT PRESLER İÇİN OTOMATIK MOTORLU DAM 

UYGULAMASI 

Cigdem AVCI-KARATAŞ TIME HISTORY ANALYSIS OF A REINFORCED CONC-

RETE (RC) BUILDING IN HILLY TERRAIN SUBJECTED 

TO EARTHQUAKE 

Dilara BERK COŞKUN MİMARLIK VE İÇ MİMARLIK MÜFREDATLARINDA 

EVRENSEL TASARIM DERSİNİN YERİ 

Dilara BERK COŞKUN ANAOKULU TASARIMLARINDA SINIRLARIN KALDI-

RILMASI: FUJI ANAOKULU ÖRNEĞİ 

Eda MANGAN KARACA, Ali 

Fuat GÜNERİ 

REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE 

İSTANBUL İLİ DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ 

Emre GAZİ, Ahmet GÜRHANLI HAVA ARAÇLARINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER İLE 

DERİN ÖĞRENME TABANLI AFET SINIFLANDIRMASI 

Erdinç GÜR, Mert ÇETİN KAMPANALI FRENLERDE KULLANILAN Z-KAM Mİ-

LİNİN HASAR ANALİZİ 

Erkam YİĞİTTÜRK, Seda ÇA-

LIK, Şule ŞAHİN 

UYDUNUN IOT EKOSİSTEMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ-

NİN DEĞERLENDİRMESİ 

Ezgi DOĞAN, Mustafa AY, Mem-

duh KURTULMUŞ 

ALIN KAYNAKLARINDA AÇISAL ÇARPILMA 

Fatih CANAN, Nuray YILDI-

RIM, Esin GÜLŞEKER 

VERNAKÜLER MİMARİ' DE İNANÇ VE İKLİM 

Fatih EROĞLU, Engin AYÇİ-

ÇEK, Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ 

ENDÜSTRİ 4.0’İN BÜYÜME, VERİMLİLİK VE İSTİH-

DAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DE 

SEKTÖREL BAZLI POTANSİYELLER 

Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU, 

A. Engin ÖZÇELİK, Deniz AY-

DOĞAN 

BAKLAGİL YEM BİTKİLERİNİN SERA GAZI SALINIMI 

ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ 

 

OTURUM / SESSION :4 

Tarih ve Saat / Dateand Time :17.12.2020 – 20:00 – 22:30 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Doç. Dr. Mustafa BURUNKAYA 

 

Gürkan CAN, Hatice Hande 

MERT 

MODİFİYE EDİLMİŞ MAGNETİT NANOPARTİKÜL-

LERİ İÇEREN POLİHIPE KOMPOZİT TEMELLİ FAZ DE-

ĞİŞTİREN MADDELERİN GELİŞTİRİLMESİ 
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Gürkan KAVURAN, Turan 

GÜRGENÇ 

EFFECT OF PROCESS PARAMETERS ON STRUCTU-

RAL PROPERTIES OF NANO-RUO2 PARTICLES PRO-

DUCED BY HYDROTHERMAL METHOD 

Gizem GÜVLÜ, Halime Nur YIL-

MAZ 

PANDEMİ SÜRECİ VE SONRASINDA STANDARTLAŞ-

MIŞ MEKAN KULLANIMLARININ DEĞİŞİMİ VE YENİ 

MEKANSAL OLUŞUMLAR 

Hasan SAĞLAM, Hacı BODUR, 

Erdem AKBOY 

GENİŞ GİRİŞ GERİLİMİ ARALIKLI REZONANSLI LLC 

DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN ANALİZİ 

Hatice ARSLANTAŞ, Selçuk ÖK-

DEM 

YIĞINLANMIŞ ÖZDEVİNİMLİ KODLAYICI İLE İÇ 

MEKÂN YER TANIMA 

Hatice Hande MERT, Hikmet 

OKKAY, Mehmet Selçuk MERT 

DÜŞÜK SICAKLIK ISIL ENERJİ DEPOLAMA UYGULA-

MALARI İÇİN ÇİNKO BORAT KATKILI ŞEKİLCE KA-

RARLI KOMPOZİT FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELERİN 

HAZIRLANMASI 

Hatice Hande MERT, Mehmet 

Selçuk MERT 

BİR KİMYASAL ISI POMPASI SİSTEMİNDE ENDOTER-

MİK BOZUNMA REAKSİYONUNUN İNCELENMESİ VE 

PERFORMANS ANALİZİ 

Hıdır SELÇUK NOĞAY ESTIMATION OF LOAD STAGES IN INDUCTION MO-

TORS USING BY DISCRIMINANT ANALYSIS (DA) 

Hıdır SELÇUK NOĞAY PREDICTION OF COIL PITCHES ANGLES IN SQUIRREL 

CAGE INDUCTION MOTORS USING BY SUPPORT 

VECTOR MACHINES 

Hıdır SELÇUK NOĞAY K-NEAREST NEIGHBOR CLASSIFIER (KNN) FOR STA-

TOR WINDING SLOT FORM IN SQUIRREL CAGE IN-

DUCTION MOTORS 

Kazım DURAKLAR, Mustafa 

BURUNKAYA 

PLC KONTROLLÜ OTOMATİK BESLEMELI CNC 

PARÇA YÜKLEME ROBOTU TASARIMI VE YAPIMI 

Kaan Emre ENGİN, Ömer 

EYERCİOĞLU 

THE EFFECT OF CLEARANCE ON THE SURFACE QU-

ALITY OF S235JR AND AISI 316 STEELS IN BLANKING 

PROCESS 

Kazım DURAKLAR, Mustafa 

BURUNKAYA 

ÜFLEMELİ ISITMA SİSTEMİ KULLANILAN DERSLİK-

LERDE COVİD-19’A KARŞI ULTRAVİYOLE STERİLİ-

ZASYON TASARIMI 

Mustafa BURUNKAYA, Hakan 

Deniz ŞAMCI 

PC TABANLI GENEL AMAÇLI BİR SAYISAL AKORD 

CİHAZININ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
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Nazım YAMAN, Mustafa BU-

RUNKAYA 

UYDU GÜÇ KONTROL BİRİMİ TASARIMINDA GÜVE-

NİLİRLİK TAHMİNİ ETKİSİ 

 

OTURUM / SESSION :5 

Tarih ve Saat / Dateand Time :18.12.2020 – 09:00 – 11:30 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Sevil YÜCEL 

 

Hülya YAVUZ ÖDEN MAĞAZA İÇ MEKAN TASARIMINDA ÇİZGİSELLİK 

ETKİLERİ 

Kemalettin KÖK, Serkan KARA-

KAYA, Selver Tuğçe NALKI-

RAN, Asım BABACAN, Recep 

Muhammet GÖRGÜLÜARSLAN 

300 TONMETRE KAPASİTELİ KURU HAVUZ İSKELE 

PORTAL VİNCİNİN TASARIMI 

Leyla REŞİTOĞLU, Gülferah 

ÇORAPÇIOĞLU 

ENDÜSTRİ MİRASININ KORUNMASI VE DÖNÜŞÜMÜ 

Mehmet Uğur TÜY, Abdullah 

ÖZKAN 

KARADUT KARMAŞIĞI FORMASYONUNDA LİTOLO-

JİYE UYGUN MATKAP SEÇİMİ 

Meltem ALTIN KARATAŞ, Ha-

san GÖKKAYA 

CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MAL-

ZEMENİN AŞINDIRICILI SU JETİ İLE DELİNMESİNDE 

İŞLEME PARAMETRELERİNİN DELAMİNASYON HA-

SARINA ETKİSİ 

Meltem ALTIN KARATAŞ, Ha-

san GÖKKAYA 

CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MAL-

ZEMENİN AŞINDIRICILI SU JETİ İLE DELİNMESİNDE 

İŞLEME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜ-

ĞÜNE ETKİSİ 

Memduh KURTULMUŞ, Ezgi 

DOĞAN 

TİCARİ SAF TİTANYUM METALLERİNİN ERGİMELİ 

KAYNAKLARI 

Meryem GEÇİMLİ, Ruşen YA-

MAÇLI 

AN OVERVİEW OF SUSTAINABILITY AND INTERIOR 

DESIGN RELATIONS 

Mesut GÜNBATI SICAK ŞEKİLLENDİRİLMİŞ YÜKSEK MUKAVEMETLİ 

ÇELİKLERİN MEKANİK KESME-DELME OPERAS-

YONLARI İÇİN KALIP YAPISI GELİŞTİRİLMESİ 

Muhammed Emre KAYMAK, 

Oğuzhan KIZILTAN, Mustafa 

AKCAOT, Bahadır KUDAY 

EKSANTRİK BLANKİNG PRES MAKİNESİNDE OTO-

MEKANİK SAC MALZEME İLERLETME VE KONUM-

LANDIRMA MEKANİZMASI 
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Murat Batuhan GÜNAYDIN, 

Meryem Ezgi KARAHALLI, Gül-

han Hazal ÇIKMAZ, Baybars 

SARICA, Özgür SELİMOĞLU, 

Mete GÜNÖVEN 

STRUCTURAL STRENGTH ANALYSIS OF FRAMED 

GLASS-GLASS PHOTOVOLTAIC MODULE AT DIFFE-

RENT BOUNDARY CONDITIONS 

Murat Batuhan GÜNAYDIN, 

Ufuk PARALI 

A NUMERICAL DISCUSSION FOR THE EFFECT OF 

TEMPERATURE AND DISCHARGING CURRENT ON 

THE LONG-TERM-CYCLE RESPONSE DYNAMICS OF 

LI-ION BATTERY CELLS 

Murat DOĞDU, Sevil YÜCEL, 

Hasibe Aygül YEPREM 

FARKLI İNORGANİK KOMPOZİSYONLARIN KULLA-

NILMASI İLE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ FİNE 

FİRE CLAY ÜRÜNLERİNDE BAZI ÖZELLİKLERİN İYİ-

LEŞTİRİLMESİ 

Murat MERMER, Çağlar TAŞ, 

Alper BAYGUT 

SOĞUK DÖVME PROSESİNE ALAŞIM ELEMENTLERİ-

NİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Mustafa Alper BİÇER, Rıza 

Emre ERGÜN 

İŞBİRLİKÇİ ROBOT KULLANIMI İLE MOTOR TRA-

VERSİ SOMUNLARINA YÖNELİK KILAVUZ ÇEKME 

EKİPMANI GELİŞTİRİLMESİ VE PROSES TASARIMI 

Devrim AYDIN 
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF ENDO-HYD-

RATION BASED COOLTH STORAGE FOR BUIL-

DING AIR CONDITIONING APPLICATIONS 

 

 

OTURUM / SESSION :6 

Tarih ve Saat / Dateand Time :18.12.2020 – 11:30 – 14:00 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Osman ASİ 

 

Bora YAY, Erhan AKINCI JANT KALIPLARINDA PLASTİK DEFORMASYONU 

ÖNLEYİCİ UYGULAMALARIN GELİŞTİRİLMESİ 

Mustafa GÜNAY GRAFİK İLLÜSTRASYONUNDA PERSPEKTİFİN YERİ 

VE ÖNEMİ 

Mustafa ÖZÇAM EVRİŞİMSEL SİNİR AĞI İLE SİGORTA KUTUSU DİZİ-

LİM KONTROLÜ 

Nevbahar EKİN KENTSEL DÖNÜŞÜMDEKİ BETONARME YAPILARDA 

BETON DAYANIMININ HIZLI ANALİZİ 

Nilüfer KART AKTAŞ MEKAN VE HAFIZA: BİR PARK HİKAYESİ 
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Nilüfer KART AKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞEN KENT PEYZAJ-

LARI 

Nurten Ayten UYANIK, Nevba-

har EKİN, Osman UYANIK 

ŞEHİR PLANLAMASINDA MAKRO-BÖLGELEMENİN 

ÖNEMİ 

Oğuzhan KIZILTAN, Emre 

KAYMAK, Mustafa AKCAOT, 

Bahadır KUDAY 

OTONOM ARAÇLAR İÇİN 360° LAZER NAVIGASYON 

SISTEMININ TASARIMI VE DEĞERLENDIRMESI 

Oktay YILMAZ, Nezir AYDIN DEPREM SONRASI HASAR TESPİTİNİN DRONLAR İLE 

YAPILMASI 

Oktay YILMAZ, Nezir AYDIN DRONLAR YARDIMI İLE DEPREM SONRASI HASAR 

TESPİTİ İÇİN BİR KARINCA KOLONİSİ OPTİMİZAS-

YONU 

Osama NASIF, İlker KALKAN, 

Saruhan KARTAL, Sabahattin 

AYKAÇ 

TEL ÖRGÜ TAKVİYELI TUĞLA DOLGU DUVARLARIN 

DAVRANIŞI 

Osman ASİ, Aslı ÖZSOY HİDROLİK BLOKLARIN ST 52 (S355) ÇELİK MALZE-

MEDEN TALAŞLI İMALATINDA MALZEMENİN İŞLE-

NEBİLİRLİK PERFORMANSININ ÖZEL TAKIM Dİ-

ZAYNI İLE İYİLEŞTİRİLMESİ 

Osman ASİ, Aslı ÖZSOY HİDROLİK SİLİNDİR İMALATINDA TERMAL SPREY 

KAPLAMA UYGULAMALARI 

Hafzullah YILDIRIM GEOTEKNİK YAZILIMLARIN KULLANIMINA DAİR İS-

TATİSTİKLER 

Gürcan SAYARAL HAFİF RAYLI TASITLARDA SOGUTMA YUKU HESABI 

 

OTURUM / SESSION :7 

Tarih ve Saat / Dateand Time :18.12.2020 – 14:00 – 16:30 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Doç. Dr.BelginKARABACAKOĞLU 

 

Pelin YİĞİT TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ YÖNLENDİREN 

YASAL, YÖNETSEL, EKONOMİK YAPI VE TÜR-

KİYE’DEN ÖRNEKLERİN YASA ÇERÇEVESİNDE DE-

ĞERLENDİRİLMESİ 

Pervin YEŞİL, Mesut GÜZEL GİRESUN KALESİ VE MESİRE ALANINDA ZİYARETÇİ 

TERCİHLERİNİN SOSYAL MEDYA VERİLERİ KULLA-

NILARAK BELİRLENMESİ 
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Seda KÜÇÜK, İsmail ÖZBAY SAĞLIK KURULUŞLARINDA ATIK YÖNETİMİ: KOCA-

ELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA 

HASTANESİ ÖRNEĞİ 

Sedat Can TİNİ, Adalet ZEREN TERSİNE MÜHENDISLIK YÖNTEMINDE 3 BOYUTLU 

TARAMA, ÖLÇÜM VE MODELLEME SÜREÇLERI 

Semih BOYNO LIDING MODE ANTI-SWAY CONTROL AND DISTUR-

BANCE REJECTION OF GANTRY CRANES 

Sena CAN, Burcu ÇARKLI YA-

VUZ 

VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE ERKEN EVRE 

DİYABET TEŞHİSİ 

Senai YALÇINKAYA, Aydan ÜS-

TÜNDAĞ 

KARBÜR, EXT-CRN VE TİSIN KAPLI FREZE UÇLARI-

NIN DENEY TASARIMI YÖNTEMİ İLE PERFORMANSI-

NIN OPTİMİZASYONU 

Senem KIRMIZI, Belgin KARA-

BACAKOĞLU 

ELEKTRODİYALIZ YÖNTEMI ILE AĞIR METAL GIDE-

RIMI 

Serap ÖZHAN DOĞAN MACHINABILITY APPROACH IN LEADED AND LEAD 

FREE BRASS ALLOYS 

Serap ÖZHAN DOĞAN, Burak 

Galip ANIK, Görkem KAN-

PARA, Mahmut ŞEN 

OPERATION OF SHIPS LANDING FROM LAND TO SEA 

Serap ÖZHAN DOĞAN, Mete 

ÖZCAN, Serkan ÖZŞAHİN, Eda 

BAYAR 

IN NEW SHIP BUILDING; REVIEW OF PRODUCTION 

STAGES 

Serap ÖZHAN DOĞAN, Onur 

KOŞAR, Burak ANIK 

IN SHIP BODY SHEETS; SAW AND FCAW WELDING 

APPLICATIONS AND EXAMINATION OF EFFECTS 

WITH DIFFERENT TEST METHODS 

Seray KARANFİL, Uğur KA-

RANFİL 

HD-TC LAZER MERKEZLEME VE KAYNAK DİŞI ALGI-

LAMA ÇÖZÜMLERI 

Serhan HANER GELENEKSEL SERAMİK MALZEMELERİN ÜRETİ-

MİNDE CEVHER HAZIRLAMA SÜREÇLERİNİN İNCE-

LENMESİ 

Serhan HANER SODYUM FELDİSPATIN KIRILMA PARAMETRELERİ-

NİN TANIMLANMASINDA BİLYA TÜRÜNÜN ETKİSİ-

NİN ARAŞTIRILMASI 
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OTURUM / SESSION :8 

Tarih ve Saat / Dateand Time :18.12.2020 – 16:30 – 19:10 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Doç. Dr. Mustafa BURUNKAYA 

 

Sertaç KARSAN ERBAŞ, Togan 

TONG 

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN KODLAMA ÜZERİNDEN İN-

CELENMESİ 

Tekin ÇALIŞKAN, Ekrem AL-

TUNCU 

ÇELİK YÜZEYLERDE ÇİNKO FOSFAT KAPLAMALA-

RIN OPTİMİZASYONU 

Tercan Kemal BEYAZ, Yağmur 

UĞURLU 

KONFEKSİYON İŞLETMESİ DİKİM BÖLÜMÜNDE ZA-

MAN ETÜDÜ TEKNİĞİ KULLANILARAK VERİMLİLİK 

ANALİZİ ÇALIŞMASI 

Tevfik Han OKÇUER, Necmettin 

ŞAHİN, Fazliye KARABÖRK, 

Lalehan AKYÜZ 

MEKANİK RİSKLERE KARŞI KORUYUCU İŞ ELDİ-

VENLERİNDE PERFORMANSIN KOMPOZİT KAP-

LAMA İLE GELİŞTİRİLMESİ 

Tolga AÇIKGÖZ, Hakan ÖZBA-

ŞARAN 

NUMERICAL EXPERIMENTS ON SURROGATE-ASSIS-

TED OPTIMIZATION OF A PLANAR TRUSS 

Tugay Demir, Alper CANMERT, 

Ekrem ALTUNCU 

DÜŞEY EKSENDE HAREKET EDEN AĞIR SARMAL 

KAPILARIN ACİL DURUM TASARIMI 

Turan GÜRGENÇ, Gürkan KA-

VURAN 

PRODUCTION AND STRUCTURAL CHARACTERIZA-

TION OF AG-DOPED NANO-SNO2 PARTICLES PRODU-

CED BY HYDROTHERMAL METHOD 

Ufuk ALYAZ, Ali GÜNEŞ BLOK ZİNCİRİ TABANLI GERÇEK ZAMANLI ÇEVRİ-

MİÇİ OYLAMA SİSTEMİ ÖNERİSİ 

Ufuk PARALI OPTICAL TRAPPING OF TRANSPARENT MICRON-

SIZED SPHERICAL PARTICLES 

Yasin KIZILBAKIR ÜNİVERSİTELERİN TWİTTER KULLANIM ANALİZİ 

VE TAHMİNİ 

Yaşam USTAOĞLU, Kerem KÜ-

ÇÜK 

DENİZ ARAÇLARI İÇİN NESNELERİN İNTERNETİ 

TEKNOLOJİLERİ TEMELLİ ŞARJ KONTROL SİSTEMİ 

TASARIMI 

İbrahim Onur ÇALIŞKAN, Mus-

tafa BURUNKAYA 

MASTİSİS HASTALIĞI İÇİN YENİ BİR İLETKENLİK 

SENSÖRÜ TASARIMI 

İlknur BAĞRIAÇIK, Serap YÖ-

RÜBULUT, Emel KIZILOK 

KARA 

BETON BASINÇ DAYANIM ÖLÇÜMLERİNDE KOPU-

LALAR KULLANILARAK BAĞIMLILIĞIN İNCELEN-

MESİ 
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İlyas GÖĞEBAKAN, Andaç KI-

LIÇ, Hasan Bahri AKÇAY, Fırat 

GÜLER, Mehmet SEVİMLER 

OMS TABANLI ARIZA İSTATİSTİKLERİ VE COĞRAFİ 

BİLGİ KULLANIMI İLE MAKİNE ÖĞRENMESİNE DA-

YALI HAFTALIK BAZDA ARIZA TAHMİNİ VE ÖNCE-

LİKLİ BAKIM ÖNGÖRÜSÜ OLUŞTURMA PROJESİ 

İlyas GÖĞEBAKAN, Andaç KI-

LIÇ, Hasan ÇELİK, Fırat GÜ-

LER, Mehmet SEVİMLER, Me-

riç GER, Mehmet Akif ÇİL 

ELEKTRİK DAĞITIM HATLARI İÇİN AĞAÇ BUDAMA 

ATAŞMANLARI GELİŞTİRİLMESİ ARGE PROJESİ 

Burak AKIN, Mustafa ÇAĞLAR YARIM KÖPRÜ REZONANSLI DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN 

ANALİZİ VE ÇALIŞMA PRENSİBİNİN İNCELENMESİ 

 

OTURUM / SESSION :9 

Tarih ve Saat / Dateand Time :19.12.2020 – 19:10 – 22:30 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ -  

   Prof. Dr. Mustafa TALAS 

 

Yusuf Kemal KARAKUŞ, Meh-

met İshak YÜCE 

90 DERECELİK BORU DİRSEKLERİNDE BASINÇ 

KAYBI ANALİZİ 

Zehra KANLI, Hatice Hande 

MERT 

ISIL ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ İÇİN MODİFİYE 

EDİLMİŞ KRİSTALİN NANOSELÜLOZ KATKILI KOM-

POZİT FAZ DEĞİŞTİREN MADDELERİN ELDESİ VE 

KARAKTERİZASYONU 

Zeynep CAN, Tuğrul TAŞCI MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE KONUŞMACI AKSAN SI-

NIFLANDIRILMASI 

Zeynep SÖNMEZ, Recep Mu-

hammet GÖRGÜLÜARSLAN 

RELATIVE DENSITY AND HOMOGENIZED PROPERTY 

RELATIONSHIP OF LATTICE STRUCTURES TO USE IN 

TOPOLOGY OPTIMIZATION 

Zuhal KARAAĞAÇ, Ahmet 

Buğra KEYVANKLI 

REDÜKTİF ATMOSFERDE SİNTERLENEN YUMUŞAK 

PORSELENİN FAZ VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Zübeyde Gözde KUTLU 18.YÜZYIL OSMANLI DÖNEMİ’NDE BAĞIMSIZ BİR 

YAPI OLARAK KURULMUŞ İSTANBUL KÜTÜPHANE-

LERİ 

Zübeyde Gözde KUTLU, Aygül 

AĞIR 

19.YÜZYIL’DA İSTANBUL’DAKİ FRANSIZ OKULLA-

RINDAN BİR ÖRNEK 
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Özge PARLAK, Esra YALDIZ ERKEN MODERNİZM ÜRÜNLERİNDEN EĞİTİM YAPI-

LARININ MODERN MİMARLIK MİRASI BAĞLA-

MINDA DEĞERLENDİRİLMESİ; KONYA ÖRNEĞİ 

Ayşe USLUOĞLU, İlayda 

DOĞRU, Fuat TAŞKESER, Halil 

DİKEREL, Özlem KÜÇÜK, Öz-

den İNCE 

POLİAMİD DOKUMA KUMAŞLARA SU İTİCİ APRE 

UYGULAMALARI 

Büşra YAY, Derya ÖZTÜRK, Gi-

zem ÜSTÜNEL, Sezgi IŞIK, Ye-

şim BALTACI 

PORSELEN FABRİKASI TOZ EMME ÜNİTE VE PİŞME-

MİŞ PORSELEN ATIKLARININ SERAMİK BÜNYE İÇE-

RİSİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI 

Dilan KOÇ, Mustafa BAYRAM ULTRASES UYGULAMALARININ HUBUBAT SEKTÖ-

RÜNDE KULLANILMA POTANSİYELLERİ 

Figen GÜL, Merve KAHRA-

MAN, Öznur ERDEM, Bülent 

ŞENTÜRK 

UNLU MAMÜLLERDE KÜF GELİŞİMİNİN ÖNLENME-

SİNDE ESANSİYEL YAĞLARIN KULLANIMI 

Merve KAHRAMAN, Figen 

GÜL, Öznur ERDEM, Bülent 

ŞENTÜRK 

MARSHMALLOW ÜRETİMİNDE ŞEKER İKAMELERİ-

NİN KULLANIMI 

Nur BALKAN, Ceren HAKTA-

NIR 

REÇİNE MOLEKÜL AĞIRLIĞININ REÇİNE VE BOYA-

NIN KARAKTERİZASYONUNA ETKİSİ VE İNCELEN-

MESİ 

Selim DEMİRCİ, Özgür ÇINAR, 

Burcu Nilgün ÇETİNER, Mehmet 

Masum TÜNÇAY, Arif Nihat 

GÜLLÜOĞLU 

PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF BIOG-

LASS-YIG CERAMIC COMPOSITE 

Zuhal KARAAĞAÇ, İrem YIL-

DIRIM, Ahmet Buğra KEY-

VANKLI 

DİJİTAL BASKI TEKNOLOJİSİNİN DÜŞÜK SICAK-

LIKTA DEKORLAMA TEKNİKLERİ İÇİN KULLANIMI 

Bülent CENGİZ, Bayram KAY KENTSEL KAMUSAL DIŞ MEKAN ODAK ANLAYI-

ŞIYLA MEYDAN TASARIMI          

Saruhan KARTAL, İlker KAL-

KAN, Sabahattin AYKAC 

DEFORMATION DUCTILITIES OF HYBRID FRP-STEEL 

RC BEAMS 

Ahmet Onur PEHLİVAN OPTIMIZATION OF MAGNESIM PHOSPATE CEMENT 

MIXTURES WITH DIFFERENT PARAMETERS 

Bülent CENGİZ KENTSEL YAŞAM KALİTESI-REKREASYON ALAN-

LARI ETKILEŞIMI 
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Fatma AVLİ FIRIŞ, Mehmet AY-

TEMİZ, Alican KAYIKÇI, Sabri 

Murat KISAKÜREK 

IOT TABANLI, DÜŞÜK TÜKETİMLİ VE KOMPAKT 

ARIZA GÖSTERGE CİHAZI GELİŞTİRİLMESİ 

Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, 

Ali Serdar YÜCEL, Mustafa TA-

LAS, Murat KORKMAZ 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HİZMET ALANLARIN ER-

GONOMİ ALGISI:  BİR ÖRNEK UYGULAMA 

 

OTURUM / SESSION : 1-2 

Tarih ve Saat / Dateand Time : 17-18.12.2020 – 09:00 – 24:00 (GMT+3) 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Mustafa TALAS 

   Prof. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ 

   Prof. Dr. Ümran SEVİL 

   Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL  

   Dr. Öğr. Üye. Senai YALÇINKAYA 

 

Afanasij Ruslanovych SYMO-

NENKO 

GREEN CONCRETE AND SOLID GEOPOLYMER 

Taamir bin JASOOR IMPROVED ENGINEERING MODEL FOR SEDIMENT 

TRANSPORT PREDICTION UNDER COMBINED WAVE 

FLOWS 

Finn O'HANNON SEISMIC RETROFIT OF FLAT PLATE STRUCTURES 

Riley LAVERY DESIGN TRENDS WITH MANAGEABLE HIGH ASCENT 

Vukmir DARKOVIĆ UNCYCLED PRODUCTS FOR PUBLIC HEALTH 

Zayden LAW DECREASING COST FOR MAINTENANCE AND REHA-

BILITATION COMPACTION 

Jaabir AL-AKHTER CORROSION OF PIPES USED FOR THE DRINKING 

WATER 

Gustav KÜMMEL REBOUND TEST FOR ADJUSTMENT AND RELIABI-

LITY 

Urxan SURXEYLI BRICK LEVEL MATERIAL SELECTION TO MACROL 

LEVEL CITY BUILDING 

Maya O'GRIFFY NEXT GENERATION BUILDING SYSTEMS AND COM-

POSITE MATERIALS 

Krish RODRIGUEZ UTILIZING ARTIFICIAL NETWORK TO PREDICT 

COMPRESSIVE STRENGHTS 
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Rasvan DOBRESCU BEARING CAPACITY OF SKIRTED FOOTINGS FOR 

EXPLATORY EVALUATION 

Joakim DRAKENBERG SHORT TERM COMPRESSIVE STRENGHT OF MICRO-

BIAL CONCRETE 

Rashaa AL-ELBAZ ASSESMENT OF THE EFFECT OF ATTACHMENT AS 

REPAIR 

Pricha ORNLAMAI BRAND THERIES FOR CITIES AND ANALYSING SO-

LUTIONS 

Yaasmeen EL-SHAHIN CONSTRUCTION BLASTING AND COMPLAINTS, AS-

SOCIATED BY LAWS 

Takara TAKEJIRO BRIDGE MANAGEMENT SYSTEMS FOR COST OF LIFE 

CYCLE 

Rayan MIGHIANA DESIGN CRITERIAS FOR ARRANGEMENT OF BEACH 

PROFILE 

RoniOromigna TADEIOES WEB REINFORCEMENT OF CONCRETE SLENDER FOR 

BEAMS 

Bohumír KOSTRA HEAVY METAL CONCENTRATION AND OCCASIO-

NAL EFFECTS IN SOLID WASTE 

Teodor NUNEZ HISTORIC PLANS FOR URBAN MORPHOLOGY 

Züleyxa VAHABOVA ENHANCED STRENGHT AND ELEMENT ANALYSIS 

FOR LIMITED MATERIALS 

Alima ALLOULA MORPHOLOGIC MODELLING OF MOSQUES IN THE 

1800s 

Yoonus EL-KARIM CONSTRUCTION TRENDS IN THE PUBLIC SPACES 

Fabricio de FREITAS AIR FLOW AND CLIMATE MODIFIERS IN HOT REGI-

ONS 

No CHUNSO COLONIAL ARCHITECTURE IN ASIA: VICTORIAN 

INFLUENCES 

Ingibjartur FRIÐJÓNSSON SKYSCRAPPER DESIGN AND TRENDS FOR SUSTAI-

NABLE ENVIRONMENTS 

Shaafi AL-ASMAR DESIGN AND CULTURE SYNERGY FOR LANDSCAPE 

Vova GHERMAN PRESERVATION STRATEGIES FOR ALTERNATIVE 

AUTHENTIC SITES 
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Edward SKIBINSKI POLYNATIONAL CITY DESIGN WITH ETHNO INSIG-

HTS 

Rene STIER TRANSPORTATION SIMULATION FOR ENERGY AND 

EMISSIONS INTERACTIONS 

Furnell GREGORY COOLING SYSTEM PERFORMANCE ANALYSIS FOR 

WATER TUBE 

Azzaam AL-HAMAD POCKET PARKS AND IMPLEMENTATION IN TO MO-

DERN CITIES 

Imanuela NICULESCU CONCRETE AGGREGATES AND ADMIXTURES FOR 

FREEZE THAW RESISTANCE 

Virgilia SPINU SELECTED BREWERIES AND WATER USE IN LIFE 

CYCLE 

Viktor AMBROS RESIDENTIAL NEIGHBOURHOOD AND QUALITY 

IMPROVEMENT 

Santiago MONTE CONCRETE OASIS AND RELATIONSHIP WITH LIVING 

AREAS 

Sergei NIZHARADZE LIVING PLANNING IN NEIGHBORHOOD SYSTEMS 

Pannawat KEACHAM SUN DRIED BRICK DESIGN IN VILLAGE SITES 

Lengyel BOTOND STRUCTURES FOR IDEAL EQARTHQUAKE RESIS-

TANT ENVIRONMENTS 

Dany WEILER QUALITATIVE ASSESMENT OF DAMAGE CONTROL 

FOR FILTERS 

Nousafarin FARAHNAK BEAM CONCRETE AND REINFORCEMENT FOR 

ADEQUACY 

Uscfrea CHAMBERS TEACHING AND LEARNING METHODOLOGIES FOR 

ARCHITECTURE EDUCATIONS 

Thiago ESPARRAGUERA MICROCLIMATE OBSERVATION FOR THERMAL 

COMFORT IN DESERT CONDITION 

Sharif ABDULGHAFUROV EXCAVATION AND SUPPORT PROCESS IN INCLINED 

ROCKMASS 

Mas BINTI MULIA STRENGHT MODIFIER AND PLASTIC WASTE VIABLE 

USAGE 
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Ladzimir KALINOǓSKI CONCRETE COLUMNS STRENGHTENING WITH CAR-

BON POLYMER FIBERS 

Abdul Quddoos HALABY PERSPECTIVE FOR OFF LAND STRUCTURES 

Kamil ŠPAČEK SCANNING TECHNOLOGY FOR HISTORICAL BUIL-

DINGS 

KostyantynSemenovych 

ILCHUK 

PLASTIC WASTAGE AND PROPERTY REDESIGN 

Abel BALDERAS URBAN SECURITY AND RESEARCH FOR QUALITY OF 

LIFE 

Panayiotis GEORGIOU CONCENTRATION IN MINES TO EVALUATE AIR CON-

TAMINATION 

Ġiljan SOLIMELLA ARCHITECTURE IN VERNACULAR DESIGN: A CLAS-

SIFICATION STUDY 

Daliborka UGLJANIN BUILIDING DEVELOPMENT CYCLES AND RELATI-

ONSHIP WITH CHILDREN MOVEMENT 

Hanna LOWENSTAM TRADITIONAL DISTORTION MONITORING IN TEST 

SITES 

AnzhelaHeorhiyivna SAKHNO URBAN PLANNING INDICATORS FOR CITIZENSHIP 

RIGHTS 

Fülöp ANDREA BRIDGE CONSTRUCTION TECHNIQUES FOR SUSTAI-

NABLE DEVELOPMENT 

Usaama EL-BASHIR HISTORICAL FORM OF CULTURE AND ARCHI-

TECTURE 

Gunars GRIĶIS INTEGRATED DESIGN SYSTEMS FOR STRUCTURAL 

PERFORMANCE AND ENVIRONMENTAL IMPACT 

Maulen ALIBEKOV SMALL TOWN PLANNING BASED ON IRREGULAR 

SOLITARY MODE 

Reta PRETKALNIŅA FIBER REINFORCEMENT AND TENSIONED FLATS 

Edwen of NORING WIND ENVIRONMENT OF SHAPE BASED ARCHI-

TECTURAL OPTIMIZATION 

Abdul Haadi EL-MANNAN TIMBER HOUSES AND MOISTURE VERTICAL DEF-

LECTION 
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Vicente BURGOS PROJECT PERFORMANCE FOR BIM BASED CONST-

RUCTION MODELLING 

Sooronbay MAMBETALIEV DYNAMIC LEARNING FOR CONSTRUCTION DEVE-

LOPMENT 

Soraya ORTIZ PARAMETRIC MODELLING AND CREATIVE SPACE 

DEVELOPMENT 

Alexandre CORTOT DISPLACEMENT MODELS FOR NONLINEAR ELASTIC 

SYSTEMS 

Qaaida AL-MONA AUTOMATION ON CONSTRUCTION AND CODE BUIL-

DING 

Lukas ROESEMS MODELLING FOR ESTIMATION OF WIND SPEED 

THROUGH CANOPY LAYER 

Kolatee KHEMANICH DESIGN CONSIDERATIONS TO REINFORCE HISTORI-

CAL CONCERT AREAS 

Lucie ZEIMET CONSTRUCTION INFORMATION SYSTEMS ADN LO-

CATION TECHNICS 

Tharwa AL-YOUSUF MIX OF NETWORK TRANSPORTATION INTO PAN EU-

ROPEAN AREA 

Miqdaam AL-AKBAR ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE BUILDINGS 

PRACTICE 

Abdellah SAQQAT REFLECTION PROCESS ON SPATIAL STRUCTURING 

Abdul RAUF AL-KAMALI DENSITY CONSIDERATIONS ON MIDDLE CLASS CI-

TIES 

Temuge OTICHIGIN PROJECT MANAGEMENT ON UTILIZATION OF 

CONSTRUCTION 

LidiyaMykytivna DYACHENKO EARTHQUAKE GAS EXTRACTION: NECESSARY RE-

GULATIONS 

Pazzaq ZAKIROV METROPOLITAN FRAMEWORK PHENOMENON 

EXCHANGES 

Jube NEAL REDEVELOPMENT PROJECT ON A HISTORICAL MAR-

KET 

Narcisa LUZ URBAN METHODOLOGY AND RELATIONSHIP WITH 

BUILDING TYPOLOGY 
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Marvin KETTERER DOMESTICATED ANIMALS AND PRAIRIE INTERRE-

LATION ALONG FIVE FARMING MEADOWS 

Doroteo SURIANO PATHWAYS OF MEGAHERBIVORE REWILDING 

CHANGES: TYPOLOGIES FROM SLOPE 

Christian SPARRE AIR QUALITY ESTIMATIONS IN THE WESTERN 

SHALE 

Zubair AL-NOORANI THE DEVELOPMENT OF A SHALLOW FRONT IN THE 

ARCTIC MINIMAL ICE ZONE 

Huraira AL-AMBER LONG HAUL CHANGES OF LOCAL OZONE: SUGGES-

TIONS FOR HUMAN WELLBEING AND BILOGICAL 

SYSTEM IMPACTS 

Luca MÍNGUEZ UTILIZING INTEGRATIVE EXAMINATION FOR 

COMPREHENSIVE ADVANCEMENT 

Myriam THIERS MATERIALS POWER: PATHWAYS FOR FORMING NA-

NOTECHNOLOGY PLAN 
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 KENTSEL YAŞAM KALİTESİ-REKREASYON ALANLARI ETKİLEŞİMİ  

Bülent CENGİZBartın Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bartın / Türkiye 

Öz: Hızla artan teknolojik gelişmeler ve kentleşme kent insanının hareketlerinin azalmasına neden ol-

maktadır. Azalan fiziksel aktiviteler, sağlık ve kentsel yaşam kalitesi üzerinde doğrudan etki göstermek-

tedir. Kentsel yaşam kalitesini artırmak hem kentlinin sağlığı hem de sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi 

açısından oldukça önem taşımaktadır. Kentlerde kişi başına düşen yeşil alan miktarı ve yeşil alanların 

kalitesi kentsel yaşam kalitesi üzerinde belirleyici olmaktadır. Kentsel yaşam kalitesini artırmak için 

kentsel planlama ve tasarım çalışmalarında rekreasyon alanları özel öneme sahiptir. Kentsel peyzajın 

bileşeni olan rekreasyon alanları diğer kentsel alan kullanımları ile bağlantılı, güvenli, erişilebilir ve 

çeşitli rekreatif etkinliklere olanak sunan ve farklı sosyo-kültürel yapıya hitap edecek şekilde bütüncül 

planlanmalıdır. Rekreasyon alanları, kullanıcılar için fiziksel aktivite ve spor olanağı sağlarken, halkın 

hem zihinsel hem de fiziksel olarak aktif ve sağlıklı olmalarını desteklenmektedir. Rekreasyon alanları, 

kentte yaşayan insanların kentsel yaşam kalitelerinin yükseltilmesini etkilediğinden dolayı rekreasyonel 

alanlar ile kentsel yaşam kalitesi arasında önemli etkileşim söz konusudur. Bu bildiride, kentsel yaşam 

kalitesi ve rekreasyon alanlarının etkileşimini ortaya koyan çalışmalar incelenmiştir. Kentsel rekreasyon 

aktivitelerinin insan sağlığına yönelik faydalardan bahsedilmektedir. Fiziksel aktivite ve sporun sağlıklı 

yaşam açısından öneminin vurgulandığı bu çalışmanın sonucunda ise kentsel yaşam kalitesi üzerinde 

rekreasyon alanlarının nitelik ve nicelik yönünden peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından nasıl 

değerlendirilmesi gerektiği tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Yaşam Kalitesi, Kentsel Peyzaj, Rekreasyon, Fiziksel Aktivite, Spor 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde boş zaman/serbest zaman, rekreasyon, spor, kentsel açık ve yeşil alanlar, kentsel fiziksel 

aktivite mekânları ve yaşam kalitesi kavramları ele alınmıştır. 

Boş Zaman/Serbest Zaman  

Karaküçük ve Gürbüz'e (2007) göre; boş zaman, bir bireyin özgürce ve istediği gibi geçirebileceği süreyi 

ifade eder. Boş zaman, engellerden/zorunluluklardan kurtulma, seçme hakkına sahip olma, işten kalan 

süre veya yapılması gereken bazı sosyal davranışlardan kalan süre olarak tanımlanabilir (Ayyıldız Dur-

han ve Gökürek, 2020). Boş zaman/serbest zaman, hayatımızı sürdürmek için harcadığımız vaktin (ye-

mek, içmek, uyumak ve en basit kişisel temizlik) ve sürdürdüğümüz hayatın devamlılığı için harcadığı-

mız sürenin (para kazanmak, sosyal sorumluluklar) dışında kalan zaman olarak ifade edilmektedir (Kay-

makoğlu Gökaşan, 2013).  

Çalışma sürelerinin kısaltılması, yıllık izinlerin uzatılması ve emeklilik yaşının artması gibi sosyal dü-

zende meydana gelen değişiklikler, boş zaman kavramını ve bu zamanı organize etme zorunluluğunu 

yaratmıştır. Boş zaman kullanımı; kaliteli, sağlıklı ve uzun bir yaşam için bir zorunluluk haline gelirken 

sosyal yapıyı şekillendiren bir faktör olarak ön plana çıkmıştır. 
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Rekreasyon 

Rekreasyon, günlük hayatın sıkıcı, disiplinli ve monoton işlerinden kurtulmak, rahatlamak ve insanların 

serbest / boş zamanlarında, iyi vakit geçirmek için bireyin kendi iradesi ve içsel güdüsü sonucu meydana 

gelen, bireyin fiziksel ve zihinsel olarak yenilenmesi hedefleyen, sosyal, ekonomik, kültürel imkanlarına 

ve içinde bulunduğu toplumun yapısına bağlı olarak gerçekleştirilen fiziksel aktivitelerin bütünü olarak 

tanımlanmaktadır (Uzun ve Altunkasa, 1991; Özen Öztürk ve Gül, 2020). 

Rekreasyon alanları kente ekolojik, ekonomik ve sosyal yönden çeşitli yararlar sağlamaktadır. Rekreas-

yon planlaması, yönetim planlama hedefleri ve kaynakları ile insanların yaşam kalitesini iyileştirmek 

için kullanıcı ihtiyaçları arasında bir denge kurmayı amaçlayan bir süreçtir (Rose ve ark., 2006). Rekre-

asyon planlaması, dengeli bir optimizasyon, mevcut kaynak potansiyeli, alan kapasitesinin ve kullanıcı 

taleplerinin rasyonel kullanımını gerektirir. Rekreasyon planlama ve tasarım aşamasında, bölgenin de-

taylı bir envanterinin almak ve ziyaretçilerin rekreasyonel taleplerini ve eğilimlerini dikkate almak 

önemlidir (Gold, 1980; Bell 2001; Gül, Örücü ve Karaca, 2006; Özen Öztürk ve Gül, 2020).  

Rekreasyon kavramı ve özellikleri şu şekilde özetlenebilir (Özen Öztürk ve Gül, 2020):  

 Rekreasyon bir ihtiyaç ve içsel dürtü sonucu oluşur,  

 Rekreasyona katılım gönüllülük esaslıdır, zorlama yoktur,  

 Rekreasyon fiziksel veya zihinsel hareketlilik içerir,  

 Rekreasyonun eğitici ve öğretici bir etkinliktir,  

 Rekreasyon etkinliği hem bireye hem topluma çeşitli faydalar sağlar,  

 Rekreasyon tek olabileceği gibi birden çok aktiviteye katılım şeklinde de olabilir,  

 Rekreasyon faaliyetlerde kişi ekonomik kazanç amacı gütmez,  

 Rekreasyon faaliyetleri daha önceden planlanmış, programlanmış veya bir anda karar verilip yapı-

lan ve düzenlenen aktiviteler olabilir,  

 Rekreasyon kişilerin kendilerini ödüllendirmesidir,  

 Rekreasyon faaliyetleri kişilerin inancı, ekonomik durumu, sosyo-kültürel durumuna göre farklı 

şekillerde, farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda yapılabilir,  

 Rekreasyon bireylere farklı tecrübeler kazandırır,  

 Rekreasyon kişinin kültür ve doğa arasındaki uyumunu güçlendirir,  

 Rekreasyon, ufku genişletir ve yaratıcılığı artırır. 

Boş zaman değerlendirmesinde kullanılan faaliyetlere rekreasyonel etkinlikler denmektedir ve çok çe-

şitli etkinlik alanları bulunmaktadır. Bu anlayışla rekreasyon etkinlik alanlarını şu şekilde detaylandıra-

rak gruplayabiliriz (Ayyıldız Durhan ve Gökyürek, 2020).  

 Müzik faaliyetleri (enstrümanlı, orkestralı, solo, koro vb.).  

 Spor faaliyetleri (takım, ferdi, doğa, mücadele ve zihin sporları gibi).  

 Oyunlar (her yaş kesimi için eğitsel oyunlar)  

 Dans (halk oyunları, modern ve ritmik danslar gibi)  

 Sanat ve hüner gerektiren faaliyetler (plastik, deri, grafik, seramik, metal, fotoğraf, resim, ahşap 

gibi)  

 Mekân dışı faaliyetler (kamp kurmak, piknik yapmak, çevrecilik yapmak gibi)  

 İlmi ve kültürel faaliyetler (edebiyat çalışmaları, tiyatro, bilimsel tartışma toplantıları gibi). 
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Rekreasyon faaliyetleri yapıldığı yer, zaman, katılımcı sayısı gibi birçok faktöre bağlı olarak sınıflandı-

rılabilir (Sevil vd., 2012). Rekreasyon faaliyetlerini; etkinliklere katılma şekline göre rekreasyon (aktif, 

pasif), yerel sınıflamaya göre rekreasyon (kentsel, kırsal), mekânsal açıdan rekreasyon (açık alan, kapalı 

alan), katılımcıların sayısına göre rekreasyon (bireysel, grup), fonksiyonel açıdan rekreasyon (ticari, 

sosyal), zaman açısından rekreasyon (günlük, tatil) olarak sınıflandırmak mümkündür (Sevil vd., 2012; 

Kaymakoğlu Gökaşan, 2013). 

Spor 

Spor bir kişinin fiziksel sağlığını iyileştirmek, rahatlamak, eğlenmek ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak 

için yapıldığında rekreasyonel bir araç olarak kullanılabilmektedir. Spor, insanların rekreasyonel ihti-

yaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynarken, rekreasyonun ise sporun toplumda yaygınlaşma-

sında önemli bir etken olduğu söylenebilir (Gümüş, 2012; Birol ve Aydın, 2018). Spor, rekreasyonel 

aktivitelerin bir parçasıdır. Ancak sporun rekreasyonel bir aktivite olarak değerlendirilebilmesi için bi-

reyin boş zamanlarında oyun, eğlence ve fiziksel aktivite amacıyla spor yapıyor olması gerekmektedir. 

Spor ve fiziksel aktivitenin sağlık için yaygınlaştırılması amacıyla dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

pek çok çalışma yapılmaktadır (Sevil vd., 2012; Kaymakoğlu Gökaşan, 2013). Sporun eğlence, kazanç 

ve mutluluk sağlama, özellikle sağlıklı kalmayı destekleme gibi birçok işlevi vardır. Toplumların spor 

tercihleri sosyo-kültürel yapıya göre farklılık göstermesi nedeniyle her toplumun kendi kültüründen bes-

lenerek çeşitlilik kazanmaktadır (Cengiz ve Taşmektepligil, 2016; Küçükbaş Duman, 2020). 

Kentsel Açık ve Yeşil Alanlar 

Kentsel açık ve yeşil alanlar; bireylerin günlük olarak kullandığı, yaşam kalitemizi, fiziksel ve psikolojik 

mutluluğumuzu etkileyen, demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik durumu ne olursa olsun herkes 

tarafından kullanılabilen, ücretsiz bir kamu hizmetidir (Abbasi vd., 2016). Yeşil alanlar, açık hava rek-

reasyon fırsatları sunarken aynı zamanda bireylerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamaktadır 

(Marjo vd., 2007; Zhang vd., 2013; Song vd., 2015; Karaşah, 2017). 

Kentsel açık ve yeşil alanların bir parçası olan kent parkları; kentteki gelişmeyi sınırlamak, iklim dü-

zenlemesi yapmak, hava kalitesini artırmak, rekreasyon olanakları sağlamak, kent estetiğine katkı sağ-

lamak gibi insan yaşamı ve gereksinimleri bakımından pek çok işlevi karşılamaktadır. Yücel ve Yıldız-

cı'ya (2006) göre; Kentsel yaşam kalitesinin artırılmasında kent parkları en önemli unsurlardandır (Yıl-

dırım vd., 2014). Park kimliğini oluşturan önemli araçlar arasında yer alan donatı elemanları, bulunduk-

ları çevre ile bütünleşerek parkın bir unsuru haline gelmektedir (Yıldırım vd., 2014; Akbulut ve Topay, 

2020). Kentlerin sağlıklı gelişimi için kentsel açık ve yeşil alanlar büyük önem taşımaktadır (Emür ve 

Onsekiz, 2007). Kentsel açık ve yeşil alanların işlevleri Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Açık ve yeşil alanların işlevleri (Önder ve Polat, 2012) 

Ekonomik İşlevler Ekolojik İşlevler Sosyal İşlevler Planlama Yönünden 

Fiziksel İşlevler 

 Enerji tasarrufu 

sağlama 

 Turizm ve iş 

imkânı sağlama 

 Mülk değeri 

 Üretim işlevi  

 Oksijen üretimi 

 Kirli havanın filtre edil-

mesi ve temiz hava te-

mini 

 Serinlik ve sıcaklık etkisi 

 Nispi hava nemi üzerine 

etkisi 

 Atmosferdeki karbonun 

tutulması ve sera etkisi-

nin azaltılması 

 Erozyonu önleme ve su 

dengesini sağlama 

 Ekolojik restorasyon ve 

biyolojik çeşitliliği ko-

ruma 

 Gürültünün azaltılması  

 Eğitim ve kültürel 

faaliyetlere imkân 

sağlama 

 Suç oranını azaltma 

 Rekreasyonel faali-

yetlere imkân sağ-

lama 

 Toplumsal geliş-

meye katkıda bu-

lunma 

 Kamu sağlığı ko-

ruma  

 Dolaşım-erişim 

işlevi 

 Alan koruma iş-

levi 

 Ölçek işlevi 

 Estetik işlevleri 

 Değişik kentsel 

kullanımlar ara-

sında tampon gö-

revi 

 Tarihi koruma 

 Mimari etkileri  

 

Kentsel Fiziksel Aktivite Mekânları 

Gehl ve Rogers (2010)’a göre kent; sokakları, meydanları ve parkları ile her gün yaşayan, çalışan ve 

geçen insanlar için oluşturulmuş yerleşimlerin yanı sıra ziyaretçiler için oluşturulmuş keyifli ve konforlu 

mekanlardır. Kentlerde fiziksel aktivite ve sporun yapılabileceği çeşitli ölçeklerde açık ve yeşil alan 

bulunmaktadır. Sokak ve caddeler, kent meydanları, parklar ve spor alanları fiziksel aktivite ve spor 

faaliyetleri yapılabilecek kentsel mekânlardır.  

 Sokaklar ve caddeler: Sokaklar sosyal yaşama sahne olan kentsel kamusal dış mekanlardır (Çağ-

lar, 1992). 

 Meydanlar: En önemli kentsel ve anıtsal yapıların sergilendiği alanlar olarak, kentlerin prestij 

mekânları haline gelmiş, törenler, kutlamalar, bayramlar, festivaller vb. etkinliklerin gerçekleştiril-

diği mekanlardır (Uçak, 2000). 

 Parklar: Parklar yerleşim alanlarında, gezme dinlenme, spor yapma ve eğlenme gibi her yaştan 

insana rekreasyon imkânı sunan kentsel yeşil alanlardır (Arda, 1997). 

 Spor alanları: Kent içinde spor ve oyun alanları halka açık yeşil alanların en geniş kısmını oluş-

turmaktadır (Sıvalıoğlu, 1997; Kaymakoğlu Gökaşan, 2013). 

Kentsel rekreasyon ve spor alanlarında yapılabilecek fiziksel aktivite türleri olarak yürüyüş, koşu, bi-

siklet kullanma, saha oyunları (basketbol, voleybol, futbol, tenis vb.), petank (bocce), dış mekân fitness 

egzersizleri, yoga ve plates sıralanmaktadır (Kaymakoğlu Gökaşan, 2013). 
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Çoğu araştırma, egzersiz ve fiziksel aktivitenin artan yaşam kalitesi ve sağlık sonuçlarıyla bağlantılı 

olduğunu ortaya koymaktadır (Penedo ve Dahn, 2005). Düzenli fiziksel aktivite ve egzersizin kalp has-

talığı, felç, tip 2 diyabet, kolon ve meme kanserleri, yüksek tansiyon ve osteoporotik kırık riskini önemli 

ölçüde azaltma gibi fayda sağladığı tespit edilmiştir (Fletcher vd., 2014). Kas, kemik ve eklem sağlığı 

için oldukça önem arz eden fiziksel aktivite düzenli olarak yapıldığında, depresyonu azaltarak ruh halini 

iyileştirirken aynı zamanda bireyin yaşam boyu günlük görevleri yerine getirme yeteneğini de artırmak-

tadır (Callaghan, 2004). Ayrıca ileri yaşlara kadar yüksek bir yaşam kalitesini sunmaya olanak sağla-

maktadır (Bal, 2020). Fiziksel aktivitenin insan sağlığı üzerindeki etkileri Tablo 2’de sunulmuştur (Bu-

lut, 2013). 

Tablo 2. Fiziksel aktivitenin insan sağlığı üzerindeki etkileri (Bulut, 2013) 

Bedensel Sağlık Üzerine Etkileri 

a) Kas iskelet sistemi üzerine etkileri;  

 Kas kuvvetinin ve kas tonusunun korun-

masını ve artırılmasını sağlar  

 Kas ve eklemlerin esnekliğinin korunma-

sını ve artırılmasını sağlar  

 Hareket alışkanlığının ve fiziksel aktivite 

toleransının artmasını (kondisyon ve daya-

nıklılık), refleks ve reaksiyon zamanının 

gelişmesini sağlar  

 Vücut düzgünlüğünün ve postürünün ko-

runmasını sağlar 

 Denge ve düzeltme reaksiyonlarını gelişti-

rir 

 Yorgunluğu azaltır 

 Kas kasılması ve aktivitenin etkisiyle ke-

mik mineral yoğunluğunu korur ve osteo-

porozu önler 

 Kas dokusunca kullanılan enerji ve oksi-

jen miktarının artmasını sağlar 

 Olası yaralanma, sakatlık ve kazalara 

karşı bedensel korunma geliştirir 

b) Diğer metabolik fonksiyonlar üzerine etki-

leri;  

 Kan basıncını düzenler 

 Damar yapısının elastikiyetini artırır 

 Yüksek kan kolesterol düzeyini etkileyerek 

damar hastalıkları riskini azaltır 

 Kalbi güçlendirerek, kan akışını düzenler 

 Solunum kapasitesinde artış sağlar 

 Kan şeker düzeyinin kontrolüne yardımcı 

olur 

 Vücudun tuz, su, mineral dengesini sağlar  

 Metabolizmayı hızlandırır ve kilo alımını en-

geller 

 

Ruhsal Sağlık Üzerine Etkileri 

 Kendini iyi hissetme ve mutluluk sağlar 

 Olumlu düşünebilme ve stresle başa çıkabilme yeteneğini geliştirir 

 Sosyal uyum ve kabul görme oranını arttırır 
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Yaşam Kalitesi 

Yaşam kalitesi üzerine yapılan çalışmalar bireysel refah ve kentsel yaşam kalitesi olarak iki konuya 

odaklanmaktadır (Şekil 1). Araştırmalarda kentsel yaşamın doğal unsurlarını ifade eden yaşam kalitesi 

ile kentsel yaşam kalitesi genel olarak bir arada ele alınmaktadır. Yaşam kalitesine ek olarak, daha geniş 

bir kentsel yaşam kalitesi kavramının diğer bileşenlerini yer kalitesi ve toplum yaşam kalitesi oluştur-

maktadır. Toplum yaşam kalitesi ve mekân kalitesi, mekânların ve toplum yaşamının önemini vurgula-

mak için alternatif bir yaşam yaklaşımı olarak geliştirilmiştir (Levent ve Nijkamp, 2006). 

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yaşam kalitesi; kültür ve değer sistemi içerisinde bireylerin hedefleri, bek-

lentileri, standartları ve çıkarları doğrultusunda hayattaki konumlarını algılaması olarak tanımlanmak-

tadır. Kültürel, sosyal ve fiziksel etmenler yaşam kalitesini etkilemektedir. Düzenli gerçekleştirilen eg-

zersiz ile birlikte fiziksel ve psikolojik açıdan yaşam kalitesinde gelişmeler tespit edilmektedir (Dinç v., 

2018).  

Dünya Sağlık Örgütü'nün başka bir tanımına göre, yaşam kalitesi, bireyin fiziksel sağlığı, psikolojik 

durumu, özgürlük seviyesi, sosyal ilişkileri ve yaşadığı çevrenin başlıca özellikleriyle etkileşimleri gibi 

çok sayıdaki etkenle ilişki içerisinde şekillenen, karmaşık ve geniş bir kavramdır. Günümüzde ise yaşam 

kalitesi kavramının üç temel bakış açısı ile ele alındığı ifade edilebilir: bireysel memnuniyet merkezli, 

insan merkezli ve ortam merkezli olarak sıralanmaktadır (Tekeli, 2010).  

 

Şekil 1. Yaşam kalitesi bileşenleri (Dinç vd., 2018) 

SONUÇ 

Rekreasyon alanları, bireylerin zihinsel ve fiziksel olarak yenilenmesini ve stresten arınmasını sağlarken 

aynı zamanda sosyalleşmesini ve günlük yaşamındaki motivasyonunun artmasına da katkı sağlamakta-

dır. Rekreasyon alanları, bireylerin kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesinde etkili olduğundan dolayı 

kentsel yaşam kalitesi ile arasında oldukça önemli bir etkileşim söz konusudur. 

Sağlıklı nesiller ve toplumlar için spor aktivitelerini destekleyerek toplumun her kesiminin ulaşabilmesi 

ve fiziksel aktivitenin sosyal hayata entegre edilebilmesine yönelik kentsel peyzaj planlama ve tasarım 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

69 

uygulamalarına gün geçtikçe artan bir ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda kentsel açık ve yeşil alan 

sistemlerinin oluşturulması çağdaş kent planlaması açısından ekolojik, işlevsel, estetik ve ekonomik 

önem arz etmektedir.   
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KENTSEL KAMUSAL DIŞ MEKÂN ODAK ANLAYIŞIYLA MEYDAN TASARIMI 

Bülent CENGİZ 1, Bayram KAYA 2 

1Bartın Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bartın / Türkiye 
2Peyzaj Yüksek Mimarı, Türkiye 

Öz: Kentsel kamusal dış mekânın en önemli ögelerinden biri meydanlardır. Meydanlar, ilk çağlardan 

bu yana ve hızlı kentleşme ile birlikte gelişen ve sürekli değişim içinde olan, farklı sosyal, kültürel, 

ekonomik sınıflardan insanların bir araya gelerek ve bütünleşerek çeşitli sosyal, kültürel paylaşımlarda 

bulunma imkânı veren, kent halkının rekreasyon ihtiyacını karşılamasına olanak sağlayan, kamusal ya-

şamın aracı olarak görülen kentsel mekânlardır. Kamusal alanın mekânsal boyutu olan meydanlar, in-

sanların birbirleriyle etkileşimine ve kentsel yaşamın canlanmasına ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. 

Bu kapsamda, çalışma alanı olarak seçilen Bartın’da Kanlıırmak Caddesi üzerinde bulunan ve kentin 

önemli imgelerinden biri olan Ulus Durağı alanının kamusal mekâna dönüştürülerek, meydan tasarım 

ilkeleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi söz konusudur. Alana ilişkin meydan tasarım önerisi 

kapsamında kullanıcıların sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilecek, çevresiyle bütünleşen ve çeşitli işlev-

lere olanak sağlayan kamusal dış mekân olarak kent peyzajına katkı sağlayan öneriler geliştirilmiştir. 

Sonuçta, Bartın kentindeki açık yeşil alan miktarını artırmak, insanların boş zamanlarını değerlendire-

bileceği ve çeşitli rekreasyonel aktiviteler yapabileceği kamusal dış mekânlar oluşturmak, kentsel yaşam 

kalitesini yükseltmede katkı sunması bağlamında önem arz ettiği vurgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Meydan, Kamusal Mekân, Tasarım 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Çalışmanın bu kısmında, kent meydanı, kent meydanının özellikleri ve kent meydanının insanlar üzerine 

etkileri açıklanmıştır. 

Kent Meydanı 

Kent yaşamının gerçekleştiği kent meydanı, kentli tarafından ticari, kültürel, sosyal ve politik amaçlarla 

kullanıldığı önemli bir kamusal mekanlardır (Özer ve Ayten, 2005; Özer, 2019). Kevin Lynch’e göre, 

kentsel mekanlarda oluşturulmuş yoğun aktivite odakları olan meydanlar, ilk çağlardan günümüze kadar 

süregelmiş ve farklı kültürlerde uzun bir geçmişe sahiptir. Geçmişten günümüze kent insanının veya 

ziyaretçilerinin bir araya geldiği kesişme noktaları olup, toplumun organik bir parçasıdır (Erdönmez ve 

Çelik, 2016). Kamusal dış mekân olarak meydanlar, sosyal yaşam için işlevsel bir özelliğe sahiptir. Aynı 

zamanda meydanlar, hem kent kültürünü, yaşam tarzını ve geleneklerini sergileyen hem de sürekliliğine 

katkı sağlayan mekanlardır. Kamusal dış mekânlar, kentin imajını yüksek tutmakta ve güçlü bir kent 

izlenimi vermektedir (Lynch, 2010).  

Bir meydanın kullanıcıları tarafından kentsel mekân olarak algılanabilmesi için sahip olması gereken 

bazı unsurlar şu şekilde sıralanabilir. Bunlar; mekânın sınırlarını ortaya çıkaracak sınırlayıcı unsurların 

varlığı; kullanıcılar tarafından algılanabilen alan boyutu; kullanıcılara bir güven duygusu vererek, 

mekânsal kapanma sağlayarak bir kapalılık hissi yaratmak; yaya-araç trafiğinin kesişme ve düğüm nok-

tasıdır, kentte daha fazla alanı yayalara ayırmak; plastik ögelere (heykeller, anıtlar vb.) yer vermek (Er-

dönmez ve Çelik, 2016) 
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Meydan kullanımlarının büyük çoğunluğunu oturma, bekleme, gezinme, yeme-içme, okuma, buluşma, 

dolaşma, izleme ve dinlenme gibi etkinlikler oluşturmaktadır (Marcus ve Francis 1998). Ayrıca kentsel 

açık alanlar, kullanıcıya rekreasyon olanakları sağlamak için gösteri, eğlence mekanları, sohbet yerleri 

ve protesto alanları gibi mekân kullanımına da izin verebilir. Kent insanının yoğun çalışma temposu 

nedeniyle kısa bir süre de olsa bu alanları dinlenmek ve rahatlamak için kullandıkları tespit edilmiştir 

(Marcus ve Francis, 1998; Önder ve Alkanoğlu, 2002; Bayramoğlu ve Yurdakul, 2019). 

Kent meydanlarının kullanıcılara sağladığı yararlar şunlardır (Bayramoğlu ve Yurdakul, 2019); 

 Sağlık açısından: Meydanlara erişim ve dolayısıyla rekreasyon aktivitelerine erişim, her yaştan 

insana sağlıklı bir yaşam imkânı sunmaktadır.  

 Sosyal açıdan: Meydanlardaki rekreasyon ve kültürel faaliyetler bir topluluğun yaşamsal kimliğini 

yansıtmaktadır (Düzenli, 2018). Alanlardaki rekreatif faaliyetler kişinin yaşam kalitesini artır-

makta, farklı kişilerle tanışma fırsatı sağlamakta ve kişinin özgüvenini artırmaktadır. Bu faaliyetler 

yabancılaşmayı, yalnızlığı ve anti-sosyal davranışları azaltır ve insanları topluma kazandırır. 

 Çevre açısından: Meydanlar, su ve hava kalitesinin korunmasında, havanın tıkanıklığın azaltılma-

sında ve diğer canlıların yaşamın korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Rekreatif etkinliklerin 

toplumun çevre sağlığı üzerinde büyük katkısı vardır. Alan motorsuz taşıtlara teşvik ettiğinden do-

layı hava kalitesini korur ve enerji tasarrufuna olanak sunar (Alpaki ve ark., 2018). 

 Ekonomik açıdan: Meydanlar mülk değerlerini artırır, sağlıklı ve üretken işgücüne katkıda bulunur 

ve işletmeleri korumaya ve gelişmesine yardımcı olur. İyi bir şekilde oluşturulmuş olan rekreasyon 

alanları, toplulukların çalışmak, oyun oynamak, eğlenmek veya yeniden ziyaret etmek için tercih 

edilen mekanlar olmasını sağlar.  

AMAÇ  

Bartın kentindeki Kanlıırmak Caddesi üzerinde bulunan ve kentin önemli imgelerinden biri olan Ulus 

Durağı alanının kamusal mekâna dönüştürülerek, meydan tasarım ilkeleri çerçevesinde yeniden değer-

lendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda alana ilişkin meydan tasarım önerisi kapsamında 

kullanıcıların sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilecek, çevresiyle bütünleşen ve çeşitli işlevlere olanak 

sağlayan kamusal dış mekân olarak kent peyzajına katkı sağlayan öneriler geliştirilmiştir. 

KAPSAM 

Çalışmanın ana materyalini, Bartın geleneksel kent dokusunda Bartın Çayı koridorunda yaklaşık 1400 

m uzunluğunda Kanlıırmak Caddesi üzerinde yer alan, yaklaşık 3000 m2’lik alana sahip Ulus Durağı 

oluşturmaktadır (Şekil 1). 

Kanlıırmak Caddesi Okulak Mahallesi, Orta Mahallesi ve Tuna Mahallesi sınırları içerisinde yer almak-

tadır. Çalışma alanı olarak seçilen Kanlıırmak Caddesi Bartın kent merkezinin doğusunda ve kent mer-

kezine yaklaşık 600 metre mesafede bulunmaktadır. Kanlıırmak Caddesi’nin doğusunda Bartın Çayı’nın 

bir kolu olan Gökırmak Çayı ve diğer kıyısında özel mülkiyete ait tarım arazileri, batısında kent merkezi, 

güneyinde Çevreyolu kavşağı, Bartın Devlet Hastanesi, kuzeyinde Orduyeri Köprüsü ve Fatih Sultan 

Mehmet Caddesi bulunmaktadır. 
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Şekil 1. Çalışma alanının kent içindeki konumu 

YÖNTEM 

Literatür taraması, arazi çalışması sonucu alanla ilgili mekânsal bilgiler ile bulgulara ilişkin veriler elde 

edilmiştir. Öneri meydan tasarım projesinin hazırlanmasında çeşitli çizim programlarından (AutoCAD 

2010, Photoshop CS5, Lumion 5 ve Skech up Pro 2016) yararlanılmıştır. Proje önerisi, sörvey paftası, 

kesin proje paftası, kesit-görünüşler ve 3D görsellerden oluşmaktadır. 

BULGULAR 

Kanlıırmak Caddesi akarsu kıyısındaki konumu nedeniyle oldukça düz bir topografyaya sahiptir. Kan-

lıırmak Caddesi’ne cepheli geleneksel Bartın evlerinin bazılarının bina oturumu yol kotu seviyesinde 

iken, bazıları yol kotunun üzerinde bir seviyede inşa edilmiştir. Kanlıırmak Caddesi koridorundaki Bar-

tın Çayı’nın bir kolu olan Gökırmak yer almaktadır. Kanlıırmak Caddesi koridorunda Bartın Çayı ve 

kollarının oluşturduğu geniş tabanlı vadiler içinde alüvyon toprakların bulunduğu alanlar yer almaktadır. 

Çalışma alanı jeoloji bakımından alüvyon alanlar içerisinde yer almaktadır (Cengiz, 2007). Kanlıırmak 

Caddesi’nin Bartın Çayı’nın taşkın alanında yer alması alanda yaşanacak herhangi bir sel ve taşkın olay-

larından etkilenmesine neden olmaktadır.  

Bartın Çayı taşkın sınırı haritası (Şekil 2), Bartın kentinde bulunan koruma statüsündeki alanlar (Şekil 

3), Kanlıırmak Caddesi’ne ait kimlik kartı (Şekil 4) ve imaj analizi (Şekil 5) aşağıdaki haritalarda su-

nulmuştur. 
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Şekil 2. Bartın Çayı taşkın sınırı haritası Şekil 3. Bartın kentinde bulunan koruma  

statüsündeki alanlar 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

75 

 

Şekil 4. Kanlıırmak Caddesi’ne ait kimlik kartı 
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Şekil 5. Kanlıırmak Caddesi’ne ait imaj analizi 

Meydan Tasarım Önerisi 

Çalışma alanı olarak seçilen Ulus Durağı için meydan tasarım önerisinde dikkat edilen temel ilkeler 

şunlardır: Kullanıma yönelik aktiviteler, fonksiyonlar ve imkanlar; ulaşım durumu, erişilebilirlik, hare-

ket kolaylığı; okunabilirlik-algılanabilir büyüklük; kimlik-imaj-bellek; sınırların-giriş-çıkışların tanım-

lılığı; yönlendirme; güvenlik; bakım; konfor; görsel-estetik değerler; yaya-taşıt çözümlemeleridir. 

Bu ilkeler doğrultusunda meydan tasarımı sayesinde kullanıcıların yaşam kalitesini yükseltmek, kentsel 

açık ve yeşil alan miktarını artırmak, geleneksel sokak dokusunu korumak ve kültürel peyzajın sürdü-

rülebilirliğine katkı sağlamak hedeflenmiştir. 

Kamusal dış mekân olarak yeniden işlev kazandırılan meydan tasarım önerisine ilişkin plan, kesit-gö-

rünüş (Şekil 6), Ulus Durağı meydan tasarım önerisine ilişkin simülasyonlar (Şekil 7), mevcut durum 

ve öneri meydan tasarıma ilişkin simülasyon (Şekil 8) sunulmuştur. 
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Şekil 6. Meydan tasarım önerisine ilişkin plan, kesit-görünüş 
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Şekil 7. Ulus Durağı meydan tasarım önerisi ilişkin simülasyonlar 

  

Şekil 8. Mevcut durum ve öneri meydan tasarıma ilişkin simülasyon 
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SONUÇ 

Çalışma kapsamında geliştirilen meydan tasarım önerisi ile her yaş grubuna hitap edecek şekilde, kentsel 

donatı elemanları birbiri ile uyum içinde bütüncül tasarım yaklaşımı ortaya konulmuştur. Bu çerçevede, 

mevcutta otobüs durakları olarak kullanılan akarsu kıyısındaki özellikli bir alan kent meydanına dönüş-

türülmüştür. Aynı zamanda Bartın Çayı-kent meydanı etkileşimi sağlanarak kentsel kamusal dış mekân 

ilişkisi kurulmuştur. Bu çalışmada; kentteki bireyleri bir araya getirebilecek ve çeşitli aktivitelere ev 

sahipliği yaparak kentsel yaşamı daha sağlıklı ve dinamik kılabilecek Bartın kenti için kamusal dış 

mekân tasarlanmıştır. Sonuç olarak, kentsel yaşam kalitesine yönelik önem arz eden bu çalışma ile mev-

cuttaki Ulus Durağı alanının işlevsel, estetik, ekolojik ve ekonomik yönden revitalizasyonu (yeniden 

canlandırma) kentsel kültürel peyzajın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. 

NOT: Bu çalışma 2018-FEN-CY-010 kodlu “Bartın Kenti Örneğinde Cadde Peyzajı Tasarım Rehberi” 

başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında üretilmiş olup, desteklerinden dolayı Bartın Üniversi-

tesi’ne teşekkür ederiz. 
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KARBÜR, EXT-CrN VE TiSiN KAPLI FREZE UÇLARININ DENEY TASARIMI YÖNTEMİ 

İLE PERFORMANSININ OPTİMİZASYONU  

Senai YALÇINKAYA1, Aydan ÜSTÜNDAĞ2    

1Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İstanbul / Türkiye 
2Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Çalışmada, talaşlı imalat yöntemi olan frezeleme işleminde kullanılacak KARBÜR kesici, EXT-

CrN (İonbond) ve TiSiN kaplı kesici uçlar farklı kesme parametrelerinde aşınma durumu DIN 3247 

çelik malzeme yüzey pürüzlülüğü deneysel olarak incelenmiştir. Değişken parametreler ışığında aşınma 

analizleri ölçülerek karşılaştırıldı. İşlenebilirlik göstergeleri olarak uygun kesici takım seçimi ve kesici 

takım aşınması, yüzey pürüzlülüğü gibi faktörler genel olarak dikkate alınan parametrelerdir. Yüzey 

kalitesine etki eden faktörler; ilerleme hızı, işlenen malzeme sertliği ve karakteristiği, kesme hızı, kesme 

derinliği, kesme zamanı, kesici takım uç radyüsü, kesici takım kesme kenar açısı, takım tezgâhı rijitliği 

ve iş parçasının bağlanması, titreşim ve kesme sıvısının kullanılmasıdır. İşlem sırasında kullanılan ke-

sicilerin karşılaştırmaları yapıldı. Bu kesicilere bağlı olarak yüzey pürüzlülüğü ölçülerek optimum iş-

leme şartları belirlendi. Yüzey pürüzlülülük değerlerinin ölçümü, DIN ISO, CNOMO parametrelerinin 

seri ölçümlerini yapabilen, otomatik ve dinamik kalibrasyon özelliğine sahip, otomatik, 1,75 /3.6 / 5,6 

/17,5 mm tarama boyu seçimli, profil çözünürlüğü 0,012μm, entegre termal yazıcılı MAHR Perthometer 

M1 ölçüm cihazı ile yapıldı.  Deneysel çalışmada iş parçası olarak, yüksek sıcaklıkta sertliğini büyük 

oranda ve uzun süre koruyabilen, yüksek hız çeliği DIN 1.3247 çeliği kullanıldı. Talaş kaldırma deney-

leri neticesinde oluşan yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerlerine ait matematiksel model elde edilirken; kesici 

takım ağız sayısı (z), kesme hızı (v), diş başına ilerleme (f) ve kesme derinliği (a) ya bağlı olarak mo-

deller kuruldu. Deneyde CNC tezgâhı; metrik ve inç birimlerinde ISO format programlama yapabilen 

FANUC kontrol üniteli O-M serisi tezgâhta deneysel işlemler yapıldı. Talaş kaldırma işleminde kulla-

nılan değişkenler; Tezgah devir sayısı, kesme hızı, diş başı ilerleme ve kesme derinliğine bağımlı değiş-

ken kesici takım kullanıldı. Optimizasyon için Minitab R18.2 Paket Programı kullanıldı. Frezelemede 

kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkilerini belirlemek için deney tasarımı metodu yardımı 

ile deney dataları dizayn edildi. Devir sayısı, kesme hızı, kesme derinliği ve kesici takım ilerleme hızı 

kontrol faktörü olarak seçildi. Yüzey pürüzlülüğünü etkileyen etken faktörleri belirlemek için ANOVA 

analizi yapıldı. Deneysel Çalışma sonucunda  TiSiN kaplı kesici freze uçları ile yapılan çalışmada daha 

uygun yüzey kalitesi elde edildiği görüldü. 

Anahtar Kelimeler: CNC Freze Tezgahı, DIN 1.3247 Yüksek Hız Çeliği, Kesme Operasyonu, Aşınma, 

Yüzey Pürüzlülüğü,  ANOVA 

GİRİŞ 

Kesici takım malzemesi yüzey kalitesini etkileyen en önemli faktörlerdendir.  Talaşlı imalat sektöründe 

daha kaliteli yüzeyler elde etmek için daha yüksek hızlarda çalışılması gerekmektedir. Gelişen teknoloji 

sayesinde üretilen yüksek mukavemetli çeliklerin işlenmesinde kullanılacak kesici takımların daha iyi 

aşınma direncine  ve kırılma tokluğuna sahip olmaları gerekmektedir. Kaplama teknolojisi ile ilgili ya-

pılan çalışmalar, yüksek mukavemetli çelikleri işlemek için kaplamalı kesici takım kullanımının avan-

tajlı olduğunu göstermektedir [1]. Talaşlı imalat, iş parçası malzemesini kesmek, belirli bir şekil ve 

yüzey özelliklerine sahip parçalar üretmek için özel olarak tasarlanmış aletler kullanarak malzemelerin 

çıkarılması yoluyla ürünlerin üretilmesidir [2].  Bu üretim görevini tamamlamak için, alet iş parçası 
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malzemesini kesebilir ve gerekli geometri, yüzey bitirme işlemleri ve toleransları olan ürünleri tutarlı 

ve düşük maliyetli bir şekilde üretebilir [3].  Kesici takımlar ile işleme, çevresel gerekliliklere ve parça 

başına üretim hedeflerini karşılamak için rekabetçi baskıya bağlı olarak, yeni, genellikle daha zor kesim 

ve iş parçası materyali üretme ihtiyacıyla sürekli meydan okuyor. Yeni kesici aletlerin, ürün, maliyet ve 

çevre ihtiyaçlarının geliştirilmesi için üç temel neden,  Soğuma, alaşımdaki krom ve mangan gibi bazı 

elementlerin etkisi ile, çekirdeklenme önlenebilir. [4,5]. 

 MATERYAL ve METOT 

Talaşlı imalat işlemlerinde kullanılan kesici takımların aşınması, talaşlı imalat işleminin verimliliğini, 

üretilen iş parçasının boyutlarını ve yüzey kalitesini doğrudan etkiler. Kesici takımda aşınma arttıkça, 

kesme kuvvetleri, kesme bölgesinde sıcaklık, titreşim ve ses artar. Artan kesme kuvvetleri sonucu daha 

fazla enerji gereksinimine ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda, artan kesme kuvvetleri iş parçası ve kesici 

üzerinde daha fazla gerilme oluşturur. Aşınmış kesici takımda, kesici takımın kesici ucunda keskin bir 

kenardan farklı olarak sürtünen bir bölge olacağı için bu bölgenin iş parçası ile sürtünmesi sonucu da 

daha fazla ısı enerjisi açığa çıkarak, kesme bölgesinde kesici takım ve iş parçasının sıcaklığı artar. Artan 

sıcaklıkla, kesici takımın aşınma direnci ve dayanımı azalır. Artan sıcaklıkla aynı zamanda, iş parçası 

boyutlarında sapma olur ve istenilen ölçü toleranslarının dışına çıkılarak hatalı parçalar üretilebilir. Yük-

sek sıcaklık sonucu iş parçasının yüzeyinde ve yüzey altında istenilmeyen metalürjik dönüşümler olu-

şabilir. Bu dönüşümler iş parçası yüzeyinde çekme tipinde kalıcı gerilmelere neden olarak iş parçalarının 

yorulma dayanımını azaltabilir [6,7]. 

TEST İÇİN KULLANILAN MALZEME ÖZELLİKLERİ 

Deneysel çalışmada kesim yapılan malzeme, EN/DIN1.3247 HS2-9-1-8 (AISI M42) (BÖHLER S500): 

Kobalt-Molibden Yüksek Hız Çeliğidir. Yüksek sertlik, mükemmel kesme, yüksek kızıl sertlik ve yük-

sek aşınma dayanımına sahiptir. AISI M2 S500 ağır iş takımlarında kullanılmaktadır. Tavsiye edilen 

sertlik 65 - 68 HRC. Yüksek hız takım çelikleri, yüksek kesme hızlarında dahi talaş kaldırabilme özel-

liğine sahiptir [9,10].   Yüksek sıcaklıklarda  sertliğini büyük oranda ve uzun süre koruyabilen malze-

melerdir. Bu özelliklerin kazanılması için uygun oranlarda alaşım elementlerinin ilavesi ve uygun ısıl 

işlem şartlarının sağlanması gereklidir[11].  DIN normlarına göre bazı yüksek hız takım çelikleri: 

1.3343, 1.3243, 1.3247, 1.320 [12]. Deneyde kullanılan iş parçasının teknik resmi blok malzemeden 

şekillendirilerek hazırlanmıştır. Deneysel çalışmada kesici takım bağlama mesafeleri uygulama çalış-

ması literatürde ki tavsiye edilen ideal bağlama boyları dikkate alınarak düzenek tasarlanmıştır. Deney-

sel çalışmada işlenen malzemenin standart ölçülerde ölçülendirlmesi Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. CNC frezeleme için DIN 1,3247 çelik malzemenin Standart Ölçülerde Ölçülendirilmesi 

İşlenen Malzemenin Kullanım Alanları: Kesici takımlar, freze, rayba, pafta, broşlar, testere ağzı, matkap 

uçları, şerit testere ve kılavuz üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca %8 Co içeren tokluğu yüksek olan 

malzeme; Al ve alaşımlarını, pirinçleri, otomat çeliklerini işlemede kullanılan tornalarda ve delme zım-

baları için idealdir[10]. Şekil 2’de CNC freze tezgâhında işlenen malzemenin teknik resim ölçülendirl-

mesi gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.  CNC freze tezgâhında işlenen malzemenin teknik resim ölçülendirilmesi 

İşlenen yüzeylerin pürüzlülükleri ölçülecek, frezeleme işlemi sonrası uçlardaki aşınmalar ve/veya kırıl-

malar kullanılmamış uçlar ile karşılaştırıldı. Optimizasyon teknikleri kullanılarak en uygun çözümler 

elde edilecek ve elde edilen sonuçlar incelenecektir.  

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

83 

DENAYSEL ÇALIŞMADA KULLANILAN CNC FREZE TEZGÂH ÖZELLİKLERİ 

CNC FREZE 5 EKSEN: QUASER MV 204 II E/ 15: Deney düzeneğinde kullanılan CNC tezgâhı; üç 

eksende lineer ve dairesel enterpolasyon yapabilen, metrik ve inç birimlerinde ISO format programlama 

yapabilen FANUC kontrol üniteli O-M serisi bir tezgâhtır  Eksen Hareketi X:700, Eksen Hareketi Y: 

500, Eksen Hareketi Z: 500, Tabla Boyutu: 900 X 500 mm. Tabla Yük Kapasitesi: 500 Kg. Takım Koni 

Tipi: ISO 40 /BT 40, Maksimum İş Mili Hızı: 15.000. mm/d. Soğutma Sistemi: ECO Soğutucu [13,13].   

Talaş kaldırma işleminde kullanılan değişkenler; Tezgah devir sayısı, Kesici takım ağız sayısı, kesici 

takım çapı,  kesme hızı, diş başı ilerleme ve kesme derinliği  dikkate alınarak uygulama çalışmaları 

yapıldı. Yapılan deneysel uygulamalarda  bağımlı değişken kesici takımda meydana gelen aşınma ara-

sında denklem oluşturma ve bunlar arasındaki ilişkiyi tanımlayabilmek için optimizasyon teknikleri kul-

lanıldı [15,16].   Şekil 3’te deneysel çalışma yapılan kontrol paneli (A) ve   CNC tezgâhı (B)  gösteril-

miştir. 

 

(A)        (B) 

Şekil 3. Deneysel çalışmada kullanılan  (A) CNC tezgâhı; (B) üç eksende lineer ve dairesel enter-

polasyon yapabilen, metrik ve inç birimlerinde ISO format programlama yapabilen FANUC 

kontrol üniteli O-M serisi tezgâh 

İşlenecek olan çelik malzeme belirlenen standart ölçülerde ön hazırlık çalışması yapıldı. Yapılan hazır-

lık: malzeme belirlenen ölçülerde kesildi. Yüzeyi 6 kenardan yüzeysel kaba işleme yapılarak istenen 

ölçülere geitirildi. Daha sonra işparçasını tezgaha bağlama yapılabilmesi için belirlenen ölçülerde mat-

kap ile köşelerinden delikler açıldı. Çalışmanın matkap ile işlenmesi uygulaması şekil 4 te gösterilmişt-

tir. 
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Şekil 4. CNC freze tezgâhında işlenen DIN 1,3247 çelik malzeme deneysel çalışma 

TEST İÇİN KULLANILAN KESİCİ TAKIM  KARBÜR KESİCİ, EXT-CrN KAPLI ve TiSiN 

KAPLI FREZE UÇLARI 

Sert Maden Uçlu Kesiciler, sıcaklığa oldukça dayanıklı malzeme olup sert karbür zerrecikleri ve yapısı 

sünek olan metaller ile bileşik yapılarak imal edilir [17].   Toz metalürjisi yöntemi ile ince tungsten 

karbür tozlarla yeterli oranda demir, nikel veya kobalt tozları eklenerek sıkıştırılır. Sıkıştırılan bileşik 

ortalama 1300  ̊C ‘de sinterlenir. [18].   WC + Co esaslı karbür takım malzemeler, çeşitli yapıda iş 

parçası ve değişik işleme usulleri için farklı karbürler geliştirilmiştir. Bu tip malzemeler ‘sinterlenmiş 

karbür‘ olarak da bilinir [19,21]. Oldukça güçlü aşınma direnci sergilemelerinden ötürü 40 m/dak ’dan 

350 m/dak kadar kesme hızlarında sertliğini ve kesici özelliğini koruyarak kullanılabilmektedir [22,23]. 

Deneysel Çalışmada CNC freze tezgâhında DIN 1,3247 çelik malzeme için kullanılan; (A)Kesici uçların 

tarama kafasına takılması ve (B) Tarama kaafasının CNC tezgahına monte edilmesi Şekil 5’te gösteril-

miştir.  
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Şekil 5. CNC freze tezgâhında DIN 1,3247 çelik malzeme işlemek için kullanılan; (A)Kesici uçla-

rın tarama kafasına takılması, (B) Tarama kafasının CNC tezgahına takılması 

TEST İÇİN KULLANILAN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK CİHAZI 

Deney Çalışmasında Kullanılacak Yüzey Pürüzlülük Cihazı: Yüzey pürüzlülük değerlerinin ölçümü için 

ideal ölüm cihazı olan DIN ISO, CNOMO parametrelerinin seri ölçümleri yapabilen, otomatik ve dina-

mik kalibrasyon özelliğine sahip, otomatik, 1,75 /3.6 /  5,6 /17,5 mm tarama boyu seçimli, profil çözü-

nürlüğü 0,012μm, entegre termal yazıcılı MAHR Perthometer M1 ölçü cihazı kullanıldı.  Deneysel  ça-

lışmada yüzey pürüzlülük işlemlerinin yapıldığı Mahr Perthometer M2 Model Cihazı şekil 6’da göste-

rilmiştir[24].   

 

Şekil 6.  Mahr Perthometer M2 Model Cihaz 
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KESME PAREMETRELERİ  

Talaş kaldırma deneyleri neticesinde oluşan Yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerlerine ait matematiksel model 

elde edilirken; kesici takım ağız sayısı (z), kesici takım çapı (d) talaş açısı  (α), kesme hızı (v), diş başına 

ilerleme (f) ve kesme derinliği (a) ya bağlı olarak modeller kurulacaktır.  Bu çalışmada frezelemede 

işlenen ürünün yüzey kalitesine, şekil, boyut ve konum toleransları üzerine tesir eden kesici takım aşın-

maları ölçülecek minimum aşınmanın olduğu optimum şartlar belirlenecektir. Ayrıca ortalama yüzey 

pürüzlülüğü için de optimum şartlar tayin edilcektir.  Belirlenen optimum şartlar; Tezgah devir sayısı, 

Kesici takım ağız sayısı, kesici takım çapı,  kesme hızı, diş başı ilerleme ve kesme derinliği  dikkate 

alınarak uygulama çalışmaları yapıldı. Değişken parametreler tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Değişken kesme parametreleri 

Değişken Parametreler Belirlenen Değerler 

Devir Sayısı (dev/dak), N 3000 

6000 

9000 

İlerleme Hızı (mm/dak), Vf 0.24 

0.16 

0.08 

 

Deneysel çalışmada Karbür,  EXT-CrN VE TiSiN KAPLI FREZE UÇLARININ  kesici takım ile 

yapılacak olan uygulamada kullanılan Tezgah devir sayısı, kesme hızı, diş başı ilerleme ve kesme de-

rinliği  için hazırlanan değişken parametreler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Deneysel çalışmada kullanılan değişken parametreler 

Deney 

No 

Kullanılan 

Kesici Takm. 

Devir Sa-

yısı(d/d) 

Kesme 

Hızı(m/d) 

Kesme De-

rinliği(mm) 

İlerleme 

Hızı(mm/d) 

1 Karbur 1 1 1 3 

2 Karbur 1 2 2 2 

3 Karbur 1 3 3 1 

4 Karbur 2 1 1 2 

5 Karbur 2 2 2 3 

6 Karbur 2 3 3 1 

7 Karbur 3 1 1 1 

8 Karbur 3 2 2 3 
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9 Karbur 3 3 3 2 

10 EXT-CrN 1 1 1 3 

11 EXT-CrN 1 2 2 2 

12 EXT-CrN 1 3 3 1 

13 EXT-CrN 2 1 1 2 

14 EXT-CrN 2 2 2 3 

15 EXT-CrN 2 3 3 1 

16 EXT-CrN 3 1 1 1 

17 EXT-CrN 3 2 2 3 

18 EXT-CrN 3 3 3 2 

19 TiSiN  1 1 1 3 

20 TiSiN 1 2 2 2 

21 TiSiN 1 3 3 1 

22 TiSiN 2 1 1 2 

23 TiSiN 2 2 2 3 

24 TiSiN 2 3 3 1 

25 TiSiN 3 1 1 1 

26 TiSiN 3 2 2 3 

27 TiSiN 3 3 3 2 

 

Deneysel çalışmada Karbür KARBÜR, EXT-CrN VE TiSiN KAPLI FREZE UÇLARININ kesici takım 

ile yapılacak olan uygulamada kullanılan Tezgah devir sayısı, kesme hızı, diş başı ilerleme ve kesme 

derinliğine bağlı olarak yapılan işleme sonrası elde edilen yüzey pürüzlülük işlemlerin ölçüldüğü değer-

ler  Tablo 3’de verilmiştir. 

KARBÜR, EXT-CrN VE TiSiN KAPLI FREZE UÇLARININ KESİCİLER İŞLEME TEST SO-

NUÇLARI 

DENEYSEL ÇALIŞMA 

KARBÜR, EXT-CrN VE TiSiN KAPLI FREZE UÇLARI ile işlemde devir sayısı (d/d), Kesme Hızı 

(m/d),  Kesme derinliği (mm) değerlerinde işleme yapıldı. İşleme sonucunda elde edilen yüzey pürzlü-

lük değerleri Taguchi programında yapılan smilasyon ile uygulama konuldu. İşlem sonucunda elde edi-

len grafikler Şekil 8 ve şek,l 9 da gösterilmiştir.  
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Tablo 3. Deneysel çalışmada kullanılan değişken ölçüm değerleri ve yüzey ölçüm sonuçları 

Deney 

No 

Kesici Ta-

kım  

Devir Sa-

yısı(d/d) 

Kesme 

Hızı (m/d) 

İlerleme 

Hızı 

(mm/d) 

Kesme Derin-

liği (mm) 

(Ra) Orta-

lama 

1 Karbur 3000 160 0.24 1.5 0,691 

2 Karbur 3000 120 0.16 1.0 0,598 

3 Karbur 3000 80 0.08 0.5 0,4726 

4 Karbur 6000 160 0.24 1.5 0,4544 

5 Karbur 6000 120 0.16 1.0 0,5888 

6 Karbur 6000 80 0.08 0.5 0,6954 

7 Karbur 9000 150 0.24 1.5 0,62 

8 Karbur 9000 120 0.16 1.0 0,5692 

9 Karbur 9000 80 0.08 0.5 0,6966 

10 EXT-CrN 3000 160 0.24 1.5 0,8602 

11 EXT-CrN 3000 120 0.16 1.0 0,8106 

12 EXT-CrN 3000 80 0.08 0.5 0,8338 

13 EXT-CrN 6000 160 0.24 1.5 0,804 

14 EXT-CrN 6000 120 0.16 1.0 0,7714 

15 EXT-CrN 6000 80 0.08 0.5 0,7392 

16 EXT-CrN 9000 150 0.24 1.5 0,8682 

17 EXT-CrN 9000 120 0.16 1.0 0,7692 

18 EXT-CrN 9000 80 0.08 0.5 0,4434 

19 TiSiN  3000 160 0.24 1.5 0,3806 

20 TiSiN 3000 120 0.16 1.0 0,3912 

21 TiSiN 3000 80 0.08 0.5 0,4168 

22 TiSiN 6000 160 0.24 1.5 0,4102 

23 TiSiN 6000 120 0.16 1.0 0,3938 

24 TiSiN 6000 80 0.08 0.5 0,408 

25 TiSiN 9000 150 0.24 1.5 0,3626 
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26 TiSiN 9000 120 0.16 1.0 0,362 

27 TiSiN 9000 80 0.08 0.5 0,3562 

 

TAGUCHİ DESİGN 

L27(3^2) 

Factors:  2 

Runs:    27 

Columns of L27(3^13) Array   1 2  

Taguchi Analysis: Ra Ortalama versus  

DEVİR SAYISI;  KESME HIZI(m;  İLERLEME HIZ;  KESME DERİNL  

Taguchi Orthogonal Array Design 

SONUÇ 

Taguchi Analysis:  Karbür, EXT-CRN,  TiSiN 

Smaller is better 

             DEVİR      KESME  İLERLEME          KESME 

Level  SAYISI(r/d)  HIZI(m/d)      HIZI  DERİNLİĞİ(mm) 

1            4,553      4,782     5,485          5,381 

2            2,451      5,000     5,000          5,043 

3            8,263      5,485     4,782          4,843 

Delta        5,813      0,702     0,702          0,538 

Rank             1        2,5       2,5              4 

Smaller is better 
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Şekil 8. Deneysel çalışmada kesme işlemlerinde freze uçlarında  oluşan sn oranı için ana  

etki grafiği 

Response Table for Means 

           DEVİR       KESME        İLERLEME      KESME 

Level     SAYISI(r/d)  HIZI(m/d)    HIZI         DERİNLİĞİ(mm) 

1           0,5984      0,6061      0,5608         0,5624 

2           0,7667      0,5850      0,5850         0,5838 

3           0,3868      0,5608      0,6061         0,6057 

Delta       0,3798      0,0453      0,0453         0,0432 

Rank           1          2,5         2,5             4 

 

Şekil 9. Deneysel çalışmada kesme işlemlerinde freze uçları için oluşan ana etki grafiği 
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Şekil 10. Deneysel çalışmada kesme işlemlerinde freze uçları için oluşan ana etki grafiği 

 

Şekil 11. Deneysel çalışmada kesme işlemlerinde histogram ra (ortalama) grafiği 

 

Şekil 12. Deneysel çalışmada kesme işlemlerinde histogram ra (ortalama) grafiği 
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Şekil 13. Deneysel çalışmada kesme işlemlerinde freze uçları için oluşan ana etki grafiği 

Response Table for Standard Deviations 

             DEVİR      KESME  İLERLEME          KESME 

Level  SAYISI(r/d)  HIZI(m/d)      HIZI  DERİNLİĞİ(mm) 

1                *          *         *              * 

2                *          *         *              * 

3                *          *         *              * 

Delta            *          *         *              * 

Rank           2,5        2,5       2,5            2,5 

 

Şekil 14. Deneysel çalışmada kesme işlemlerinde freze uçları için oluşan etki grafiği 
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Denesyel çalışma işlemlerinde karbur kesici takım kullanılarak çalışma yapıldı. Yapılan deneysel ça-

lışma için Taguchi  18.2 optimizasyon programı kullanılarak Ortogonal Dizi Tasarımı yapıldı. Tasa-

rımda  

L29  (3 ^ 3) 

Faktörler: 3 

Dizin Çalıştırmalar: 9 

L27  (3 ^ 4) Dizisinin Sütunları; 1 2 3 olarak ele alındı.  

Taguchi Analizi: Karbür, Ra Ortala ve Devir Sayısı (d / d; Kesme Hızı (m / d); Kesme Derinliği (mm) 

değerlerinin işlem sonucu  küçük olan depğerelerin en iyi değer olduğu dikkate alındığında;   

Sinyal-Gürültü Oranları için Tepki Tablosunda görüldüğü üzere  

Daha küçük, daha iyi 

Kesme hızı : 2, Devir sayısı:2,  Kesme derinliği 3 olan değer en optimal değerler olduğu görüldü. 

Deneysel uygulama için kesme koşullarının belirlenmesinde literatür ve üreticilerin tecrübelerinden ya-

rarlanılıp, çalışma gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan deney verileri, uygunluk ve doğruluk açısından de-

ğerlendirilmesi yapılarak, değişkenlik gösteren etmenlerin etkisi görülmüştür. Bu çalışmadan alınan bü-

tün veriler önceki bölümlerde eklenmiş olup, bu bölümde oluşan sonuçlar ve bunların değerlendirilmesi 

aşağıda anlatılmaktadır. 

CNC dik işleme tezgahında kesme işlemlerinde bütün uçlar için oluşan zorlanmalar takip edildiğinde, 

tüm kemse koşulları altında KARBÜR KESİCİ uçta oluşan zorlanma (‘z’ ekseninde) değerlerinden daha 

çok olduğu kaydedilmiştir.  

Aynı koşullar altında yapılan işlemede  kesic takımlar incelendiğinde, en az zorlanmaların meydana 

geldiği takım tipi KARBÜR KAPLI TiSiN  kaplamalı uç olurken, Ortalama zorlnamaya mazruz kalan 

kesici KARBÜR  EXT-CrN KAPLI kesici takım olduğu ve  en fazla zorlanmaya sebebiyet veren uç tipi 

KARBÜR takım olmuştur.  

Devir sayısının artması ve ilerleme hızının azaltılması neticesinde kesme için gerekli kuvvetler azal-

makta olduğu görüldü. 

Bu deney çalışmasında devir sayısı ve ilerleme hızı aynı anda arttırılmasıyla birlikte uçlarda zorlanma-

ların giderek artması, bu uçlarda ilerleme hızının delme işleminde daha etkili olduğunu göstermiştir.  

Genel olarak bütün işleme değerlerinde yüzeyden aşındığı ve yüksek kesme parametre değerlerinden 

dolayı çeşitli aşınma izleri oluşturduğu görülmüştür. Kesme koşulları ve abrasif aşınma etkisiyle yüzey 

aşınmaları mevcut olup, kenar aşınması veya kesici uç aşınması oluşmamıştır. 

DIN 3247 çelik malzeme  frezelemesinden sonra yüzey pürüzlülük değerleri ölçülmüştür. Bütün işleme 

boyutlarında KARBÜR – TiSiN kaplamalı kesici takım  en iyi sonuç ve yüzey kalitesiyle işlemi tamam-

ladığı anlaşılmıştır.  
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Taguchi optimizasyon vasıtasıyla elde edilen sonuçlar, deney düzeneği ile uyum içerisinde olduğu gö-

rülmektedir.  
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TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

96 

KARBÜR FREZE UÇLARININ DENEY TASARIMI YÖNTEMİ İLE PERFORMANSININ 

OPTİMİZASYONU  

Aydan ÜSTÜNDAĞ1, Senai YALÇINKAYA2 

1Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye 
2Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Çalışmada, talaşlı imalat yöntemi olan frezeleme işleminde kullanılacak Karbür  kesici uçlar farklı 

kesme parametrelerinde aşınma durumu deneysel olarak incelenmiştir. Değişken parametreler aşınma 

analizleri ölçülerek karşılaştırıldı.  Yüzey kalitesine etki eden farklı birçok etken vardır. Bunlar Devir 

sayısı, ilerleme hızı, işlenen malzeme sertliği ve karakteristiği, kesme hızı, kesme derinliği, kesme za-

manı, kesici takım kesme kenar açısı, takım tezgâhı rijitliği ve iş parçasının bağlanması, titreşim ve 

kesme sıvısının kullanılmasıdır. Talaşlı işlemede Karbür, kesici takımlar kullanıldı ve bu kesici takım-

larda oluşan aşınmalar ayrıca incelendi. Yüzey pürüzlülülük değerlerinin ölçümü, ideal ölçüm cihazı 

olan DIN ISO, CNOMO parametrelerinin seri ölçümlerini yapabilen, otomatik ve dinamik kalibrasyon 

özelliğine sahip, otomatik, 1,75 /3.6 / 5,6 /17,5 mm tarama boyu seçimli, profil çözünürlüğü 0,012μm, 

entegre termal yazıcılı MAHR Perthometer M1 ölçüm cihazı ile yapıldı.  Deneysel çalışmada iş parçası 

olarak, yüksek sıcaklıkta sertliğini büyük oranda ve uzun süre koruyabilen, yüksek hız çeliği olan DIN 

1.3247 çeliği kullanıldı. Talaş kaldırma deneyleri neticesinde oluşan Yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerle-

rine ait matematiksel model kuruldu. Deney düzeneğinde kullanılan CNC tezgâhı; metrik ve inç birim-

lerinde ISO format programlama yapabilen FANUC kontrol üniteli O-M serisi tezgâhta deneysel işlem-

ler yapıldı. Optimizasyon için Minitab R18.2 Paket Programı kullanıldı. Frezelemede kesme paramet-

relerinin yüzey pürüzlülüğüne etkilerini belirlemek için deney tasarımı metodu kullanıldı.CNC de yapı-

lan çalışma; Deneysel Çalışma sonucunda 6000 d/d, 120 m/d Kesme hızında, ve 0,5 mm Talaş derinli-

ğinde optimal yüzey elde edildiği görüldü. 

Anahtar Kelimeler: CNC Freze Işleme Tezgahı, Din 1.3247 Kobalt-Molibden Yüksek Hız Çeliği, Kar-

bur Kesici Takım, Kesme Operasyonu,Yüzey Pürüzlülüğü,  Anova 

GİRİŞ 

Kesici takım malzemesi yüzey kalitesini etkileyen en önemli faktörlerdendir.  Talaşlı imalat sektöründe 

daha kaliteli yüzeyler elde etmek için daha yüksek hızlarda çalışılması gerekmektedir. Gelişen teknoloji 

sayesinde üretilen yüksek mukavemetli çeliklerin işlenmesinde kullanılacak kesici takımların daha iyi 

aşınma direncine  ve kırılma tokluğuna sahip olmaları gerekmektedir. Kaplama teknolojisi ile ilgili ya-

pılan çalışmalar, yüksek mukavemetli çelikleri işlemek için kaplamalı kesici takım kullanımının avan-

tajlı olduğunu göstermektedir [1]. Talaşlı imalat, iş parçası malzemesini kesmek, belirli bir şekil ve 

yüzey özelliklerine sahip parçalar üretmek için özel olarak tasarlanmış aletler kullanarak malzemelerin 

çıkarılması yoluyla ürünlerin üretilmesidir [2].  Bu üretim görevini tamamlamak için, alet iş parçası 

malzemesini kesebilir ve gerekli geometri, yüzey bitirme işlemleri ve toleransları olan ürünleri tutarlı 

ve düşük maliyetli bir şekilde üretebilir [3].  Kesici takımlar ile işleme, çevresel gerekliliklere ve parça 

başına üretim hedeflerini karşılamak için rekabetçi baskıya bağlı olarak, yeni, genellikle daha zor kesim 

ve iş parçası materyali üretme ihtiyacıyla sürekli meydan okuyor. Yeni kesici aletlerin, ürün, maliyet ve 

çevre ihtiyaçlarının geliştirilmesi için üç temel neden,  Soğuma ve alaşımdaki krom ve mangan gibi bazı 

elementlerin etkisi ile, çekirdeklenme önlenebilir.  Bu durum metastabil sementit fazının sürekli mev-

cudiyetine yol açar [4,5]. 
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MATERYAL ve METOT 

Talaşlı imalat işlemlerinde kullanılan kesici takımların aşınması, talaşlı imalat işleminin verimliliğini, 

üretilen iş parçasının boyutlarını ve yüzey kalitesini doğrudan etkiler. Kesici takımda aşınma arttıkça, 

kesme kuvvetleri, kesme bölgesinde sıcaklık, titreşim ve ses artar. Artan kesme kuvvetleri sonucu daha 

fazla enerji gereksinimine ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda, artan kesme kuvvetleri iş parçası ve kesici 

üzerinde daha fazla gerilme oluşturur. Aşınmış kesici takımda, kesici takımın kesici ucunda keskin bir 

kenardan farklı olarak sürtünen bir bölge olacağı için bu bölgenin iş parçası ile sürtünmesi sonucu da 

daha fazla ısı enerjisi açığa çıkarak, kesme bölgesinde kesici takım ve iş parçasının sıcaklığı artar. Artan 

sıcaklıkla, kesici takımın aşınma direnci ve dayanımı azalır. Artan sıcaklıkla aynı zamanda, iş parçası 

boyutlarında sapma olur ve istenilen ölçü toleranslarının dışına çıkılarak hatalı parçalar üretilebilir. Yük-

sek sıcaklık sonucu iş parçasının yüzeyinde ve yüzey altında istenilmeyen metalürjik dönüşümler olu-

şabilir. Bu dönüşümler iş parçası yüzeyinde çekme tipinde kalıcı gerilmelere neden olarak iş parçalarının 

yorulma dayanımını azaltabilir [6,7]. 

DENEYSEL ÇALIŞMADA KULLANILAN MALZEME ÖZELLİKLERİ 

EN/ DIN 1.3247 HS2-9-1-8  (AISI M42) (BÖHLER S500): Kobalt-Molibden Yüksek Hız Çeliğidir. 

Yüksek sertlik, mükemmel kesme, yüksek kızıl sertlik ve yüksek aşınma dayanımına sahiptir. AISI M2 

S500 ağır iş takımlarında kullanılmaktadır. Tavsiye edilen sertlik 65 - 68 HRC. Yüksek hız takım çelik-

leri, yüksek kesme hızlarında dahi talaş kaldırabilme özelliğine sahiptir.  Yüksek sıcaklıklarda  sertliğini 

büyük oranda ve uzun süre koruyabilen malzemelerdir. Bu özelliklerin kazanılması için uygun oranlarda 

alaşım elementlerinin ilavesi ve uygun ısıl işlem şartlarının sağlanması gereklidir[8.9]. Deneyde kulla-

nılan iş parçasının teknik resmi blok malzemeden şekillendirilerek hazırlanacaktır. Deneysel çalışmada 

kesici takım bağlama mesafeleri uygulama çalışması literatürde ki tavsiye edilen ideal bağlama boyları 

dikkate alınarak düzenek tasarlanacaktır [10]. Deneysel çalışmada işlenen malzemenin standart ölçü-

lerde ölçülendirlmesi Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. CNC frezeleme için dın 1,3247 çelik malzemenin standart ölçülerde ölçülendirlmesi 

İşlenen Malzemenin Kullanım Alanları: Kesici takımlar, freze, rayba, pafta, broşlar, testere ağzı, matkap 

uçları, şerit testere ve kılavuz üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca %8 Co içeren tokluğu yüksek olan 

malzeme; Al ve alaşımlarını, pirinçleri, otomat çeliklerini işlemede kullanılan tornalarda ve delme zım-

baları için idealdir. CNC freze tezgâhında işlenecek DIN 1,3247 çelik malzemeye deneysel çalışmalar 

yapıldıktan sonra deneyde kullanılan tüm kesici uçların ağırlık kayıpları ölçülerek aşınma davranışı be-

lirlenecektir. Şekil 2’de CNC freze tezgâhında işlenen malzemenin teknik resim ölçülendirlmesi göste-

rilmiştir. 
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Şekil 2.  CNC freze tezgâhında işlenen malzemenin teknik resim ölçülendirlmesi 

İşlenen yüzeylerin pürüzlülükleri ölçülecek, frezeleme işlemi sonrası uçlardaki aşınmalar ve/veya kırıl-

malar kullanılmamış uçlar ile karşılaştırılacaktır. Optimizasyon teknikleri kullanılarak en uygun çözüm-

ler elde edilecek ve elde edilen sonuçlar incelenecektir  

DENAYSEL ÇALIŞMADA KULLANILAN CNC FREZE TEZGÂH ÖZELLİKLERİ 

CNC FREZE 5 EKSEN: QUASER MV 204 II E/ 15: Deney düzeneğinde kullanılan CNC tezgâhı; üç 

eksende lineer ve dairesel enterpolasyon yapabilen, metrik ve inç birimlerinde ISO format programlama 

yapabilen FANUC kontrol üniteli O-M serisi bir tezgâhtır  Eksen Hareketi X:700, Eksen Hareketi Y: 

500, Eksen Hareketi Z: 500, Tabla Boyutu: 900 X 500 mm. Tabla Yük Kapasitesi: 500 Kg. Takım Koni 

Tipi: ISO 40 /BT 40, Maksimum İş Mili Hızı: 15.000. mm/d. Soğutma Sistemi: ECO Soğutucu [14,15].   

Talaş kaldırma işleminde kullanılan değişkenler; Tezgah devir sayısı, Kesici takım ağız sayısı, kesici 

takım çapı,  kesme hızı, diş başı ilerleme ve kesme derinliği  dikkate alınarak uygulama çalışmaları 

yapıldı. Yapılan deneysel uygulamalarda  bağımlı değişken kesici takımda meydana gelen aşınma ara-

sında denklem oluşturma ve bunlar arasındaki ilişkiyi tanımlayabilmek için optimizasyon teknikleri kul-

lanıldı. Şekil 3’te CNC tezgâhı; üç eksende lineer ve dairesel enterpolasyon yapabilen, metrik ve inç 

birimlerinde ISO format programlama yapabilen FANUC kontrol üniteli O-M serisi bir tezgâh gösteril-

miştir. 
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(A)                                                                  (B) 

Şekil 3. Deneysel çalışmada kullanılan cnc tezgâhı; üç eksende lineer ve dairesel enterpolasyon 

yapabilen, metrik ve inç birimlerinde ıso format programlama yapabilen fanuc kontrol üniteli o-

m serisi bir tezgâh 

İşlenecek olan çelik malzeme belirlenen standart ölçülerde ön hazırlık çalışması yapıldı. Yapılan hazır-

lık: malzeme ölçülerde kesildi. Yüzeyi 6 kenardan yüzeysel kaba işleme yapılarak istemnen ölçülere 

geitirildi. Daha sonra işparçasını tezgaha bağlama yapılabilmesi için belirlenen ölçülerde matkap ile 

köşelerinden delikler açıldı. Çalışmanın matkap ile işlenmesi uygulaması şekil 4 te gösterilmişttir. 
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Şekil 4. CNC freze tezgâhında işlenen DIN 1,3247 çelik malzeme deneysel çalışma 

TEST İÇİN KULLANILAN KARBÜR KESİCİ TAKIM 

Sert Maden Uçlu Kesiciler (Karbürler), sıcaklığa oldukça dayanıklı malzeme olup sert karbür zerrecik-

leri ve yapısı sünek olan metaller ile bileşik yapılarak imal edilir. Toz metalürjisi yöntemi ile ince tungs-

ten karbür tozlarla yeterli oranda demir, nikel veya kobalt tozları eklenerek sıkıştırılır. Sıkıştırılan bileşik 

ortalama 1300  ̊C ‘de sinterlenir. WC + Co esaslı karbür takım malzemeler, çeşitli yapıda iş parçası ve 

değişik işleme usulleri için farklı karbürler geliştirilmiştir. Bu tip malzemeler ‘sinterlenmiş karbür‘ ola-

rak da bilinir [16,17]. Oldukça güçlü aşınma direnci sergilemelerinden ötürü 40 m/dak ’dan 350 m/dak 

kadar kesme hızlarında sertliğini ve kesici özelliğini koruyarak kullanılabilmektedir. Sinterlenmiş kar-

bürlerin iki tipi geniş çapta tercih edilmektedir.Karbür takımların çalışmasında istenen özellikler:  

1. Yüksek sertlik, 

2. Asınma direnci, 

3. Yüksek sıcak sertlik, 

4. Yüksek tokluk, 

5. Deformasyon direnci, 
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6. Kimyasal kararlılık, 

7. Yüksek elastiklik modülü, 

8. İyi takım ömrü, 

9. İyi yüzey kalitesi, 

10. Uygun ısıl özellikler, 

11. Ekonomik  olmasıdır [18-20]. 

Deneysel Çalışmada CNC freze tezgâhında DIN 1,3247 çelik malzeme için kullanılan kesici uçların 

tarama kafasına takılması Şekil 5’te gösterilmiştir.  

 

Şekil 5. CNC freze tezgâhında DIN 1,3247 çelik malzeme işlemek için kullanılan kesici uçların 

tarama kafasına takılması 

TEST İÇİN KULLANILAN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK CİHAZI 

Deney Çalışmasında Kullanılacak Yüzey Pürüzlülük Cihazı: Yüzey pürüzlülük değerlerinin ölçümü için 

ideal ölüm cihazı olan DIN ISO, CNOMO parametrelerinin seri ölçümleri yapabilen, otomatik ve dina-

mik kalibrasyon özelliğine sahip, otomatik, 1,75 /3.6 /  5,6 /17,5 mm tarama boyu seçimli, profil çözü-

nürlüğü 0,012μm, entegre termal yazıcılı MAHR Perthometer M1 ölçü cihazı kullanılacaktır  Deneysel  

çalışmada yüzey pürüzlülük işlemlerinin yapıldığı Mahr Perthometer M2 Model Cihazı şekil 6’da gös-

terilmiştir[21].   
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Şekil 6.  Mahr perthometer m2 model cihaz 

KESME PAREMETRELERİ  

Talaş kaldırma deneyleri neticesinde oluşan Yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerlerine ait matematiksel model 

elde edilirken; kesici takım ağız sayısı (z), kesici takım çapı (d) talaş açısı  (α), kesme hızı (v), diş başına 

ilerleme (f) ve kesme derinliği (a) ya bağlı olarak modeller kurulacaktır.  Bu çalışmada frezelemede 

işlenen ürünün yüzey kalitesine, şekil, boyut ve konum toleransları üzerine tesir eden kesici takım aşın-

maları ölçülecek minimum aşınmanın olduğu optimum şartlar belirlenecektir. Ayrıca ortalama yüzey 

pürüzlülüğü için de optimum şartlar tayin edilcektir.  Belirlenen optimum şartlar; Tezgah devir sayısı, 

Kesici takım ağız sayısı, kesici takım çapı,  kesme hızı, diş başı ilerleme ve kesme derinliği  dikkate 

alınarak uygulama çalışmaları yapıldı. Değişken parametreler tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Değişken kesme parametreleri 

Değişken Parametreler Belirlenen Değerler 

Devir Sayısı (dev/dak), N 3000 

6000 

9000 

İlerleme Hızı (mm/dak), Vf 0.24 

0.16 

0.08 

Deneysel çalışmada Karbür kesici takım ile yapılacak olan uygulamada kullanılan Tezgah devir sayısı, 

kesme hızı, diş başı ilerleme ve kesme derinliği  için hazırlanan değişken parametreler Tablo 2’de ve-

rilmiştir. 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

103 

Tablo 2. Deneysel çalışmada kullanılan değişken parametreler 

Deney 

No 

Kullanılan 

Kesici Takm. 

Devir Sa-

yısı(d/d) 

Kesme 

Hızı(m/d) 

Kesme Derin-

liği(mm) 

 İlerleme 

Hızı(mm/d) 

1 Karbur 1 1 1 3 

2 Karbur 1 2 2 2 

3 Karbur 1 3 3 1 

4 Karbur 2 1 2 2 

5 Karbur 2 2 3 3 

6 Karbur 2 3 1 1 

7 Karbur 3 1 3 1 

8 Karbur 3 2 2 3 

9 Karbur 3 3 1 2 

Deneysel çalışmada Karbür kesici takım ile yapılacak olan uygulamada kullanılan Tezgah devir sayısı, 

kesme hızı, diş başı ilerleme ve kesme derinliğine bağlı olarak yapılan işleme sonrası elde edilen yüzey 

pürüzlülük işlemlerin ölçüldüğü değerler  Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Deneysel çalışmada kullanılan değişken ölçüm değerleri ve yüzey ölçüm sonuçları 

 

Deney 

No 

Kulla-

nıln Ke-

sici 

Takm. 

Devir Sa-

yısı(d/d) 

Kesme 

Hızı(m/d) 

İlerleme 

Hızı(mm/d) 

Kesme Derin-

liği(mm) 

KARBUR(Ra) Or-

talama 

1 Karbur 3000 160 0.24 1.5            0.6910 

2 Karbur 3000 120 0.16 1.0 0.5980 

3 Karbur 3000 80 0.08 0.5 0.4726 

4 Karbur 6000 160 0.24 1.5 0.4544 

5 Karbur 6000 120 0.16 1.0 0.5888 

6 Karbur 6000 80 0.08 0.5 0.6954 

7 Karbur 9000 150 0.24 1.5 0.6200 

8 Karbur 9000 120 0.16 1.0 0.5692 

9 Karbur 9000 80 0.08 0.5 0.6966 
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KARBÜR KESİCİLER İŞLEME TEST SONUÇLARI 

Freze kesici uçlarında işelme sonucu oluşan aşınmalar; her bir işlemsonrası takım uç için incelenmiş 

olup, bilgisayar vasıtası ile aşınma görüntüleri elde edilmiştir. Aşınan, kırılan veya hasar görmüş yüzey-

leri ve kesiciuç kaplamasının aşınmasının detaylı incelemek için Olympus SC30 / BX41M–Led Mikro-

elektronik Muayene Mikroskobu kullanılmıştır.  Bu mikroskop aydınlatıcı olarak yansımalı ışık, 3W 

Beyaz Led için dahili güç kaynağı, ışık ayar anahtarı özelliklerine sahiptir. Olympus SC30 / BX41M–

Led için teknik özellikler Tablo 3.7 ’de gösterilmiştir. Olympus SC30 / BX41M – Led mikroskop ile 

karanlık alan, aydınlık alan, diferansiyel interferans kontrast ve polarize ışık kontrastı ile görüntüleme 

seçenekleri sayesinde numunelerin mikroyapısı görüntülenerek malzemede oluşan aşınmalar elde edil-

miştir. Şekil 3.13 ve 3.14 ‘de kullanılan mikroskobun fotoğrafları sunulmaktadır. Deneysel çalışmada 

kesme işlemlerinde freze uçlarında  oluşan aşınmaları ölçmek için kullanılan Olympus SC30 / BX41M 

– Led Mikroskobu Teknik Özellikleri tablo 4’te gösterilmiştr.  

Tablo 4. Deneysel çalışmada kesme işlemlerinde freze uçlarında  oluşan aşınmaları ölçmek için 

kullanılan olympus sc30 / bx41m – led mikroskobu teknik özellikleri 

Büyütme 5x, 10x, 20x, 50x ve 100x 

Çalışma / Ölçme Uzunluğu 200 μm, 100 μm,50 μm, 20 μm ve 1 μm 

Koaksiyal Eksen (sağ-sol) X : 76 (mm) ve Y : 52 (mm) 

 

Deneysel çalışmada kesme işlemlerinde freze uçlarında  oluşan aşınmaları ölçmek için kullanılan Olym-

pus SC30 / BX41M – Led Mikroskobu şekil  7’ de gösterilmiştir.  

 

Şekil 7. Deneysel çalışmada kesme işlemlerinde freze uçlarında  oluşan aşınmaları ölçmek için 

kullanılan olympus sc30 / bx41m – led mikroskobu 

TAGUCHİ DESİGN  

Taguchi Orthogonal Array Design 

L9(3^3) 

Factors:  3,     Runs:     9 
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Columns of L9(3^4) Array  : 1 2 3 

L9 dizilime uyum sağlayacak şekilde bütün deney değişkenleri ve çıktı olarak yüzey pürüzlülük sayıları 

program ara yüz ekranına girildikten sonra, Şekil 8 ‘de belirtilen denklem sistemden seçilmiştir. Bunun 

nedeni yüzey pürüzlülük değerinin minimum olduğu sayısal veri, en elverişli değer olarak kabul edil-

mesidir. 

 

Şekil 8.  En küçük yüzey pürüzlülüğünü değerini hesaplayan denklem 

Karbür ile işlemde devir sayısı (d/d), Kesme Hızı (m/d),  Kesme derinliği (mm) değerlerinde işleme 

yapıldı. İşleme sonucunda elde edilen yüzey pürzlülük değerleri Taguchi programında yapılan smilas-

yon ile uygulama konuldu. İşlem sonucunda elde edilen deneyse çalışmada kesme İşlemlerinde Freze 

Uçlarında  Oluşan SN Oranı için Ana Etki Grafiği şekil 8’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 8. Deneysel çalışmada kesme işlemlerinde freze uçlarında  oluşan sn oranı için ana etki 

grafiği 

İşlem sonucunda elde edilen deneyse çalışmada kesme İşlemlerinde Freze Uçlarında  Oluşan Ana Etki 

Grafiği şekil 9’de gösterilmiştir. 
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Şekil 9. Deneysel çalışmada kesme işlemlerinde freze uçları için oluşan ana etki grafiği 

 

Şekil 10. Deneysel çalışmada kesme işlemlerinde freze uçları durum 

 

Şekil 11. Deneysel çalışmada kesme işlemleri 

Devir Sayısı(d/d) Kesme Hızı((m/d)

İlerleme Hızı(mm/d) Kesme Derinliği(mm.)
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Şekil 12. Deneysel çalışmada devir sayısı ve kesme hısı  durumu grafiği 

 

Şekil 13. Deneysel çalışmada kesme işlemlerinde freze uç countour 

 

Şekil 14. Deneysel çalışmada histoğram ra ortalama  grafiği 
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TAGUCHİ DESİGN    Taguchi Orthogonal Array Design 

L9(3^3) 

Factors:  3,   Runs:     9 

Columns of L9(3^4) Array ;  1 2 3 

Taguchi Analysis: Karbür,Ra Ortala versus Devir Sayısı(d/d; Kesme Hızı(m/d); Kesme Derin-

liği(  

Response Table for Signal to Noise Ratios 

Smaller is better 

             Devir      Kesme          Kesme 

Level  Sayısı(d/d)  Hızı(m/d)  Derinliği(mm) 

1            4,729      4,738          3,753 

2            4,869      4,654          4,819 

3            4,062      4,269          5,088 

Delta        0,807      0,469          1,334 

Rank             2          3              1 

Response Table for Means 

             Devir      Kesme          Kesme 

Level  Sayısı(d/d)  Hızı(m/d)  Derinliği(mm) 

1           0,5872     0,5885         0,6519 

2           0,5795     0,5853         0,5830 

3           0,6286     0,6215         0,5605 

Delta       0,0491     0,0362         0,0914 

Rank             2          3              1 

SONUÇ 

Denesyel çalışma işlemlerinde karbur kesici takım kullanılarak çalışma yapıldı. Yapılan deneysel ça-

lışma için Taguchi  18.2 optimizasyon programı kullanılarak Ortogonal Dizi Tasarımı yapıldı. Tasa-

rımda  

L9 (3 ^ 3) 

Faktörler: 3 

Dizin Çalıştırmalar: 9 
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L9 (3 ^ 4) Dizisinin Sütunları; 1 2 3 olarak ele alındı.  

Taguchi Analizi: Karbür, Ra Ortala ve Devir Sayısı (d / d; Kesme Hızı (m / d); Kesme Derinliği (mm) 

değerlerinin işlem sonucu  küçük olan depğerelerin en iyi değer olduğu dikkate alındığında  

Sinyal-Gürültü Oranları için Tepki Tablosunda görüldüğü üzere  Daha küçük, daha iyi. 

Kesme hızı : 2, Devir sayısı:2,  Kesme derinliği 3 olan değer en optimal değerler olduğu görüldü. 

Ayrıca aşınma değerlerinde, karbürlerin olumlu yönde bu çelik için kullanılması uygun olduğu görül-

müştür.  

TEŞEKKÜR 

Bu çalışmayı destekleyen Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (MÜ BAP araştırma pro-

jesi) birimine teşekkür ederim.   ( Proje No: FEN-C-YLP-131217-0681  ). 

KAYNAKÇA 

S.Yalcinkaya ., A.Ustundag.,  A.C. Kocabicak.,(2018). “A Research for Wear Behaviours of Coated 

Cutting Tools:A Mini Review”, 2nd International Conference on Tribology - TURKEYTRIB'18 

Conference 18th to 20th April, Istanbul, http://turkeytribconferences.com.  

A. Inspektor and P. A. Salvador, "Architecture of PVD coatings for metalcutting applications: A re-

view." Surface and Coatings Technology 257 (2014): 138-153. 

M. C. Shaw and J. O. Cookson, Metal cutting principles. Oxford: Clarendon press, 1984. 

S. Sharif and E. A. Rahim, "Performance of coated-and uncoated-carbide tools when drilling titanium 

alloy—Ti–6Al4V." Journal of materials processing technology 185.1-3 (2007): 72-76. 

F. Klocke and T. Krieg, "Coated tools for metal cutting–features and applications." CIRP Annals 48.2 

(1999): 515-525. 

M Nouaria, A. Molinari., Center for Manufacturing, College of Engineering, University of Kentucky, 

UK Center for Manufacturing, 414G Robotics Building(Office 414L), 878-886, Amerika 

(2008). 

G. Byrne, D. Dornfeld and B. Denkena, "Advancing cutting technology." CIRP Annals-Manufacturing 

Technology 52.2 (2003): 483-507. 

K. Bobzin, "High-performance coatings for cutting tools." CIRP Journal of Manufacturing Science and 

Technology 18 (2017): 1-9. 

W. Kalss, A. Reiter, V. Derflinger, C. Gey and J. L. Endrino, "Modern coatings in high performance 

cutting applications." International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 24.5 

(2006): 399-404. 

H. G. Prengel, W. Heinrich, G. Roder and K. H. Wendt, "CVD coatings based on medium temperature 

CVD κ-and α-Al2O3." Surface and Coatings Technology 68 (1994): 217-220. 

http://turkeytribconferences.com/


TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

110 

Şahin, Yusuf., Yalcinkaya, Senai., (2016).ICAMR Conference, January 22-24, “Application of Taguchi 

Technique to Surface-Grinding of Mold Steel”, Torino-İtaly. 

K. D. Bouzakis, N. Michailidis, G. Skordaris, E. Bouzakis, D. Biermann and R. M'Saoubi, "Cutting with 

coated tools: Coating technologies, characterization methods and performance optimization." 

CIRP Annals-Manufacturing Technology 61.2 (2012): 703-723.  

J. P. Urbanski, P. Koshy, R. C. Dewes and D. K. Aspinwall, "High speed machining of moulds and dies 

for net shape manufacture." Materials & Design 21.4 (2000): 395-402. 

J. A. Ghani, I. A. Choudhury and H. H. Masjuki, "Wear mechanism of TiN coated carbide and uncoated 

cermets tools at high cutting speed applications." Journal of Materials Processing Technology 

153 (2004): 1067-1073. 

X. Cui and J. Zhao, "Cutting performance of coated carbide tools in high-speed face milling of AISI 

H13 hardened steel." The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 71.9-

12 (2014): 1811-1824. 

C. Y. Wang, Y. X. Xie, Z. Qin, H. S. Lin, Y. H. Yuan and Q. M. Wang, "Wear and breakage of TiAlN-

and TiSiN-coated carbide tools during high-speed milling of hardened steel." Wear 336 (2015): 

29-42. 

S. Chinchanikar and S. K. Choudhury, "Investigations on machinability aspects of hardened AISI 4340 

steel at different levels of hardness using coated carbide tools." International Journal of Refrac-

tory Metals and Hard Materials 38 (2013): 124-133. 

J. A. Ghani, I. A. Choudhury and H. H. Masjuki, "Performance of P10 TiN coated carbide tools when 

end milling AISI H13 tool steel at high cutting speed." Journal of Materials Processing Techno-

logy 153 (2004): 1062-1066. 

Q. An, C. Wang, J. Xu, P. Liu and M. Chen, "Experimental investigation on hard milling of high strength 

steel using PVD-AlTiN coated cemented carbide tool." International Journal of Refractory Me-

tals and Hard Materials 43 (2014): 94-101. 

W. Liu, Q. Chu, J. Zeng, R. He, H. Wu, Z. Wu and S. Wu, "PVD-CrAlN and TiAlN coated Si3N4 

ceramic cutting tools—1. Microstructure, turning performance and wear mechanism." Ceramics 

International 43.12 (2017): 8999-9004. 

L. A. Dobrzański, D. Pakuła and E. Hajduczek, "Structure and properties of the multi-component Ti-

AlSiN coatings obtained in the PVD process in the nitride tool ceramics." Journal of Materials 

Processing Technology 157 (2004): 331-340. 

H. M. Ortner, P. Ettmayer and H. Kolaska, "The history of the technological progress of hardmetals." 

International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 44 (2014): 148-159. 

Yang, W.H.; Tarng, Y.S.(1998). Design Optimization of Cutting Parameters for Turning Operations 

Based on the Taguchi Method, Journal of Materials Processing Technology 84, 122–129.   

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

111 

SLIDING MODE ANTI-SWAY CONTROL AND DISTURBANCE REJECTION OF 

GANTRY CRANE 

Semih BOYNO1, Tolgay KARA1 

1Gaziantep University, Department of Electrical and Electronics Engineering, Gaziantep / Turkey 

Abstract: In this study, a robust sliding mode control (SMC) strategy is suggested for suppression of 

load sway and rejection of disturbances in gantry cranes. First the dynamic model of gantry crane is 

derived from the general laws of motion and Lagrangian energy analysis. Then, a proper disturbance 

rejecting robust SMC mechanism with anti-sway property in conjunction with a Linear Quadratic Re-

gulator (LQR) design is developed. Suggested control system is tested via computer simulations along 

with traditional Linear Quadratic Regulator (LQR) state feedback control and LQR with Proportional 

Integral Derivative (PID) control methods. The controller and drive systems are considered as one sys-

tem as their outputs and feedback signal are normalized for the controller. Simulation results reveal that 

suggested SMC strategy exhibits satisfactory performance in suppressing sway and rejecting disturb-

ances in gantry crane control. 

Keywords: System Dynamics, PID Control, Sliding Mode Control, Anti-Sway, Disturbance Rejection, 

Gantry Crane 

INTRODUCTION  

Cranes are one of the central equipment in industrial material handling as they play an important role in 

logistics and transportation. They are mainly used in intermediary roles in logistics processes, providing 

effective means to reorganize materials by lifting, transporting and stacking up. There are different types 

of cranes used throughout various industries. Main types are overhead, gantry, tower and boom cranes. 

Gantry cranes have integrated mechanical structure with rigid leg and wheels rolling on translation 

tracks, whereas overhead cranes translate on runway beams. Cranes are underactuated systems, there-

fore internal or external disturbances such as mechanical and electrical failures, high acceleration-de-

celeration rates, weather conditions and various unknown disturbances can decrease system stability 

resulting in abrupt motion during the transportation process, causing the load to swing, which in turn 

introduces serious problems such as mechanical wear, poor crane positioning capability, decreased 

productivity and even personnel injuries (Abdelrahman, 2001). Many papers, introducing various open 

and closed loop control methods such as input shaping, command smoothing, fuzzy-logic, adaptive and 

robust control with different feedback elements such as vision feedback, inclinometer, accelerometer or 

encoder feedback are published to overcome this control problem (Ramli, 2006). 

CRANE DYNAMIC MODELLING 

In this study, the gantry crane is treated as a rigid body, so that its whole weight is thought to be con-

centrated in a point mass called the cart mass. Payload is hung to the trolley with an ideal nonelastic 

rope of infinitesimal thickness. Payload and hook are considered as a single point mass at the opposite 

end of the rope. 

Firstly, the cart and payload position vectors in cartesian coordinates are determined. Cart position vec-

tor   and payload position coordinates are defined as below. 
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In the Euler-Lagrange (E-L) equation  the kinetic energy  and the potential energy  of the 

rigid bodies are defined as  and , where   are cart and 

payload mass and velocities,  is the payload vertical z-axis position. The velocities are derived by 

taking the derivative of the position vectors. The Euler-Lagrange equation (Herbert, 2001) 

   (1) 

is derived from the action equation that is linearized near the generalized coordinates that yield the 

stationary action. The term  represents the generalized coordinates and represents the virtual work 

due to the external forces that act upon the crane bodies. Force that drives the cart to the required posi-

tion, friction force on the rail tracks and gears, wind resistance on the payload are such forces (Morin, 

2007). 

The E-L equation is solved for each crane generalized coordinates, namely . The resulting 

equations are nonlinear and very long to include in the paper. Instead  order Taylor expansion around 

 angle is calculated, which yields the small angle approximation. The change in rope length during 

the crane movement is also assumed to be , thus  and , which is thought to be adjusted before 

the movement. The viscous friction coefficient  along the x and y axes is also assumed to be . The 

resulting linearized crane dynamic equations are: 

  (2) 

There are five equations in (2), each corresponding to one generalized coordinate, namely 

. The first two equations represent the movement along the cartesian coordinates and 

they are decoupled in the linearized model. However, they are coupled in the original nonlinear model. 

The third equation couples the x and y coordinates for the payload. The last two equations together with 

the first two equations yield the angle of the rope and position of the cart along the x and y axis. In 

Figure 1 the plot of the linear and nonlinear angles resulting from direct position trajectory input along 

the y-axis is presented for comparison. As seen in Figure 1, the angle of the linearized model deviates 

from the nonlinear original model as it becomes much larger than . 
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Figure 1. Linear versus Nonlinear System Angle Plot 

CONTROL SYSTEM DESIGN 

The state-space (SS) equation derived from the linearized crane model for x-axis is stated below. Since 

both x and y axes are decoupled in the linearized equations, the y-axis SS equation happens to be exactly 

the same, which means two identical controllers can run in parallel for each axis for the same crane. 

   (3) 

Three types of controllers are designed for the control of the crane dynamics: LQR state feedback, LQR 

PID and LQR SMC. 

LQR State Feedback Controller Design 

Consider the linear system below 

   (4) 

which can be controlled by LQR pole placement, if it is completely state controllable. The state feedback 

control law is defined by , where  is called the state feedback matrix. The controllability 

matrix C must have full rank for arbitrary pole placement, which has rank 4, meaning that the system is 

completely controllable. In order to determine the state feedback matrix by LQR the performance index 

 in (5) should be kept at a minimum. 

   (5) 

Here,  and  are both positive definite and symmetric matrices.  represents the cost for state errors 

and represents the penalty for controller effort. Solving the corresponding reduced-matrix Riccati 

equation in (6) gives the solution for this performance index, by which we can further calculate the 

feedback gain matrix (Ogata, 2010). 

   (6) 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

114 

The  and  matrices are selected as follows. 

 

The control law is  

   (7)  

resulting control system state space representation is derived with the following gain matrix: 

   (8) 

LQR PID Controller Design 

The setpoint weighting cascaded feedforward PID controllers with derivative filtering were designed 

and added to the block diagram of the LQR design, without changing the feedback gain parameters. 

   (9) 

   (10) 

In the PID control law above, the proportional, integral and derivative terms were adjusted to compan-

sate for reference tracking and disturbance rejection (Aström, 2006). The PID parameters are determined 

as given in Table 1. Because the derivative term amplifies noise, it is not used for most of the controllers. 

Table 1. Values of PID design parameters  

Controller Proportional Gain Integral Gain Derivative Gain Filter Constant 

PID 1  (x1 position)         
 

   

PID 2  (x2 velocity)           
 

   

PID 3  (x3 angle)              
 

   

PID 4  (x4 ang. velo-

city) 

 
   

 

LQR SMC Controller Design 

In order to design the sliding surface the linear state-space system must be transformed into a partitioned 

state-space system, by transformation matrix , which is determined by QR factorisation with upper 

triangular matrix . The resulting regular system has the following representation: 

   (10) 

For LQR design the performance index in (11) is to be kept at a minimum. 

   (11) 
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Solving the corresponding Riccati matrix equation gives the solution for this performance index, by 

which we can further calculate the sliding surface coefficients. The resulting surface parametrizing mat-

rix is 

   (12) 

The sliding surface is calculated by  where  can be selected as . Consider the 

crane linear system model with additive matched uncertainty: 

   (13) 

Sliding variable and its derivative are defined by two following equations: 

   (14) 

During the sliding mode both are  , thus: 

   (15) 

With the previous equation in (15) being satisfied, the equivalent control is defined by: 

  (16) 

In order to compensate for uncertainty the control law is defined as follows: 

  (17) 

Where  represents the control gain affecting the reaching time interval and  is the upper bound for 

the uncertainty, so that  (Shtessel, 2014). By calculating the candidate Lyapunov function 

the sliding variable’s reaching time to 0 is determined to be finite: 

  (18) 

RESULTS and DISCUSSIONS 

This section comprises of state feedback LQR, PID and SMC control system step input response plots. 

All of the systems are supplied by a position step input of unity amplitute and the system states were 

simulated. One set of simulation data is without noise and the other set is simulated with integrated 

white noise. Responses of trolley position, trolley velocity, cable angle and cable angular velocity are 

presented for the case of no noise and integrated white noise in Figure 2. The plots in Figure 2 reveal 

that SMC gives best performance for position control with finite convergence time and no overshoot. 

For velocity control SMC has relatively good performance, but there is an abrupt change in velocity 

when the sliding surface is reached. SMC has the best uncertainty rejection, completely eliminating the 

matched uncertainty, whereas LQR state feedback controller cannot eliminate and PID can eliminate to 

a certain extend. SMC has also the best performance for angle control with smallest overshoot. For 

angular velocity control SMC has also very good performance, considering the disturbance is comple-

tely rejected, which can be further improved for SMC by using integral action in control law. 
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Figure 2. Crane system control results in terms of trolley and cable position and velocity respon-

ses under state feedback LQR, PID and SMC control in the case of no noise assumption in (a), 

(c), (e), and (g), and with integrated white noise in (b), (d), (f), and (h) 

CONCLUSION 

Anti-sway control and disturbance rejection in gantry cranes is the main focus of this paper. A robust 

SMC strategy is suggested and tested in a simulation study. Suggested control system employs a com-

bination of SMC with LQR for optimal control design and improved robustness. Performance of sug-

gested control is tested via simulation experiments simultaneously conducted with the same gantry crane 

model under PID and state feedback control methods with LQR for comparison purposes. SMC gives 

best performance for position control in terms of settling time and overshoot. SMC also has good per-

formance in uncertainty rejection, completely eliminating the matched uncertainty, unlike the other two 

simulated methods. SMC anti-sway control performance can best be observed in angle control with 

smallest overshoot with the smoothest response. Angular velocity control with SMC has very good dis-

turbance rejection performance.  The results reveal that suggested SMC system with LQR design met-

hodology can be a good alternative for gantry crane control applications with its superior anti-sway and 

disturbance rejection capabilities. 
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TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ YÖNLENDİREN YASAL, YÖNETSEL, EKONOMİK 

YAPI VE TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLERİN YASA ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Pelin YİĞİT 

Nişantaşı Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Kentsel dönüşüm, son zamanlarda ilgili çevrelerce yoğun olarak tartışılan konulardan biri olarak 

ortaya çıkan bir kavramdır. Geçmişi 19. yüzyılın Sanayi Devrimi’ne kadar dayanan kentsel dönüşüm, 

şehirlerin dinamizminin bir sonucu olarak, önemini korumaktadır. Kentsel dönüşümün yeni ve farklı bir 

anlayışla yeniden gözden geçirilmesi, tartışılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de plan-

lama ve kentsel dönüşüm sürecinde en temel sorunlardan bir tanesi mülkiyete müdahale gerekliliği ve 

bunun zorluklarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda mülkiyet hakkı tanımının olduğu ve bunun da 

ancak kamu yararı amacıyla sınırlandırılabileceği hükmü getirilmiş olması nedeniyle, mülkiyet ve buna 

müdahale biçimleri kentsel dönüşüm sürecinde yasal düzenlemelerde çözüm aranması gereken başlık-

lardan bir tanesidir. Bu bildiride, kentsel dönüşüm çalışmalarını yönlendiren yasalar ve yönetim ile ilgili 

mevzuat irdelenmiştir. Kentsel dönüşüm sürecinde sorunun kaynaklandığı alanlardan birisi parçalı yasal 

sistem ve çok başlı yönetim yapısıdır. Bu süreçte öne çıkan ilgili yasaların kentsel dönüşüm uygulama-

larına etki eden maddeleri araştırılmış ve tanımlanmıştır. Buna göre, kentsel dönüşümü yönlendiren ya-

sal ve yönetsel yapı, T.C. Anayasasının değerlendirilmesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun değerlendiril-

mesi, yönetimle ilgili mevzuatın değerlendirilmesi, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun değerlendi-

rilmesi, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun değerlendirilmesi, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 

değerlendirilmesi, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu'nun değerlendirilmesi, 1164 Sayılı Arsa Ofisi Ka-

nunu'nun değerlendirilmesi, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun değerlendirilmesi ve 863 Sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun değerlendirilmesi yapılarak Türkiye’den uygulanmış 

bir tane Kentsel Dönüşüm Projesi, mevzuattaki bu yasalara göre değerlendirilmiştir ve incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Yasal Çerçeve, Imar Kanunu, Toprak Mülkiyeti, Arsa Ofisi 

Kanunu  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Kentsel dönüşüm, son zamanlarda ilgili çevrelerce yoğun olarak tartışılan konulardan biri olarak ortaya 

çıkan bir kavramdır. Geçmişi 19. yüzyılın Sanayi Devrimi’ne kadar dayanan kentsel dönüşüm, şehirlerin 

dinamizminin bir sonucu olarak, önemini korumaktadır. Kentsel dönüşümün yeni ve farklı bir anlayışla 

yeniden gözden geçirilmesi, tartışılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Bu bildiride ülkenin kentsel dönüşüm çalışmalarını yönlendiren yasalar ve yönetim ile ilgili mevzuat 

irdelenecektir. Kentsel dönüşüm sürecinde sorunun kaynaklandığı alanlardan birisi parçalı yasal sistem 

ve çok başlı yönetim yapısıdır. Bu süreçte öne çıkan ilgili yasaların kentsel dönüşüm uygulamalarına 

etki eden maddeleri araştırılmış ve tanımlanmıştır.  

AMAÇ 

Türkiye’de kentsel dönüşüm sürecinden sonra, dönüşüm sürecinin İstanbul ölçeğinde de tartışılması 

gerekmektedir. Çünkü İstanbul, bu hızlı dönüşümün en bariz örneklerinin uygulamaya konduğu aynı 

zamanda rant mücadelesinin yaşandığı bir kent olarak gündeme oturmuştur. Bu çerçevede yasal ve yö-

netsel süreçlerin sağlıklı olarak işleyebilmesi, kentsel dönüşüm süreçlerinin doğru, mülkiyet kanunlarına 
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uygun ve haksızlığa yol açmadan gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. 

KAPSAM 

Bu bildiride, kentsel dönüşüm alanında çıkarılan yasa ve yönetsel çerçeve incelenmiş ve değerlendir-

meler yapılarak, Türkiye'de kentsel dönüşümün ortaya çıkışı ve kentsel dönüşüm politikaları tartışılmış-

tır. Dolapdere Kentsel Dönüşüm projesinin ve kentsel dönüşüm süreç boyunca yasal ve yönetsel süreç 

nasıl işletilmiş, araştırılarak değerlendirilmiştir.  

YÖNTEM 

Yapılaşmış çevreye ait olarak altyapı durumu, arazi kullanımı, tescilli yapılar, mülkiyet deseni ve imar 

planı kararları incelenmiştir. Bununla beraber; arazi kullanımı, mülkiyet durumu, imar durumu, arazi 

değeri, tescil durumu, incelenmiştir. Kentsel yeniden yapılanma için önemli bir veri olan mülkiyet bil-

gileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi‟nden temin edilmiş ve değerlendirilmiştir. Yerleşmenin mülkiyet 

deseni ve konut dokusunu incelemek üzere, parsel, bina büyüklükleri ve arazi kullanımı esas alınarak 

belirlenen noktalardaki doku araştırması yapılmıştır.  

BULGULAR  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Değerlendirilmesi  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟nın kentsel dönüşümü ilgilendiren maddeleri 35. madde olan mülkiyet 

hakkını tanımlayan madde, 46. kamulaĢtırma ile ilgili hükümleri içeren madde, konut hakları ile ilgili 

57. madde ve kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili hükümleri belirleyen 63. maddedir (Bkz: Ek 1: T.C. 

Anayasası İlgili Maddeleri).  

Ülkemizde planlama ve kentsel dönüĢüm sürecinde en temel sorunlardan bir tanesi mülkiyete müdahale 

gerekliliği ve bunun zorlukları-kısıtlılıklarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda mülkiyet hakkı ta-

nımının olduğu ve bunun da ancak kamu yararı amacıyla sınırlandırılabileceği hükmü getirilmiş olması 

nedeniyle, mülkiyet ve buna müdahale biçimleri kentsel dönüĢüm sürecinde yasal düzenlemelerde çö-

züm aranması gereken başlıklardan bir tanesidir.  

Yine anayasa bağlamında konut kavramı irdelendiğinde anayasanın 57. maddesinde “Devlet şehirlerin 

özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbir-

leri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler. ”hükmü getirilmiştir.  

Ülkemizde kent merkezlerindeki dönüşüm sürecindeki zorluklardan bir tanesi de bu alanların içinde sit 

alanlarının, tescilli kültür varlıklarının olması ve nedeni ile müdahale biçimlerinde oluşan kısıtlamalar 

ve gerek toplumun gerekse yönetim kademelerinin koruma-kullanma dengesi içindeki isteklerinin ko-

ruma politikalarıyla oluşturduğu çelişkidir. Anayasanın 63. maddesinde devletin tarih, kültür ve tabiat 

varlıklarının ve değerlerinin korumasını sağlayacağı, destekleyici tedbirleri alacağı, bunun yanında da 

bu değerlerden özel mülkiyete konu olanlara sınırlamalar getirebileceği hükmünü tanımlamıştır.  

1. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Değerlendirilmesi  

3194 sayılı İmar Kanunu ülkemizdeki özel kanunlarla düzenleme getirilerek, bu kanun kapsamından 

çıkarılmış alanlar dışındaki belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde imar planı, 
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yapımı uygulaması, yapı ile ilgili esaslar, ruhsat ve parsellerle ilgili düzenlemeleri ve bu konuda tanım-

lanan işlemlere aykırı uygulamalara müdahale biçimlerini kapsamaktadır. 09.05.1985 tarihli Resmi Ga-

zete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren yasanın 10, 11,18, 33, 39. maddeleri kentsel dönüşümle ilgilidir. 

(Bkz: 3194 Sayılı İmar Kanunu İlgili Maddeleri)  

3194 sayılı imar kanunu ülkemizde planlama ve imarı tanımlayan ve yönlendiren bir kanundur. Bu ne-

denle kentsel dönüşüm sürecinde irdelenmesi gereken ilk kanun olmalıdır. İmar kanunu bu kapsamda 

değerlendirildiğinde süreci bütün boyutları ile tanımlayan ve dönüşümün dinamiklerini oluşturacak bir 

niteliğe sahip olmadığı görülmüştür.  

Esasen imar kanunu ülkemizde son on beş yılda çıkarılan bir çok kanun sonucunda planlama boyutunda 

da etkinliğini kaybetmiştir. Ülkemizde planlama sürecinin yasal boyutuna bakıldığında da bu süreci 

yönlendiren çok sayıda yasanın bulunduğu ve bu yasalarında farklı onama kurumlarını tanımladığı gö-

rülmektedir. Bu durum ülkemizdeki yasal olmayan gelişmelerin yanında yasalar eliyle bir yetki karma-

şasına neden olmaktadır.  

Planlama sürecini etkileyen Kanunlar;  

1. 3194 Sayılı İmar Kanunu  

2. 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu  

3. 2883 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu  

4. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu  

5. 2872 Sayılı Çevre Kanunu  

6. 6831 Sayılı Orman Kanunu  

7. 388 Sayılı GAP İdaresi Hakkında K.H.K  

8. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu  

9. 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu  

10. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu 

11. 2981 (3290-3386) Sayılı İmar Affı Kanunu  

12. 3367 – 442 Sayılı Köy Kanunları  

13. 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu  

14. 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Ait Kanun  

15. 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardım-

lara Dair Kanun  

Planlama sürecini etkileyen Kanunlar;  

1. 1580 Sayılı Belediye Kanunu  

2. 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun  
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3. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu  

4. 3360 Sayılı Kanun ile Değişik İl Özel İdaresi Kanunu  

İmar Kanununda konu ile ilgili olan maddelere baktığımızda imar planı süreci sonrasında planların uy-

gulanmasını kapsayan imar programlarının yapılması, kamulaştırma, kamuya ait gayri menkullere plan-

lara dayalı düzenleme, imar planlarında donatı alanlarına ayrılan alanlara nasıl ve ne yöntemlerle mü-

dahale edilebileceği, ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapılara ilişkin işlemler içeren (madde 10-11- 13- 

18-32-33-39) hükümler bulunmaktadır.  

Kentsel dönüşüm konusu içerisinde imar planları dönüşümün ilk adımını oluşturmaktadır. İmar planları 

hazırlandıktan sonra imar programlarına girerek kentsel dönüşüm projeleri ve kentsel tasarım projeleri 

hazırlanmalıdır. Görüleceği üzere imar planlarının yukarıda açıklandığı gibi uygulama sürecinin belirsiz 

olması, mülkiyet ve kamu yararı kavramına bakış açısının getirdiği çelişkiler, Anayasa Mahkemesi‟nin 

ortaya koyduğu eksiklikler bu konuda uygulama boşluklarını ortaya çıkarmaktadır. Bu konuda yasal 

düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.  

İmar Kanunu‟nun 18. maddesinde ise arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili hükümleri içermektedir. İmar 

planı sınırları içerisinde binalı veya binasız arsa ve araziler maliklerinin muvaffakatı aranmaksızın dü-

zenlemeye konu edilerek reysen tescil işlemleri yapılmaktadır. Söz konusu yetki belediye ve mücavir 

alan sınırları içerisinde belediyeye, dışında ise valiliklerce kullanılmaktadır.  

Madde kapsamında arsa ve arazilerin % 35‟e kadar olan kısmı yol, meydan, park, otopark, çocuk bah-

çesi, yeşil alan, cami, karakol gibi donatılara bedelsiz olarak ayrılmaktadır.  

Söz konusu madde imar planlarının uygulanması konusunda olumlu bir araç olarak kullanılmaktadır. 

Bununla beraber kentsel dönüşüm kavramı çerçevesinde yetersizdir. Yerleşik alanlarda imar haklarının 

toplulaştırılması ve transferleri konusunda ilave düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır.  

Bu kapsamı ile imar kanunu ve yönetmelikleri planlama sürecini bile yönlendiremeyen bir konumda 

olup, kentsel dönüşüm sürecini de bütün boyutları ile tanımlayamamaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu 

ile kentsel dönüşümü gerçekleştirecek uygulamalar yapılması konusunda bu güne kadar başarılı olma-

mıştır.  

2. Yönetim İle İlgili Mevzuatın Değerlendirilmesi  

1580 sayılı Belediye Kanunu, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hük-

münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu ve İl Özel 

İdaresi Kanunu yönetimle ilgili mevzuatı oluşturmaktadır. (Bkz: Ek 3: Yönetimle İlgili Mevzuatın İlgili 

Maddeleri)  

Yönetim ile ilgili mevzuatların kentsel dönüşüm süreci açısından değerlendirilmesinden önce 3030 sa-

yılı kanuna göre kurulmuş Büyükşehir Belediyelerinin ve 1580 sayılı kanuna göre kurulmuş belediye-

lerin arsa üretimi ve konut yapımı konusundaki görev ve yetkilerine kentsel dönüşüm sürecindeki önemi 

nedeniyle detaylı olarak incelemek gerekecektir. Belediyelerin gelişme alanlarında, toplu konut alanla-

rında, gecekondu önleme bölgelerinde arsa üretme ve üretilen bu arsaları satma görev ve yetkileri vardır. 

Yukarıda belirtilen arsalar üzerinde, belediyelerin konut yapma ve bunları satma veya tahsis etme veya 

kiraya verme yetkileri de bulunmaktadır. Bu sayılan işlemlerin çeşitli mevzuatlarda yer alması ve 
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değişik usullere tabi olması bazen karışıklıklara veya yanlış anlamalara yol açmaktadır.  

Kentsel dönüşümde yasal boyutta önemli noktalardan bir tanesi de yönetim ile ilgili mevzuatın bu süreci 

düzenleyecek içerikte olması ve ona uygun bir yönetsel yapının kurulmuş olmasıdır.  

Gerek merkezi gerekse yerel örgütsel yapının sağlıklı bir şekilde kurulmuş olması (yetki paylaşımının 

ve görevlerin tanımlanmış olması) kentsel dönüşümün hayata geçirilmesi açısından zorunluluk içeren 

bir durumdur. Bu anlamda değerlendirmesi yapılan 1580 sayılı Belediye Kanunu, 3030 sayılı Büyükşe-

hir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ve İl Özel İdareleri Kanunun 

ilgili maddeleri göstermiştir ki, yerel yönetimlere ait yetkilerin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Özellikle 1930 tarihli 1580 sayılı Belediye Kanunu ivedilikle yenilenmelidir. 70 yıl öncesinin koşulları 

ile dizayn edilen kanunun içeriğinin kentsel dönüşüm sürecindeki beklentilerini karşılaması zor gözük-

mektedir.  

Yukarıda detaylarıyla açıklandığı üzere belediyelere arsa ve konut yapımı konusunda 1580 sayılı kanuna 

ek maddeler getiren 5656 sayılı kanunla yetki verilmiştir. Ayrıca 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 2985 

sayılı Toplu Konut Kanunu‟nun arsa üretimi ile ilgili belediyelere verdiği haklar bulunmaktadır. Ancak 

belediyelerin bu yetkiler çerçevesinde kentsel dönüşüm uygulamalarını gerektiği kadar ortaya koyama-

dıkları görülmektedir. Belediyelerde kentsel dönüşüm konusuna dikkat çekmek ve bakış açılarını değiş-

tirmek üzere tanım ve kapsamının Belediye Kanunu‟nda açık olarak yer alması ve mecburi görevlerden 

sayılması doğru bir yaklaşım olacaktır.  

Bunun yanında kentsel dönüşüm projelerinin kaynak sağlanması gereken çoğu zaman yüksek maliyete 

sahip projeler olması nedeniyle finansman konularında belediyelerin daha çok yetkilendirilmeleri ge-

reklidir. Ayrıca kaynak yaratma konusunda dönüşüm projelerinde oluşacak proje değeri üzerinden pay 

alınması için belediyelerin yetkili kılınacakları düzenlemeler gereklidir. Belediyelerin kentsel dönüşüm 

projelerinde günümüzde kullandıkları belediye şirketleri eli ile uygulama modelini geliştirilmesine ihti-

yaç vardır. Bu kapsamda belediyelerin mülk sahipleri ve yatırımcılar ile ortak çalışabileceği idari ve 

yasal platformları oluşturacak düzenlemeler belediye kanunu içerisinde yer almalıdır.  

Kentsel dönüşüm projelerinin uygulanabilirliğinin arttırılmasının kriterlerinden biri de uzlaşma ve katı-

lımın sağlanmasıdır. Bunun için yetkilerin belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye encümeni dı-

şında bu tür projelerde kullanıcıların, konu ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları‟nın ve proje geliştiricilerin 

karar mekanizmaları içerisinde yer alacakları düzenlemeler yapılmalıdır.  

Yerel yönetim mevzuatında yapılacak düzenlemeler bu idarelere verilecek yetkilerin doğru kullanımı 

getirmesi açısından kentsel dönüşüm sürecini etkileyen diğer kanunlarla paralellik içinde olmalıdır.  

3. 634 Sayili Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Değerlendirilmesi  

02.07.1965 tarihli Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kat Mülkiyeti Kanunu‟nun kent-

sel dönüşüm uygulamaları içerisindeki yeri değerlendirildiğinde düzenlenmesi geren konulardan bir ta-

nesi kat mülkiyeti kurulmuş yapılarda kat maliklerinin tamamının kararı olmadıkça herhangi bir uygu-

lamanın yapılamamasıdır. Bu tür proje sınırları içerisinde kalan yapılarda karar almak için % 51 uygu-

laması getirilebilir.  

Bir diğer konu kat irtifakı uygulamasının özellikle yapılaşmış alanlarda kentsel dönüşüm projelerinde 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

123 

uygulamayı kolaylaştırıcı bir araç olarak ön plana çıkarılmasıdır. 3194 sayılı İmar Kanunu‟nun 18. mad-

desinde yer alan kat mülkiyeti esaslarına göre imar uygulaması bugüne kadar dönüşüm projelerinde 

yeterince değerlendirilememiştir. Kat Mülkiyeti Kanunu‟nda el verdiği arsa üzerindeki hakları yapılmış 

kentsel dönüşüm projeleri üzerinden Kat Mülkiyeti esaslarına göre imar uygulaması yöntemiyle dağıtan 

iki kanunun bütünleşik uygulandığı kat irtifaklı sistem organize edilmelidir. (Bkz: Ek: 5: Kat Mülkiyeti 

Kanunu İlgili Maddeleri).  

4. 775 Sayili Gecekondu Kanunu’nun Değerlendirilmesi  

775 sayılı Gecekondu Kanunu 1966 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, halen kullanılmaktadır. Hazinenin, 

özel idarelerin, katma bütçeli dairelerin ve belediyelerin mülkiyetindeki arazi ve arsalar üzerinde yapılan 

gecekonduların tavsiyesi ile ilgili hükümleri ve gecekondu önleme bölgesi ilan edilen alanlarda yapıla-

cak işlemleri düzenlemektedir. Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilen alanlardaki hazine, özel idare ve 

katma bütçeli dairelerin mülkiyetindeki arazi ve arsalar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler 

bedelsiz olarak belediyelerin mülkiyetine geçmektedir. Ayrıca bu alanlar içerisinde kalan özel mülki-

yetteki arazi ve arsalar da belediyelerce satın alınabilmekte ya da kamulaştırılabilmektedir.  

Gecekondu Önleme Bölgesi içindeki alanlar imar planları yapıldıktan sonra öncelikli o bölgedeki gece-

kondu sahiplerine ve konutu olmayan kişilere arsa ya da daire olarak tahsis edilmektedir. Bu kanun 

kapsamındaki satışlarda yirmi yıla kadar taksit imkanı sunulmaktadır.  

775 sayılı kanun ilk çıktığı tarihte yukarıda özetlenen işleri yapmakla o günkü adıyla İmar ve İskan 

Bakanlığı‟nı görevlendirmişir. 10.02.1989 tarihli 3520 sayılı kanunla Bayındırlık ve İskan bakanlığı‟na 

verilen yetkiler belediyelere devredilmiştir. 775 sayılı kanun kapsamında verilmesi gereken fonlara ait 

her türlü hak ve yetkilerde belediyelere devredilmiştir.  

775 sayılı Gecekondu Kanunu kaçak yapı alanlarının ve kamu mülkiyetindeki işgalli arazilerin tasfiyesi 

ve bu alanların planlı konut bölgeleri haline dönüşmesi ve konutu olmayan kişileri konut sahibi yapması 

özellikleri nedeni ile eski bir kanun olması, bir çok maddesinin yenilenmeden uygulama yapılmasının 

zorlukları bulunmasına rağmen bu konudaki önemli bir uygulama aracıdır (Bkz: Ek: 6: Gecekondu Ka-

nunu İlgili Maddeleri).  

5. 2985 Sayili Toplu Konut Kanunu’nun Değerlendirilmesi  

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu 1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak çeşitli dönemlerde kanunda 

düzenlemeler yapılmıştır. Toplu Konut Kanunu ülkemizdeki konut ihtiyacının karşılanması ve konut 

inşaatı yapanların tabi olacağı kuralların düzenlenmesi ve devletin yapacağı desteklemeler için toplu 

konut fonunun kurulması amaçlarını içermektedir. 20.06.2001 tarihli 4684 sayılı kanunla yapılan 

değişiklik ile toplu konut fonu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bünyesine alınmıştır. Kanunun II. 

Maddesinde söz konusu fonun kaynakları tanımlanmıştır.  

Toplu Konut Fonu‟nun kullanım alanı olarak ferdi ve toplu konut kredileri, arsa temini, turizm ve konut 

altyapıları, okul, sağlık tesisi, karakol, cami, park ve spor tesisleri yapımı konut sektörü sanayinin teşviki 

için yatırım kredileri ve afet hizmetlerinin karşılanması olarak belirlenmiĢtir.  

Kanun kapsamında Başbakanlık Konut Müsteşarlığı‟na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kurulmuş-

tur. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı‟nın tespit edeceği esaslar çerçevesinde Toplu Konut Alanları‟nı 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

124 

valilikler ilan etmektedir. İlan edilen Toplu Konut alanlarında gerektiğinde Arsa Ofisi Genel Müdür-

lüğü‟nce kamulaştırma yapılarak bu alanların kamu mülkiyetine geçmesi hükmü getirilmiştir. Kanunla 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı‟na;  

 Tahvil ve her türlü menkul kıymetler çıkarmak,  

 Yurt dışından kredi almak, 

 Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak ve bankalara kredi ver-

mek,  

 Konut inşaatı ile ilgili şirketlere iştirak etmek, şeklinde konut finansmanı ve örgütlenmesi ile ilgili 

görevler verilmiştir.  

1984‟ten bugüne kadar hem Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından konut üretilmiş hem de koope-

ratiflere ve kooperatif birliklerine arsa tahsisi yapılmış ve konut kredisi kullandırılmıştır. Bu kanun kap-

samında yapılan uygulamalarda Türkiye‟deki çok karmaşık ve temel bir sorun olan konut sorununun 

çözümünde yeterli olmamıştır. Özellikle son elli yıldır ülkemizde sürdürülen konut politikaları konut 

sorununun çözümü yönünde olmayarak kent topraklarının ve konut üretiminin bir araç olarak kullanıl-

ması yönünde olmuştur.  

Toplu Konut Kanunu uygulaması bu güne kadar yeni konut alanlarının oluşturulması yönünde olmuştur. 

Ancak mevcut konut alanlarının yenilenmesinde, sağlıklaştırılmasında, tarihi kent merkezlerinin yeni-

lenmesinde, dolayısı ile dönüşüm projelerinde bir araç olarak kullanılamamıştır (Bkz: Ek: 7: Toplu Ko-

nut Kanunu İlgili Maddeleri).  

6. 1164 Sayili Arsa Ofisi Kanunu’nun Değerlendirilmesi  

1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu 1969 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla birlikte arsa-

ların aşırı fiyat artışını önlemek amacıyla tanzim, alış ve satış yapmak; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve 

turizm yatırımları ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamak üzere Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ku-

rulmuştur.  

28.06.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4698 sayılı kanunla Konut Müsteşarlığı kurulmuş olup, Arsa Ofisi 

Genel Müdürlüğü ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bağlı kuruluşlar olarak tanımlanmıştır. Ayrıca söz 

konusu kanunla arsa ve konut konusunda genel politikaları belirlemek üzere başbakanın başkanlığında 

Konut Yüksek Kurulu, konutla ilgili kurumların koordinasyonunu sağlamak üzerede Konut Müsteşarı-

nın başkanlığında Konut Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.  

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü gerek 1164 sayılı kanundan gelen gerekse çeşitli kanunlarda tanımlanan 

görevlendirmeler ile özellikle konut ve sanayi yatırımları için bugüne kadar kamulaştırma görevini üst-

lenmiştir. 

7. 2942 Sayili Kamulaştirma Kanunu’nun Değerlendirilmesi  

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel ki-

şilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların devlet ve kamu tüzel kişilerince kamulaştırılmasında 

yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare 

adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir 
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işlemlerini karşılıklı hak ve yükümlüklüler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemle-

rini düzenlemektedir.  

Özel kanunlara dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da bu 

kanun hükümleri uygulanmaktadır. Kentsel dönüşüm projelerinde satın alma veya kıymet takdiri çalış-

maları sonucunda kamulaştırma yöntemi ile mülkiyeti düzenleme ve düşünülen projeler çerçevesinde 

yönlendirme; kent topraklarının bugünkü ulaştığı değerler, kamu maliyesinin zayıflığı nedenleriyle çö-

züm üretememektedir. Aynı zamanda yaşayanların ve mülkiyet sahiplerinin ortak edilmediği projelerin 

uygulanmasının güçlükleri düşünüldüğünde katılım sağlanarak ve ortaklık modelleri ile çözüm üretmek 

daha doğru bir yaklaşım olacaktır (Bkz: Ek: 9: Kamulaştırma Kanunu İlgili Maddeleri).  

8. 2863 Sayili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Değerlendirilmesi  

1983 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak 

işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konu ile ilgili kurulacak teşkilatların görevlerini tespit etmek ko-

nularını kapsamaktadır.  

Kentlerdeki sit alanlarının ve tescilli kültür varlıklarının korunmaları, kentsel çöküntü bölgeleri haline 

gelmelerinin önlenmeleri dolayısı ile bu alanları da kapsayacak kentsel dönüĢüm projelerinde bağlayıcı 

ve yönlendirici olması nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu önemli ve üzerinde has-

saslıkla durulması gereken bir kanundur.  

Kanunun 11. maddesinde bu kanunun belirlediği bakım ve onarım sorumluluklarını yerine getirmeyen-

lerin mülklerinin kamulaştırılacağı hükmü bulunmaktadır. Ayrıca kanunun 12. maddesinde tescilli kül-

tür varlıklarının korunması, bakımı ve onarımı için Kültür ve Turizm bakanlığı‟nca kredilerce destek-

lenecektir hükümleri bulunmaktadır. Kanunun 15. maddesinin koruma amaçlı imar planında kültürel 

amaçlara ayrılan yapıların Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın onayı ile belediyelerce kamulaştırılabileceği 

hükmü getirilmştir. Ancak bugüne kadar ülkemizde bu tür alanların koruması ve yaşatılmasında gerek 

teşvik edici yöntemler, gerekse kamu eli ile direk düzenlemeler konularında başarılı olunamamıştır.  

Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Aşamaları  

1- Dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve ilan edilmesi, 

2- Gayrimenkullerin mevcut durumunun tespiti, 

3- Katılım değerlerinin tespiti, 

4- Kentsel tasarım projesi ve dönüşüm amaçlı imar planının hazırlanması,  

5- Teknik altyapı projesi,  

6- Dağıtım değerlerinin tespiti, 

7- Mimari uygulama projesi, 

8- Dönüşüm amaçlı imar planının uygulaması,  

9- Dağıtım 
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10- Onay Meclis/Encümen 

11- Tapuya Tescil 

12- Yıkım, 

13- Molozların Kaldırılması, 

14- Yapım ve İnşaat (Ülger E. ve ark. 2008)  

Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı Taslağını ve gayrimenkul değerlemenin hangi aşamalarda yer aldığını 

şematik şekilde göstermek gerekirse;  

Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı Taslağı Süreci  

1. Dönüşüm Alanının Belirlenmesi 

2. Sınır Tespiti 

3. a. Tek alanlı düzenleme sınır tespiti  

    b. Çok alanlı düzenleme sınır tespiti  

4. Dönüşüm Alanının Askıya Çıkarılması 

5. Dönüşüm Alanının Kesinleşmesi 

6. Tebliğler, Şerhler, Kısıtlar 

7. Hazine Alanının İdareye Devri 

8. Dönüşüm Alanındaki Gayrimenkullerin Mevcut Durum Tespiti, Arazi Kullanimi, Saha Çalışmaları, 

Tapu Tescil ve Takyidat Dahil Hak Sahipliliği Bilgileri  

a. Mevcut arsaya yönelik bilgiler  

b. Mevcut yapiya yönelik bilgiler 

c. Değerleme kriter form ve dosyalarına yönelik bilgiler 

9. Katılım ve Dağtım Kütlelerinin Belirlenmesi 

10. Hedef Odakli Kentsel Tasarim Projesi ve Dönüşüm Amaçlı İmar Planının Hazırlanması  

11. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Hazırlanması 

12. 1/1000 Ölçekli Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Hazırlanması  

13. Kentsel Tasarim Projesinin Hazırlanması 

14. Meclis Onayı 

15. Dönüşüm Amaçlarına Uygun Plan Kararlarının Alınması (Dönüşüm, Gelişim, Tasfiye)  

16.a. Proje gelişim alanları 

     b. Yerinde dönüştürülecek alanlar 
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17. Uygulama Projesi 

18. 3192/18.Madde veya Değerleme Esasli Yöntemlerin Uygulanmasi  

19. Uygulama Projeleri Mimari Proje, Plan, Kesitler, Tesisat Projeleri vb.  

20. Teknik Altyapi Projesi 

21. Dağitim Kütlesi ve Değerleme Tespiti 

22. Dönüşüm Amaçli İmar Planı Uygulama Etapları (Proje Düzenlemesine göre)  

23. Dönüşüm Amaçli Parselasyon İlani ve Askiya Çıkarılması 

24. İdare Onayı 

25. Araziye Aplikasyon İşlemi 

26. Mülkiyet Dağılımı  

27. Yapilarin Boşaltılması ve Tasfiye Edilmesi  

28. Uygulamaların Başlatılması ve Mevcutların Yıkımı  

29. Molozların Kaldırılması  

30. İnşaat Programı  

31. Bitmiş Bağımsız Bölümlerin Hak Sahiplerine Dağıtımı  

Dolapdere Kentsel Dönüşüm Projesinin Yasalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi 

Alan araştırması olarak seçilen Dolapdere yerleşmesi Beyoğlu ve Şişli İlçe sınırları içerisinde kalmak-

tadır 2000 Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre Beyoğlu ilçe nüfusu 231.900, Şişli ilçesi nüfusu 

270.674‟tür. Araştırma alanının yer aldığı Beyoğlu ilçesinin yapısal-mimari ve yerleşme gelişim süre-

cine bakıldığında, Beyoğlu bölgesel olarak her zaman için Avrupa‟yı İstanbul‟da sergileyen bir nitelik 

taşıması; kilise, sinagog, vb dinsel yapıların yanında ilk elçilikler, ilk tiyatro, ilk belediye, ilk oteller, 

restoran, kafe, geleneksel düzenin dışındaki ilk konut uygulamaları da bu bölgede görülmüştür. İşlevsel 

yeniliklerle birlikte gerek malzeme gerekse de biçimsel özellikleri açısından yapılar, Avrupa şehirleri 

yapıları benzerlik göstermektedir. Beyoğlu da İstanbul‟un çeşitli bölgelerinde olduğu gibi yangınlar 

yaşanmış ve ahşap mimari yapı özelliği, kagir yapı şeklinde biçimlenmiştir. Beyoğlu gerek kentsel, ge-

rekse yapısal olarak önemli değişimler geçirmiştir. Bölgenin fiziksel değişimi, özellikle 1870‟te Taksim 

civarında çıkan yangın, pek çok ahşap ve kagir yapıyı yitirirken bölgede önemli fiziksel değişimlere 

imkan tanıyacak boş alanlar oluşmuştur. Bu boş olan alanlarda özellikle varlıklı bölge sakinlerince satın 

alınarak, bölgede bölgenin özellikleri, sıkışık bir kent dokusu ve yeşil alanı az bir görünüm yaratmakta-

dır. Araştırma alanı olarak seçilen Dolapdere yerleşmesi Beyoğlu ve Şişli ilçeleri sınırları içerisinde 

kalmaktadır. Batıda Tarlabaşı Bulvarı, doğuda Kurtuluş Caddesi, güneyde Harbiye ve kuzeyde Piyale 

Paşa Bulvarı ile sınırlanmaktadır.  
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1. Arazi Kullanımı 

Araştırma alanı ve yakın çevresindeki arazi kullanımı değerlendirildiğinde bölgenin çok farklı fonksi-

yon dağılımının olduğu görülmektedir. Tarlabaşı Bulvarı‟nın kuzeydeki sınırında ticaret aktiviteleri ha-

kim iken, bulvarın güney kısmında konsolosluklar, oteller, bazı ofis binalarının hakim olduğu görül-

mektedir. Bunun nedeni Tarlabaşı Bulvarı‟nın açılması ile bu bölümün gelişme sağlaması, İstiklal Cad-

desi‟nin yayalaştırılması ile bu gelişimin daha da artması olmuştur. Bölgede residence ve ofislerin de 

yoğunlaştığı görülmektedir.  

Bu bölgede yer alan konut alanları geleneksel tarzda olan fakat bakımsızlık nedeniyle yıkılmaya maruz 

kalan veya onarıma ihtiyaç duyulan yapılardır. Arazi kullanımı bakımından yeniden yapılanma değer-

lendirildiğinde; ana arter üzerinde bulunan ticaret alanlarının yeniden yapılanmaya daha kolay uyum 

sağlayacağı görülmektedir. İki bulvar arasında kalan konut alanlarında yeniden yapılanma kullanıcılarla 

uzlaşma sağlanması bekleneceğinden daha uzun bir süreci kapsamaktadır. Araştırma alanı içerisinde 

boş olan parsellerin depolama alanı olarak kullanılması, küçük sanayi alanlarının yer alması, kent mer-

kezinde yer alan bir bölge için uygun değildir. Bu bakımdan bu alanların boşaltılarak, yeni fonksiyon 

kararlarının alınması gerekmektedir.  

2. Mülkiyet Durumu 

Araştırma alanında mülkiyet durumu incelendiğinde genel olarak parçalı yapıdan oluştuğu görülmüştür. 

Parsel büyüklükleri maksimum 100 m2‟ye çıkmakta, ortalama parsel büyüklüğü ise 40 – 50 m2 olarak 

gözlenmektir.  

Araştırma alanı ve yakın çevresindeki mülkiyet durumu incelendiğinde genel olarak özel mülkiyetin 

hakim olduğu görülmektedir. Bölgede tarihi süreç içinde bir çok imparatorluğa ev sahipliği yaptığından 

kilise, sinagog gibi dini yapılar bulunmaktadır. Bu tür dini yapılar vakıf mülkiyetinde bulunmaktadır.  

Mülkiyet dağılımı büyük oranını özel mülkiyet olmasıyla birlikte, inceleme alan sınırlarında hazine ara-

zileri görülmektedir. Hazine mülkiyetindeki araziler; İnceleme alanının doğusunda Sazlıdere Caddesi 

üzerideki BEDAŞ kamu kurumu ile otopark alanı, Refik Saydam Caddesi Üzerindeki Kasımpaşa Stadı 

ve bitişik parseller, Bahariye Caddesi üzerindeki 860 – 862 nolu adalar hazine mülkiyetindeki alanlardır. 

Mülkiyet açısından araştırma alanı değerlendirildiğinde bölgenin büyük bir bölümünün özel mülkiyette 

olduğu görülmektedir.  

3. Kentsel Sit Alanları  

Dolapdere kentsel dönüşüm alanının Tarlabaşı Bulvarı ile Piyalepaşa Bulvarı arası Kentsel Sit alanında 

kalmaktadır. Kentsel Sit alanı ve yakın çevresinde tescilli kültür varlıkları bulunmaktadır. Kentsel sit 

alanında kalan veya tescilli kültür varlığı olan yapılar daha çok potansiyeli olmasına rağmen; yapılaş-

ması ile herhangi bir kararda, hem ilçe belediyesi hem de Kültür Bakanlığı yetkili olacağından uygulama 

bakımından daha uzun bir süreci içermektedir.  

4. Yürürlükteki İmar Planı  

Araştırma alanında Beyoğlu – Dolapdere Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar 

Planı 15.02.2002 tarihinde onaylanmıştır. 1/5000 Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 Uygulama 

İmar Planı; ilgili kurumlar tarafından hazırlanma aşamasındadır. Alan içinde Kentsel Sit Alanında kalan 
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bölgede 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmaları yapılmaktadır. İmar planı bir böl-

gede planlı bir gelişim sağlanması için oluşturulacak ilk adımdır. İmar planı doğrultusunda hazırlanacak 

projeler ile uygulama yapılabilir. Bu kapsamda imar planı onaylanmış olan bölgelerde yeniden yapı-

lanma daha kolay gerçekleşecektir.  

SONUÇ 

Sonuç olarak, kentsel yeniden gelişme etapları belirlenmiş ve Tarlabaşı Bulvarı‟ndaki ticaret aksı, Pi-

yalepaşa Bulvarı ile kesişim noktası ek maliyet gerektirmeden gelişecek bölge; Piyalepaşa Bulvarı ak-

sında olan ticaret alanları birinci bölgenin gelişmesinden sonra yeniden gelişme sağlanacak bölge, iki 

bulvar arasında kalan konut alanları ağırlıklı, tescilli kültür varlıklarının bulunduğu bölgede uzun sürede 

gelişme sağlayacak bölge olarak belirlenmiştir.  

Kentsel dönüşümde yasal boyutta önemli noktalar yönetim ile ilgili mevzuatın bu süreci düzenleyecek 

içerikte olması ve ona uygun bir yönetsel yapının kurulmuş olmasıdır. Burada değerlendirmesi yapılan 

1580 sayılı Belediye Kanunu, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun 

Hükmünde Kararname ve İl Özel İdareleri Kanunun ilgili maddeleri göstermiştir ki, yerel yönetimlere 

ait yetkilerin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Özellikle 1930 tarihli 1580 sayılı Belediye Kanunu 

ivedilikle yenilenmelidir. 70 yıl öncesinin koşulları ile dizayn edilen kanunun içeriğinin kentsel dönü-

şüm sürecindeki beklentilerini karşılaması zor gözükmektedir. Yerel yönetim mevzuatında yapılacak 

düzenlemeler bu idarelere verilecek yetkilerin doğru kullanımı getirmesi açısından kentsel dönüşüm 

sürecini etkileyen diğer kanunlarla paralellik içinde olmalıdır.  

Proje kapsamında;  

Tescilli kültür varlıklarının bakılamayacak durumda olanları, gerçek bedel üzerinden işlem yapılarak, 

sahibinin oluru ile kamulaştırılıp, aynı değerde imar hakkının başka bir bölgeden verilmesi sağlanacak-

tır. Sahibi olduğu binayı korumak isteyen ve bölgede yaşamaktan memnun olan kullanıcı ise Kültür 

Bakanlığı‟nın sağladığı projeler ile binasını yenileyebilecektir.  

Tescilli kültür varlığı olmayıp, bölgede bulunan yapılarda, kullanıcının oluru ile başka bir bölgeden aynı 

değerde bir konut sahibi olması sağlanacaktır. Binasını yenilemek isteyen kişiye ise Toplu Konut İdaresi 

ve özel sektör tarafından kredi yöntemleri uygulanabilecektir. Banka kredileri maksimum dört seneye 

kadar çıkmakta iken, Toplu Konut İdaresi ve özel sektör aracılığı ile verilen krediler on seneye kadar 

çıkabilecektir.  

Ana kararlar doğrultusunda mimari ve kentsel tasarım projeleri özel sektör temsilcileri tarafından hazır-

lanacak, ilgili belediyeler tarafından denetimi yapılacaktır.  

Türkiye‟deki yasal sistem kentsel dönüşümü destekleyecek şekilde oluşturulmamıştır. Bu bağlamda uy-

gulamalarda sorun çıkmaktadır. Planlama mevzuatının çok başlı hale getirilmiş olması ve karar merci-

lerinin sayılarının artması, kentsel dönüĢüm için yasal açıdan olumsuz bir yapı oluşturmuştur.  

Kent planlamasını ilgilendiren yasalar, bütüncül bir yaklaşım sergilememektedir. Her konuda ayrıcalıklı 

yasalarla çözüm bulmanın sağlıklı sonuçlar doğurmayacağı, bu nedenle planlama, imar ve yapılaşma ile 

ilgili konularda da başarısız olan imar kanununun kentsel dönüşümle ilgili maddeleri kapsayacak şekilde 

düzenlenmesi gerekmektedir.  
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ELEKTRODİYALİZ YÖNTEMİ İLE AĞIR METAL GİDERİMİ 

Senem KIRMIZI, Belgin KARABACAKOĞLU 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Eskişehir / Türkiye 

Öz: Bu çalışmada model atıksudan Cr(VI) giderimi için elektrodiyaliz süreci kullanılmıştır. Deney dü-

zeneği elektrodiyaliz hücresi, doğru akım (DC) güç kaynağı, peristaltik pompalar ve çözelti kaplarından 

oluşmaktadır. Elektrodiyaliz hücresinde karbon fiber anot, paslanmaz çelik katot, bir çift Ionac MA-

3475 anyon değişim membranı ve Ionac MC-3470 katyon değişim membranı kullanılmıştır. Hücreye 

uygulanan gerilim, pH ve akış hızının Cr(VI) giderimi ve enerji tüketimi üzerine olan etkileri incelen-

miş; düşük enerji tüketimi ile yaklaşık %98’ lik giderime ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Elektrodiyaliz, Cr(VI) Giderimi, İyon Değişim Membranı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Ağır metaller yaygın çevre kirletici unsurlar arasında yer alır ve çeşitli endüstriyel faaliyetler sonucunda 

açığa çıkan atık sularda bulunur. Bu ağır metallerin arasında yer alan Cr(VI) özellikle krom kaplama 

atık sularında açığa çıkar.  Cr (VI)' yı atık sudan uzaklaştırmak için kimyasal çöktürme, adsorpsiyon ile 

biyolojik ve elektrokimyasal yöntemler kullanılabilmektedir [1]. Kimyasal çöktürmenin yüksek mik-

tarda çamur oluşumu, adsorpsiyonun ise kullanılan adsorban maddenin rejenerasyonunun gerekliliği 

gibi birtakım dezavantajları vardır. Bu nedenle Cr (VI) arıtımı için elektrokimyasal teknolojiler büyük 

ilgi görmüştür. Elektrokimyasal yöntemler temiz bir reaktif olan elektronu kullanır. Ayrıca, çok yönlü-

lük, otomasyon kolaylığı, ılımlı reaksiyon koşullarında çalışması nedeniyle güvenli bir yöntem olması 

gibi başka avantajlar da sahiptir. Elektrokimyasal bir membran ayırma süreci olan elektrodiyaliz (ED) 

ise elektriksel potansiyel fark altında iyon değişim membranları boyunca iyonların seçimli olarak ayrıl-

masını sağlar ve metal giderimi için oldukça başarılı sonuçlar vermektedir [2].  

 

Şekil 1. Elektrodiyaliz sürecinin prensibi 

Elektrodiyaliz hücresi Şekil 1’ de görüldüğü gibi katot ve anot arasına bir dizi anyon değişim membranı 

(ADM) ve katyon değişim membranı (KDM) yerleştirilerek oluşur. Yığın olarak adlandırılan gerçek bir 

elektrodiyaliz hücresi birkaç yüz membrandan oluşabilir [3, 4]. Bu elektrik yüklü membranlar sayesinde 

sulu çözeltilerdeki iyonlar uzaklaştırılır. Anot ve katot arasında elektriksel potansiyel uygulanır ve böy-

lece yük taşınımı gerçekleşir. Örneğin, NaCl gibi iyonik bir çözelti orta bölmeye beslenirse elektriksel 
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alanın itici gücü altında pozitif yüklü sodyum iyonları katoda, negatif yüklü klor iyonları ise anoda doğru 

göç ederler. Sonuç olarak, elektrodiyaliz hücresinde seyreltik ve derişik çözeltiler oluşur. 

Membran esaslı ayırma ve saflaştırma işlemleri oldukça düşük enerji gereksinimleri ve membran mo-

düler tasarımının kolay ölçeklendirilmesi nedeniyle ekonomik olarak uygulanabilir [3]. ED çevre dostu 

olması, yüksek ayırma performansı, kullanım kolaylığı ve düşük enerji tüketimi gibi avantajları nede-

niyle acı su ve deniz suyundan  içme suyu üretimi, organik asit üretimi, iyonik sıvı sistemlerinin saflaş-

tırılması, suyun yumuşatılması ve metal iyonları gibi çok farklı alanlarda uygulanabilmektedir. 

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı karbon fiber anot, paslanmaz çelik katot, Ionac MA-3475 anyon değişim memb-

ranı ve Ionac MC-3470 katyon değişim membranının kullanıldığı elektrodiyaliz hücresinin Cr(VI) gi-

derimi için uygunluğunu incelemek ayrıca giderim ve enerji tüketimi üzerinde hücreye uygulanan geri-

lim, pH ve akış hızının etkilerini incelemektir.  

KAPSAM 

Bu çalışma kapsamında ağır metal giderimi için elektrokimyasal bir membran ayırma süreci olan elekt-

rodiyaliz yöntemi kullanılmış; düşük enerji tüketimi ile en yüksek giderim verimine ulaşmak için bazı 

değişkenlerin en uygun değerleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

YÖNTEM 

Deney düzeneği elektrodiyaliz hücresi, DC güç kaynağı, peristaltik pompalar ve çözelti kaplarından 

oluşmaktadır.  Kesikli geri dolaşımlı olarak çalıştırılan deney sisteminin şekli aşağıda verilmiştir (Şekil 

2).  Besleme haznesinde Cr(VI) içeren çözelti, anolit ve katolit haznelerinde ise pH değeri 3 olarak 

ayarlanmış saf su bulunmaktadır. Orta bölmede dolaştırılan Cr(VI) çözeltisi K2Cr2O7 kullanılarak hazır-

lanmıştır.  

 

Şekil 2. Deney düzeneğinin şematik gösterimi 

Elektrodiyaliz hücresi polietilen ve teflon malzeme kullanılarak yapılmış; elektrot, membran ve hücre 

bölmeleri arasındaki sızdırmazlık 2 mm kalınlığında silikon levha contalar ile sağlanmıştır. İyon deği-

şim membranı ve elektrotların aktif yüzey alanı yaklaşık 14 cm2 ’ dir. Elektrodiyaliz hücresinde karbon 

fiber anot, paslanmaz çelik katot, bir çift Ionac MA-3475 anyon değişim membranı ve Ionac MC-3470 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

133 

katyon değişim membranı kullanılmıştır.  İyon değişim membranlarının üretici firma tarafından verilen 

bazı özellikleri Çizelge 1’ de verilmiştir.  

Çizelge 1. Deneysel çalışmada kullanılan membranların özellikleri 

Üretici Lanxess 

Membrane MC 3475 MA 3470 

Tür Heterojen Heterojen 

İyonik form Na
+

 Cl
-

 

Seçici geçirgenlik (%) 96 99 

Elektriksel direnç ( cm
2

) 14 (in O,1 N 

NaCl) 

5 (in 1 N NaCl) 

17 (in O,1 N 

NaCl) 

8 (in 1 N NaCl) 

İyon değişim kapasitesi  

(meq/g kuru membran) 

1,4 1 

Kalınlık (mm) 0,50-0,52 0,50-0,52 

Burst (patlama) mukavemeti 

(kPa) 

min. 1,38 min. 1,38 

50 mg/L derişiminde Cr(VI) içeren besleme çözeltisi potasyum dikromat (K2Cr2O7) kullanılarak hazır-

lanmıştır. Destek elektrolit olarak Na2SO4 kullanılmış; anolit ve katolit çözeltilerine 0,1 g besleme çö-

zeltisine ise 0,2 g eklenmiştir. 0,1 M H2SO4 çözeltisi kullanılarak pH ayarlaması yapılmıştır. Kullanılan 

tüm kimyasallar Merck markadır. Anot ve katot bölmelerinde 200 mL; orta bölmede ise 100 mL Cr6+ 

çözeltisi dolaştırılmıştır. Hücreye DC güç kaynağından belirlenen değerde voltaj uygulanmış ve deney-

ler 90 dk sürdürülmüştür.  Her 15 dk’da bir orta bölmeden 1 mL analiz numunesi alınarak 540 nm dalga 

boyunda UV spektrofotometrede Cr(VI) derişimleri ölçülmüştür.  

Deneylerde incelenen parametreler ve değerleri Çizelge 2’ de verilmiştir.  

Çizelge 2. Deney koşulları 

Parametreler Değerler Sabit değişkenler ve değerleri 

pH 2; 3;3,75; 4,59 C: 50 mg/L, E=25 V 

Gerilim (V) 5, 10, 15, 20, 25, 30  C: 50 mg/L, pH :3  

Orta bölme akış hızı (mL/s) 40,3 mL/dk; 50,3 mL/dk; C: 50 mg/L, E=20 V, pH :3 
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BULGULAR 

Elektrodiyaliz gibi elektrokimyasal süreçlerde giderim yüzdesinin yanı sıra elektrik enerjisi tüketimi de 

önemlidir. İncelenen değişkenler enerji tüketimi değerlerini etkilemektedir.  

Deney verilerine göre aşağıdaki eşitliklerden giderim yüzdesi ve enerji tüketimi değerleri hesaplanmış-

tır.   

(1) 

                                                               

               

(2) 

 

Farklı gerilim değerleri için giderim ve enerji tüketiminin değişimi Şekil 3’ te verilmiştir. Buna göre 

Cr(VI) giderim verimi ve enerji tüketimi açısından 25 V en uygun gerilim değeri olarak belirlenmiştir.  

 

 

Şekil 3.  Farklı gerilim değerleri için giderim verimi ve enerji tüketimi 

Elektrodiyaliz işleminde önemli parametrelerden biri de pH değeridir. Bu çalışmada ayrıca besleme çö-

zeltisinin pH değeri krom iyonlarının türünü de belirler. pH 1 ve 12 aralığında Cr(VI)’ nın başlıca iyonik 

türleri bikromat (HCrO4
-), dikromat (Cr2O7

2-) ve kromat (CrO4
2- ) olarak bilinir. Düşük pH değerlerinde 

(yaklaşık 1-6) HCrO4
-  ve Cr2O7

2- iyonları bulunurken pH 6 değerinin üzerinde ağırlıklı olarak CrO4
2- 

bulunur. Bu anyonlar elektrik alanın etkisiyle anyon değişim membranından geçerek anoda doğru yö-

nelirler. Giderim verimi ve enerji tüketiminin pH ile değişimi Şekil 4’ te verilmiştir.  
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Şekil 4.  Farklı pH değerleri için giderim verimi ve enerji tüketimi 

Elektrodiyaliz sisteminde akış hızının etkisinin incelendiği deney sonuçları Şekil 5’ te verilmiştir. Enerji 

tüketimi açısından 50,375 mL/dk akış hızı uygun görülmesine karşın bu hızda giderim verimi oldukça 

düşük olmaktadır.   

Şekil 5.  Farklı akış hızı değerleri için giderim verimi ve enerji tüketimi 

SONUÇ 

Bu çalışmada elektrodiyaliz yöntemi ile Cr(VI) giderimi için hücreye uygulanan gerilim, pH ve akış 

hızının giderim verimi ve enerji tüketimi üzerine olan etkileri incelenmiş; 25 V gerilim, pH 3 ve 40,3 

mL/ dk akış hızında 37,6 Wh/L gibi düşük bir enerji tüketimi ile yaklaşık %98’ lik giderime ulaşılmıştır.  

Sonuçlar kullanılan membran ve elektrotların düşük derişimlerde Cr(VI) giderimi için uygun olduğunu 

göstermektedir.   
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GG-25, GGG-45 VE GJV-350 GOFRET DÖKÜM KALIPLARININ MEKANİK 

ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE YÜZEY KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI 

Abdullah Sadık TAZEGÜL1, Uğur KÖKLÜ2 

1Tüfekçioğulları Mak. Gıda İml. San. ve Tic. Ltd. Şti. /Ar-Ge Merkezi, Organize Sanayi Bölgesi, 

Karaman / Türkiye 
2Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,  

Karaman / Türkiye 

Öz: Gofret pişirme fırınlarının şaseleri ve pişirme kalıpları dökme demir malzemesinden imal edilmek-

tedir. Dökme demirlerin, gofret pişirme kalıbı olarak tercih edilmesinin en önemli sebepleri, yüksek 

derecedeki ısıya dayanıklı olması, ısıyı iyi bir şekilde iletmesi ve ısıyı dağıtmasıdır. Sıvı hamur, ısıtılan 

pişirme kalıpları arasında pişirilerek gofret yaprağı elde edilmektedir. Gofret yaprağı, çok ince ve gevrek 

bir yapıya sahiptir. Gofret üretim aşamasının en önemli safhası, gofret yaprağının homojen pişmesi ve 

eşit kalınlıkta olmasıdır. Gofret yaprağında, istenen bu özelliğinin sağlaması için gofret pişirme kalıp-

larının malzemesi son derece önemlidir. Projemizde, farklı özelliklerdeki gofret pişirme kalıp malzeme-

lerinin gofret kalitesine etkisi kapsamlı bir şekilde hem deneysel hem de sonlu elemanlar yöntemi kul-

lanılarak araştırılmıştır. Projemizin bir kısmı burada sunulmuştur. Bu bildiride, GG-25, GGG-45 ve 

GJV-350 malzemelerinin, kimyasal bileşenleri kontrol edilerek, mekanik özellikleri belirlenerek ve taş-

lama operasyonu sonrası yüzey kaliteleri araştırılmıştır. GG-25 ve GGG-45 döküm malzemelerin spekt-

ral analiz sonuçları genel itibariyle literatürle uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Ancak, GJV-350 malze-

mesinin kimyasal bileşim yüzdelik değerleri literatüre göre ufak farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. 

GGG-45 ve GG-25 numunelerden elde edilen çekme mukavemet değerleri literatür değerine yakın çı-

karken, GJV-350 numunesinin çekme mukavemet değeri literatürden daha düşük çıkmıştır. Bu kalıp 

malzemelerinin yüzey kalitesi değerlendirmesinde ise en iyi yüzey kalitesi (hem Ra hem de Rz) GG-25 

döküm malzemesinde elde edilirken, en kötü yüzey ise GJV-350 döküm malzemesinde elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Gofret Kalıbı, Döküm Kalıp, Kalıp Malzemesi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İnsanların yaşam biçimlerindeki değişim ve yoğun hayat temposunun etkisiyle, hazır, paketlenmiş, ta-

şınabilen ürünler ile birlikte hızlı tüketim gibi beslenme unsurlarının önemi gün geçtikçe artmaktadır. 

Bunun sonucunda, teknolojinin gelişmesiyle de çeşitli hazır gıdaların üretimi artmıştır (Ertop ve arka-

daşları, 2016: 398-406). Bisküvi, kraker, kek, gofret ve bar bilinen en eski atıştırmalık besinlerdir. Bu 

tür besinler, sıcak veya soğuk içeceklerin yanında veya tek başına tüketilen, temel malzemeleri genel-

likle buğday unu, şeker, yağ ve çikolata olduğundan, karbonhidrat ve yağ içerikli yüksek besinlerdir. 

Raf ömürlerinin uzunluğu ve kolay taşınabilir olmaları nedeniyle hem üretici hem de tüketiciler tarafın-

dan giderek daha çok tercih edilmektedir (Karaağaoğlu ve arkadaşları, 2002: 105-111). Gofret üretim 

makineleri gıda imalat sanayinde büyük öneme sahiptir. Gofret üretiminde en önemli kısım sıvı hamu-

run pişirilerek gofret yaprağına dönüştürülmesidir. Gofret hamuru, fırın içerisinde ısıtılan kalıplar ara-

sına dökülerek tost mantığıyla pişmektedir. Sıvı hamur, ısıtılmış kalıbın içerisine döküldükten sonra, 

yarım turda üst ocak yardımıyla gofretin alt bölümü pişer, daha sonra alt ocak ile de gofretin üst bölümü 

pişer. Sıvı gofret hamuru, gofret pişirme kalıbı arasına belirli bir miktarda (150-220 gr) dökülür ve 2.2 
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ila 3 dakika içerisinde fırında pişmektedir (Tiefenbacher 2017: 426-447, Manley 2011: 396-401, 1). 

Gofret pişirme kalıpları fırının içerisinde zincir tahrikli raylar üzerinde hareket ederek bir tam tur attık-

tan sonra pişirme işlemini tamamlamaktadır. Pişen ürün gofret yaprağı olarak tanımlanır. Bu ürünler, 

280x380 mm, 290x470 mm, 350x500 mm, 350x700 mm, 350x730 mm, 350X800 mm, 350x1000 

mm’ye kadar istenilen ebatlarda üretilmektedir. Gofret yaprağının kalınlıkları 2.5-5 mm arasında kalın-

lıklarda üretilebilmektedir. Fırında pişirme işlemi hava-gaz (doğalgaz veya LPG) karışımı ile yapılmak-

tadır. Gofret fırının maksimum iç sıcaklığı 170-200 °C arasındadır.  Gofret kalıplarının ürün pişirme 

sıcaklığı 135-190 °C arasındadır (Tiefenbacher 2017: 446, Dogan 2006: 569-576, Sundara 2012: 56-60, 

Şekil 1).  

 

Şekil 1. Zamana bağlı olarak, gofret yaprağının ve pişirme kalıbının sıcaklık değişimi (Tiefen-

bacher 2017: 446) 

Gofret fırınları 32, 44, 52, 60, 92, 112, 122 ve 200 adet döküm pişirme kalıplı olarak imal edilebilmek-

tedir. Gofret pişirme kalıpları döküm (Küresel Grafitli veya Lamel Grafitli Döküm) parçalardan oluş-

maktadır. Döküm parçalarının kullanılmasının sebebi, dökümün geç soğuması ve ısıyı tüm gofret yap-

rağına iyi iletebilmesidir. Gofret üretiminde gofret yaprağının istenen kalınlıkta, ağırlıkta ve homojen 

bir şekilde pişmesi çok önemlidir. Gofret yaprağının tamamı eşit-homojen pişmediği taktirde ince kalan 

kısımları çok pişmiş olur. Bunun sonucunda gofret yaprağında gevrek bir yapı meydana gelmektedir. 

Yukarıda anlatılan etkiler göz önünde bulundurulduğunda, bu kadar ağır yapının içerisinde ince hassas 

ve kırılgan bir ürün elde edilmesi kolay değildir.  

AMAÇ 

Bu çalışmada, gıda imalat sanayinde önemli bir yeri olan gofret yaprağının homojen bir şekilde pişmesi, 

eşit kalınlıkta olması için deneysel çalışma yürütülmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşabilmek için 3 

farklı gofret pişirme kalıp döküm malzemesinin kimyasal bileşimi, mekanik özellikleri ve taşlama pro-

sesi sonrası yüzey kalitesi araştırılmıştır. 

KAPSAM 

Gofret yaprağının kalitesini belirleyen en önemli etken gofret pişirme kalıp malzemesidir. Kalıp malze-

mesi olarak dökme demirler kullanılmaktadır. Bu çalışma, KOSGEB Araştırma-Geliştirme, İnovasyon 

                                                            
1 https://en.baker-group.net/technology-and-recipes/technology-confectionery-industry/waffles.html, 

https://en.baker-group.net/technology-and-recipes/technology-confectionery-industry/waffles.html
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ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında “Kaliteli Gofret Yaprağı Üretmek için Gofret 

Pişirme Kalıp Setinin Araştırılması ve Geliştirilmesi” isimli projesinin katkılarıyla hazırlanmıştır. Pro-

jede, Ansys yazılımı ve SolidWORKS Simulation ile termal analizler yapılmıştır.  GG-25, GGG-45 ve 

GJV-350 gofret kalıp malzemelerinin spektral analizleri, çekme testleri, gofret kalıplarının boyutsal öl-

çümleri, CMM ölçümleri, kaplama kalınlığı ölçümleri, yüzey pürüzlülüğü ölçümleri yapılmıştır. Daha 

sonra ise saha testleri yapılmıştır. Saha testlerinde kalıpların sıcaklık ölçümleri hem termal kamera hem 

de kızılötesi lazer termometre ile ölçülmüştür. Bunlara ilaveten yaprak sıcaklığı ve kalınlıkları da ölçül-

müştür. Son olarak ise yaprak renk dağılımı gözlemlenmiştir. 

YÖNTEM   

Bu çalışmada, GG-25, GGG-45 ve GJV-350 dökme demir malzemesinin spektral analizi, mekanik öze-

likleri ve yüzey kaliteleri deneysel olarak araştırılmıştır.  

BULGULAR 

Spektral analiz spektrometre ile yapılır. Maddelerin yaydığı ışınları inceleyerek, maddeyi oluşturan ele-

mentleri nitel ve nicel olarak inceleme işlemine spektral analiz denir2. GG-25, GGG-45 ve GJV-350 

gofret kalıplarının spektral analizleri firmamız bünyesinde bulunan ARL Easy Spark Oes metals analy-

zer cihaz ile yapılmıştır. Her bir kalıp malzemesi için 3’er farklı numuneden ölçüm alınmıştır (Şekil 2). 

Alınan tüm ölçüm sonuçları aşağıda Tablo 1’de verilmiştir. Genellikle literatürde dikkate alınan ele-

mentler tabloda verilmiştir.  

 

Şekil 2. Spektral analiz yapılmış malzeme örnekleri 

  

                                                            
2 https://www.nedirnedemek.com/spektral-analiz-ne-demek   
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Tablo 1. Gofret kalıplarının spektral analiz sonuçları 

 Fe% C% Mn% Si% P% S% Ni% Cr% Cu% Mo% 

GGG-45 93.013 3.814 0.228 2.452 0.030 0.020 0.026 0.044 0.232 0.003 

93.156 3.930 0.268 2.189 0.024 0.019 0.021 0.028 0.224 0.005 

92.910 3.901 0.236 2.460 0.032 0.019 0.026 0.044 0.234 0.003 

GG-25 92.698 3.517 0.803 2.139 0.029 0.077 0.054 0.226 0.368 0.014 

92.680 3.551 0.827 2.094 0.029 0.075 0.054 0.230 0.372 0.013 

92.675 3.535 0.816 2.139 0.030 0.076 0.053 0.226 0.372 0.012 

GJV-350 93.155 3.982 0.278 1.984 0.027 0.033 0.023 0.072 0.363 0.008 

92.743 4.458 0.276 1.929 0.024 0.035 0.021 0.067 0.361 0.008 

93.129 3.999 0.266 1.995 0.029 0.034 0.023 0.075 0.359 0.009 

Firma dışından satın alınan malzemelere spektral analizler yaparak istenen malzeme olup olmadığı test 

edilmesi son derece önemlidir. Yapılan testlerde, uygun olmayan malzeme var ise dökümcü ile görüşü-

lerek malzeme revize edilmesine imkân tanınmıştır. GJV-350 malzemesinin kimyasal yüzdeliklerinin 

literatür değerleriyle ufak farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Diğer 2 döküm malzemesinde, genel iti-

bariyle literatürle uyumlu olduğu tespit edilmiştir.  

Malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesinde en sık kullanılan test, çekme testidir. Bu bağ-

lamda, döküm malzemelerden (GG-25, GGG-45 ve GJV-350) standartlara uygun çekme test numuneleri 

hazırlanmıştır. GG-25 pik dökme demir EN-1561:1997 standardına göre, GGG-45 ve GJV-350 malze-

meler ise EN-1563:1997 standardına göre hazırlanmıştır. Deneyler, 3 tekrarlı olacak şekilde yapılmıştır. 

Çekme test numuneleri Shimadzu çekme basma test cihazında test edilmiştir (Şekil 3). GG-25, GGG-

45 ve GjV-350 döküm malzemelerin bazı mekanik özellikleri aşağıda tabloda verilmiştir. 

     

Şekil 3. Çekme numuneleri, çekme cihazı ve kopan numune 
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Tablo 2. GG-25, GGG-45 ve GJV-350 döküm parçaların mekanik özellikleri 

Özellik GGG-45 GG-25 GJV-350 

Çekme Mukavemeti, MPa 449.47 223.4 270.2 

%Uzama 19.96 8.27 3.12 

Sertlik, Brinell 177 222 145 

Tablo 2 incelendiğinde en yüksek çekme mukavemeti GGG-45 numunesinde elde edilirken, en düşük 

çekme mukavemeti ise GG-25 numunesinde oluşmuştur. GGG-45 ve GG-25 numunelerinden elde edi-

len çekme mukavemet değerleri literatürle yakın çıkmıştır. Ancak, GJV-350 numunesinin çekme mu-

kavemet değeri literatürden daha düşük çıkmıştır. GJV-350 malzemesinin kimyasal yüzdelikleri litera-

tür değerleriyle ufak farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu malzemenin çekme mukavemet değerinin 

daha düşük çıkmasının sebebi kimyasal bileşimden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. GGG-45 ve GG-

25 numunelerinin % uzama değerleri literatürden daha yüksek çıkmış, GJV-350 numune ise literatüre 

yakın çıkmıştır.  

Lamel grafitli dökme demir üretimi esnasında, sıvı dökme demir içeriğine ilave edilen Si elementi, dö-

kümün akışkanlığını arttırmakla birlikte, C eşdeğeri üzerinde önemli bir etki oluşturduğu bilinmektedir. 

Si elementi, karbon (C) eşdeğeri üzerindeki etkisi sonucunda alaşımın katılaşma sürecini de etkilemek-

tedir. Aynı zamanda, lamel grafitli dökme demirin iç yapısındaki Si yüzde oranının artmasıyla, iç yapı-

daki östenit miktarı azalmakta ve bu azalma sonunda gri dökme demirin çekme dayanımını olumsuz 

yönde etkilemektedir3. Si, lamel grafitli dökme demirlerde yukarı da bahsedilen etkiyi gösterirken, kü-

resel grafitli dökme demirlerde aynı etkiye sahip değildir. İç yapıdaki Si oranının yükselmesiyle, mikro 

yapının tamamen ferritik olmasına ve Si atomlarının, demir (Fe) atomlarının yerini almasına neden ol-

maktadır. Böylece iç yapı, tek fazlı katı bir çözelti oluşmasıyla sonuçlanmaktadır. Tek fazlı katı bir 

çözeltinin oluşması, küresel grafitli dökme demirlerde, mukavemet arttırıcı bir etkiyle, çekme dayanımı, 

akma dayanımı, sertlik, tokluk, yüzde uzama oranı gibi mekanik özelliklerini olumlu yönde etkilemek-

tedir (Gider, 2015: 1-80). GGG-45 ve GG-25 numunelerinin sertlik ölçümlerinde literatüre göre yakın 

değerler çıkarken, ancak GJV-350 numunenin sertlik değeri literatürden daha düşük çıkmıştır. Sertlik 

ve çekme mukavemeti benzerlik arz etmiştir. Hem sertlik hem de çekme dayanımı metallerin plastik 

deformasyona karşı direncini gösterir. Bu iki değer kabaca orantılıdır. 

GG-25, GGG-45 ve GJV-350 gofret döküm kalıpları dökümden sonra CNC işleme merkezlerinde has-

sas bir şekilde ölçülerine getirildikten sonra kalıpların yüzeylerine CNC taşlama makinesinde gofret 

desenleri verilmiştir. Bu çalışmada, baklava desenli gofret kalıbı kullanılmıştır. Gofret kalıpları çok ağır 

olduğu için yedekte bulunan çekme test numunelerine desenler açılmıştır (Şekil 4). Taşlanan yüzeyler 

Zygo Zegage optik profilometre ile temassız olarak yüzeyler taranmıştır (Şekil 5).  

                                                            
3 https://dokumhane.net/kutuphane/lamel-grafitli-gri-dokme-demirde-bulunan-farkli-alasim-elementlerinin-etki-

leri 

https://dokumhane.net/kutuphane/lamel-grafitli-gri-dokme-demirde-bulunan-farkli-alasim-elementlerinin-etkileri
https://dokumhane.net/kutuphane/lamel-grafitli-gri-dokme-demirde-bulunan-farkli-alasim-elementlerinin-etkileri
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Şekil 4. Farklı kalıp malzemelerine gofret desenlerinin açılması 

 

Şekil 5. Yüzey pürüzlülüğü ölçümü 

Optik taramada 2 farklı büyütme (5.5X ve 20X) kullanılmıştır. 5.5X büyütmede 1500X1500 µm’lik bir 

yüzeyden, 20X büyütmede ise 500x500 µm’lik yüzeyden ölçüm almaktadır. Her bir yüzeyden 3 kez 

ölçüm alınmıştır. Yüzey pürüzlülüğü ölçüm cihazından alınan görüntüler ve nümerik ortalama yüzey 

pürüzlülüğü (Ra) ve maksimum yüzey pürüzlülüğü (Rz) sonuçları aşağıda verilmiştir (Şekil 6). 
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Şekil 6. Yüzey pürüzlülüğü ölçüm sonuçları 
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Tablo 3. Ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) sonuçları 

 5.5X 20X 

 Ra1 Ra2 Ra3 Ort. 

Ra 

Ra1 Ra2 Ra3 Ort. 

Ra 

GG-25 0.245 0.150 0.147 0.181 0.067 0.069 0.088 0.075 

GGG-

45 

0.219 0.215 0.182 0.205 0.115 0.105 0.077 0.099 

GJV-

350 

0.435 0.578 0.448 0.487 0.103 0.082 0.090 0.092 

 

Tablo 4. Maksimum yüzey pürüzlülüğü (Rz) sonuçları 

 5.5X 20X 

 Rz1 Rz2 Rz3 Ort. 

Rz 

Rz1 Rz2 Rz3 Ort. 

Rz 

GG-25 35.112 30.787 14.053 26.651 1.663 1.381 1.757 1.600 

GGG-

45 

62.082 36.522 39.708 46.104 2.975 1.287 1.863 2.042 

GJV-

350 

55.940 41.341 48.899 48.727 4.253 1.425 2.314 2.664 

 

Yukarıdaki şekiller ve tablolar incelendiğinde GG-25, GGG-45 ve GJV-350 döküm kalıp malzemeleri-

nin taşlama sonucu her iki büyütmede alınan datalarda en iyi yüzey kalitesi (hem Ra hem de Rz) GG-

25 döküm malzemesinde elde edilmiştir. En kötü yüzey ise GJV-350 döküm malzemesinde elde edil-

miştir. GGG-45 döküm malzemesi ise bu iki döküm arasında yüzey kalitesine sahip olduğu görülmüştür.  

SONUÇ 

Bu bildiride, GG-25, GGG-45 ve GJV-350 gofret döküm kalıp malzemelerinin kimyasal bileşimi, me-

kanik özellikleri ve yüzey kaliteleri deneysel olarak araştırılmıştır.  GG-25 ve GGG-45 döküm malze-

melerin spektral analiz sonuçları genel itibariyle literatürle uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Ancak, 

GJV-350 malzemesinin kimyasal bileşim yüzdelik değerleri literatüre göre ufak farklılıkların olduğu 

tespit edilmiştir. En yüksek çekme mukavemeti GGG-45 numunesinde (449.47 MPa) elde edilirken, en 

düşük çekme mukavemeti ise GG-25 numunesinde (223.4 MPa) oluşmuştur. GGG-45 ve GG-25 numu-

nelerden elde edilen çekme mukavemet değerleri literatürle yakın çıkarken, GJV-350 numunenin çekme 

mukavemet değeri literatürden daha düşük çıkmıştır. Endüstriyel olarak temin edilen malzemelerin, 
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mutlaka gerekli testlerin yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu kalıp malzemelerinin yüzey kali-

tesi değerlendirmesinde ise en iyi yüzey kalitesi (hem Ra hem de Rz) GG-25 döküm malzemesinde elde 

edilirken, en kötü yüzey ise GJV-350 döküm malzemesinde elde edilmiştir.  
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GOFRET FIRINLARINDAKİ ŞASELERİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE 

HAFİFLETİLMESİ 

Abdullah Sadık TAZEGÜL1, Murat MAYDA2 

1Tüfekçioğulları Mak. Gıda İml. San. ve Tic. Ltd. Şti. /Ar-Ge Merkezi, Organize Sanayi Bölgesi, 

Karaman / Türkiye 
2Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 

70100, Karaman /Türkiye  

Öz: Gıda sektöründe, gofret üretim makineleri önemli bir yer kaplamaktadır. Gofret üretim makineleri-

nin en önemli birimlerinden biri gofret fırınıdır. Bu fırın içindeki pişirme bileşenleri, genel itibariyle 

döküm malzemelerden imal edilmektedirler. Döküm malzemeler, yüksek ısı kapasitesi, yüksek muka-

vemet vb. avantajlarından dolayı, gofret fırınlarında genellikle tercih edilmektedir. Ancak, dökme de-

mirlerin bu avantajlarının yanında sisteme getirdiği ek ağırlığın fazla olması onların önemli dezavantaj-

larından biri olarak bilinmektedir. Mühendislik tasarımında ürünlerin ağırlık hafifletme işlemi sıklıkla 

karşılaşılan bir konudur. Bir parça ya da makinenin gereğinden fazla kütleye sahip olması, parça/makine 

üzerine gelen farklı yönlerdeki yüklerin artması anlamına gelmektedir. Bu durumda, gelen yükler ve 

mevcut probleme özgü sınır şartlarını modellemek ve mukavemet kriterlerine bağlı kalmak şartıyla 

parça, bileşen veya sistemlerin hafifletilmesi gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada, gofret fırını iskeletini 

oluşturan döküm şaselerin sonlu elemanlar yöntemiyle ısıl ve statik yükler altında hafifletilmesi amaç-

lanmıştır. SolidWorks Simulation yazılımında ilk olarak mevcut şaseye gelen statik ve ısıl yükler altında 

gerekli sınır şartları modellenerek maksimum Von Mises eşlenik gerilmesi ve yer değiştirme değerleri 

bulunmuştur. Sonra, şasenin belirli tasarım değişkenleri değiştirilerek Von Mises gerilmeleri ve yer de-

ğiştirmeler yeniden bulunmuş olup mevcut ve iyileştirilmiş şase tasarımı karşılaştırılmıştır. Analizler 

sonucunda, şase kütlesi %29.6 hafifletilmiş, maksimum eşlenik gerilme ise %14.7 azaltılmıştır. Yer 

değiştirme değerinde ise göz ardı edilebilir (yaklaşık 0.06 mm) bir artış olmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Gofret Fırınları, Küresel Grafitli Dökme Demir, Sonlu Elemanlar Analizi, Ağırlık 

Hafifletme 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Gıda makineleri sanayinde, gofret üretim makineleri önemli bir yer kaplamaktadır. Gofret üretim hattı-

nın en önemli makinesi hiç şüphesiz gofret yaprağı pişirme fırınıdır. Fırının önemli mekanik yapıları, 

pişirme kalıpları ve iskelet olarak belirlenebilir. Gofret fırınlarının içerisindeki döküm pişirme kalıpla-

rının sayısı, 32 ile 200 adet arasında müşteri isteğine bağlı olarak değişmektedir. Gofret fırının iskeletini 

oluşturan şaseler ile gofret pişirme kalıpları, döküm parçalardan oluşmaktadır. Döküm parçaların kulla-

nılmasının sebebi, dökümün ısındıktan sonra geç soğuması ve ısıyı homojen şekilde tüm gofret yapra-

ğına iletebilmesidir. Ek olarak döküm malzemenin su buharına karşı korozyona dayanıklı ve yorulma 

ömürlerinin uzun olması ayrı bir tercih sebebidir. Gofret fırınında, döküm malzemelerin kullanılması 

faydalarının yanında malzemenin çok ağır olması, talaşlı imalatta uzun işleme süreleri ve montaj zorluğu 

gibi dezavantajları da vardır. Döküm pişirme kalıp sayısının artması, fırının hem uzunluğunu hem de 

döküm şaselerin sayısını ve bunun sonucunda gofret fırınının toplam ağırlığını arttırmaktadır. Örneğin, 

92 kalıplı gofret fırını kalıplar hariç 26 ton ağırlıkta iken kalıplarla birlikte 46 ton ağırlığındadır. Gofret 

fırın bileşenleri, mekanik etkilere ek olarak ısıl etkilere de önemli derecede maruz kalmaktadır. Gofret 

fırınlarında, ısı kaynağı olarak alt ve üst ocak bulunmakta ve bu ocaklar raylar üzerinde hareket eden 
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pişirme kalıplarını ısıtmaktadır. Fırında pişirme işlemi için hava-gaz (doğalgaz veya LPG) karışımı kul-

lanılmaktadır. Diğer yandan, gofret fırınının iç ortam sıcaklığı 170-200 °C arasındadır (Tiefenbacher 

2017: 426-447). Şekil 1’de zamana bağlı olarak pişirme kalıbı ve gofret yaprağının sıcaklık değişimleri 

verilmiştir. 

 

Şekil 1. Gofret yaprağı ve pişirme kalıbının zamana bağlı sıcaklık değişimi  

(Tiefenbacher, 2017: 446) 

Ek olarak, gofret fırını üzerine yapılan bir çalışmada (Mukherjee ve ark., 2019: 396-401), gofret fırınının 

iç ısı haritası oluşturulmuştur. Şekil 2’deki haritaya göre, gofret fırınında iç ortam sıcaklığı maksimum 

173 °C olarak ölçülmüştür (Mukherjee vd. 2019: 400). 

 

Şekil 2. Gofret pişirme fırını iç ortam ısı haritası (Mukherjee vd. 2019: 400) 

Gofret fırınları arıza durumları hariç durmaksızın yüksek sıcaklık ortamında çalışmakta olduğundan fı-

rının mekanik bileşenleri özellikle döküm şaseler, önemli derecede ısıl ve statik yüklere maruz kalmak-

tadır. Literatürde sonlu elemanlar yönteminden faydalanılarak özellikle yapısal statik analizle ürün ha-

fifletme konusunda pek çok çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalar, daha çok otomotiv sanayinde olduğu 

görülmektedir. Sonlu elemanlar yöntemiyle, otomobil şase hafifletme, otomobil tahrik mili hafifletme, 

piston biyel kolu hafifletme, direksiyon hafifletme vb. çalışmalar yoğunluktadır (Reddy ve Nagaraju 

2017, Tagade 2015, Das 2014, Rao 2013).  Cicconi ve arkadaşları (2018), dökme demirden (EN-GJS-

500-7) yapılan bir logar kapağı tasarımı üzerinden solu elemanlar yöntemi ile üzerine gelen çevresel 

etkileri hesaplayarak hafifletme çalışması yapmışlardır. Mevcut tasarım üzerinde yaptıkları değişiklikler 

ile toplam ağırlık %20 hafifletilmiştir. Ayrıca tasarımda yaptıkları değişiklikler ile çevresel etkileri %20 
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azalttıklarını görmüşlerdir. Reddy ve Nagaraju (2017) yaptığı çalışmada, otomobilin tahrik milinde, 

kompozit malzeme ve kompozit malzeme varyasyonları kullanımının uygunluğunu araştırmışlardır. 

Araştırmada, denenen malzeme varyasyonları üzerinden ağırlık hafifletme ile kalite, güvenirlik ve ma-

liyet konularını da göz önünde bulundurmuşlardır. Sonlu elemanlarda, tahrik miline gelen yükleri he-

saba dahil ederek hafifletmelerini ANSYS yazılımı üzerinden gerçekleştirmişlerdir. Tagade ve arkadaş-

ları (2015) yaptığı çalışmada, sonlu elemanlar yönteminde bir direksiyon mafsalı için uygun malzeme 

tespiti gerçekleştirmişlerdir. Analizlerde, dökme demir ve alüminyum alaşımı olmak üzere farklı iki 

malzeme karşılaştırılmıştır. Bu yüklere bağlı olarak, en az gerilme oranına sahip tasarım ve aynı tasarım 

üzerinden en az gerilme değerlerinin elde edildiği malzemenin tespitiyle optimizasyon gerçekleştirmiş-

lerdir. Dökme demir ağırlığını 2.6474 kg, aynı tasarımda alüminyum alaşımın ağırlığını 0.86448 kg 

olarak bulmuşlardır. Eşdeğer gerilmede, dökme demirde çekme gerilmesinin alüminyum alaşımına kı-

yasla daha yüksek çıktığını gözlemlemişlerdir. Das (2014) yaptığı çalışmada, bir tekerlek jantının küt-

lesini sonlu elemanlar yöntemiyle Alüminyum alaşımlı malzeme ile mevcut malzemeye kıyasla yaklaşık 

%50 azaltılabileceğini göstermiştir. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde sonlu elemanlar yön-

teminin ürün hafifletme ve performans iyileştirme üzerinde oldukça etkili olduğu ortaya çıkmaktadır. 

AMAÇ  

Bu çalışmada, gofret fırını iskeletini oluşturan küresel dökme demir malzemeli bir döküm şasenin sonlu 

elemanlar yöntemiyle ısıl ve statik yükler altında mukavemet gerekliliklerini dikkate alarak ağırlığının 

hafifletilmesi amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Bu çalışmada, gofret fırını döküm şaselerin sonlu elemanlar yöntemiyle ısıl ve statik yükler altında ha-

fifletilmesi amaçlanmıştır. SolidWorks Simulation yazılımında ilk olarak mevcut şaseye gelen statik ve 

ısıl yükler altında gerekli sınır şartları modellenerek maksimum Von Mises eşlenik gerilmesi ve yer 

değiştirme değerleri bulunmuştur. Sonra, şasenin belirli tasarım değişkenleri değiştirilerek Von Mises 

gerilmeleri ve yer değiştirmeler yeniden bulunmuş olup mevcut ve iyileştirilmiş şase tasarımı karşılaş-

tırılmıştır. 

YÖNTEM 

Çalışma kapsamında analizi yapılan fırın şaselerinin malzemesi, küresel grafitli (Sfero) dökme demirdir. 

Sfero dökme demir, DIN standardında GGG ve Avrupa standardında EN-GJS olarak tanımlanmıştır. 

Diğer döküm türlerine göre yüksek yorulma dayanımı/çekme dayanımı oranı, aşınma direnci, süneklik 

vb. gibi önemli avantajlara sahip olduğu literatürde bilinmektedir (Savaşkan, 2018: 279-283). Bu çalış-

mada kullanılan küresel grafitli (Sfero) dökme demir türü, GGG-45 (EN-GJS-450) olarak seçilmiştir. 

GGG-45 malzemesinin karakteristik kimyasal ve mekanik özellikleri sırasıyla Tablo 1 ve 2’de verilmiş-

tir.  

Tablo 1. GGG-45’e ait kimyasal özellikler (Savaşkan, 2018: 279-283) 

 Fe% C% Si% Mn% S% P% Mg% 

GGG-

45 

Kalan 3-4 2-2.8 0.2-0.9 0.02 0.1 0.5 
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Tablo 2. GGG-45’e ait mekanik özellikler 

 

Mukavemet özelliklerini (maksimum Von Mises eşlenik gerilmesi ve yer değiştirme) artırmak veya sa-

bit tutmak şartıyla fırın şasesini hafifletmek için takip edilen yöntem üç aşamada açıklanabilir. İlk aşa-

mada; önceden varsayılan tasarım değişkenlerine göre şasenin katı geometrisi bilgisayar destekli tasarım 

ortamında modellenmiştir. Arkasından, bu model üzerinde kritik tasarım değişkenleri belirlenmiştir. 

Burada ilk ve yeni şasenin katı modeli üzerinde kritik tasarım değişkenleri (yüksekliği ve et kalınlığı) 

ve diğer sonuç parametreleri (kütle, hacim vb. gibi) Şekil 3’te gösterilmiştir. Şekil 3’te her iki tasarımda, 

değişiklikleri belirtmek için kısmi kesit alınmıştır. İlk ve iyileştirilmiş şase tasarımına ait değişken ve-

rileri Tablo 3’te sunulmuştur. Kritik tasarım değişkenleri, ağırlığı önemli oranda etkileme ve fırın ça-

lışma koşulları açısından belirlenmiştir.  

 

 

a)      b) 

Şekil 3.  Şase için tasarım değişkenleri: a)İlk tasarım, b) İyileştirilmiş tasarım 

Tasarım Değişik-

liği 
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Tablo 3. İlk ve iyileştirilmiş şase tasarımına ait değişken verileri 

Tasarım durumu Şase yüksekliği (mm) Şase et kalınlığı (mm) Kütle (kg) 

İlk tasarım 1800 18 226.23 

İyileştirilmiş tasarım 1571.95 11 159.39  

Değişim (%) -12.7 -38.9 -29.5 

İkinci aşamada; önce, şase üzerindeki sıcaklık dağılımını tespit etmek amacıyla gerekli yüzey sıcaklığı 

sınır değerleri belirlenmiştir. Sıcaklık değerlerinin belirlenmesinde, gofretin pişmeye başlama esnasın-

daki fırın iç ve dış ortamında sıcaklık sensörlerinden alınan veriler dikkate alınmıştır. Fırının içinde 

doğrudan ısıya maruz kalan bölümlere 90 , iç kısımda olan bağlantı noktalarına 50 , dış ortama yakın 

yüzeylere ise 30  yüzey sıcaklık değerleri atanmıştır. Şase için gerekli sıcaklık yüzey sınır değerleri 

belirlendikten sonra SolidWorks Simulation ısı analiz modülünde sıcaklık dağılımı gerçekleştirilmiştir. 

İlk ve iyileştirilmiş şaseye ait sıcaklık dağılımı Şekil 4’te verilmiştir.   

 

a)      b) 

Şekil 4. Şase sıcaklık dağılımı: a) ilk şase b) iyileştirilmiş şase 

Üçüncü aşamada ise, statik yük ve sınır şartlarının belirlenmesiyle birlikte ısıl etkiyi de dahil ederek 

yapısal analiz gerçekleştirilmiştir. Burada pişirme kalıplarını ve rayları taşıyan, döküm şaselerin üzerin-

deki her bir ray bağlantı yüzeyine 1500 N kuvvet tanımlanmıştır. Ayrıca her bir şasenin dış ortama bakan 

kısmına dolap kapağı denk gelmektedir. Bu kapaktan dolayı şaseye ekstra, 60 N dış yük eklenmektedir. 

Bu yük ise şase menteşesinden, taşıdığı kapının ağırlık merkezi konumuna doğru uzak konumlu tanım-

lanmıştır (Şekil 5). Öte yandan, şase ayaklarının zemine oturduğu kısımlarına sabit ankastre, rayların 

oturduğu kısımlara kayıcı mesnet, vidalı/pimli bağlantılara ankastre menteşe fikstürleri tanımlanmıştır. 

Bu statik yük şartları her iki şase tasarımı için aynı şekilde uygulanmıştır. Sonlu elemanlar ağı (mesh) 

oluşturma işleminde ise kullanılan eleman tipi üçgensel prizmatik elemanlardır. Ağ yapısı; en boy oranı 
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<3 olan elemanların oranı, %90 üzerinde olacak şekilde her iki şase tasarımı için oluşturulmuştur. Bu 

oranlar, mevcut ve iyileştirilmiş şase için sırasıyla %95.8 ve %94.4 olarak elde edilmiştir.  

   

Şekil 5. Her iki şase için uygulanan yük ve sınır şartları 

BULGULAR 

Statik ve ısıl yük altında her iki şase tasarımı için yapısal analiz gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda, 

maksimum eşlenik gerilme (Von Mises) ile yer değiştirme (mm) değerleri incelenmiştir. Şekil 6’da her 

iki şase için bulunan gerilme dağılımı gösterilmiştir. Şekil 7’de her iki şase için bulunan yer değiştirme 

dağılımı gösterilmiştir.  

     

a)      b) 

Şekil 6. Şase üzerindeki gerilme dağılımı: a) ilk tasarım b) iyileştirilmiş tasarım 

Sabitleme 

Kayıcı 

Mesnet 
Yük (N) 

Yük (N) 

Ankastre 

Menteşe 
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a)      b) 

Şekil 7. Şase üzerindeki yer değiştirme dağılımı: a) ilk tasarım b) iyileştirilmiş tasarım 

İlk ve iyileştirilmiş tasarım için maksimum eşlenik gerilme değerleri sırasıyla, 182 MPa ve 155.2 MPa 

bulunmuştur. İlk ve iyileştirilmiş tasarım için maksimum yer değiştirme değerleri ise sırasıyla, 0.193 

mm ve 0.252 mm bulunmuştur. Öte yandan şasenin kütlesi 226.23 kg’dan 159.39 kg’a düşmüştür. Ana-

liz sonuçları, Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4. Mevcut ile yeni tasarlanan şasenin, gerilme ve yer değiştirme değerlerinin  

karşılaştırılması 

  Kütle 

(kg) 

Gerilme- Von Mises 

(MPa) 

Yer Değiştirme 

(mm) 

Mevcut Döküm 

Şase  

226.23 182 0.193 

Yeni Döküm Şase  159.39 155.2 0.252 

Değişim Oranı (%) -%29.6 -%14.7 %30.6 

 

SONUÇ 

Analiz sonucunda ortaya çıkan bulgu ve yorumlar aşağıda özetlenmiştir. 

 Yeni tasarlanan döküm şasede Von Mises maksimum gerilme değeri, mevcut döküm şase tasarı-

mına göre %14.7 azalmıştır. Şase yüksekliğinin azalmasıyla eğilme moment mesafesinin azalması, 

maksimum gerilmenin düşmesi için başlıca sebeplerden biri olarak gösterilebilir. Ancak, tasarım 

girdilerinin (şase yüksekliği ve şase et kalınlığı) tasarım sonuçları (gerilme ve yer değiştirme) üze-

rindeki etkisinin veya ağırlığının detaylı olarak bilinmesi için duyarlılık analizi gibi tekniklerle in-

celenmesi gerekmektedir. 
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 Yeni tasarlanan döküm şasede kütle değeri, mevcut döküm şase tasarımına göre %29.6 azalmıştır. 

Burada hem şase yüksekliğinin hem de şase et kalınlığının düşürülmesiyle doğrudan kütle azalmış-

tır. 

 Diğer yandan, yeni tasarlanan döküm şasede maksimum yer değiştirme değeri, mevcut döküm şase 

tasarımına göre %30.6 artmıştır. Yüzde olarak büyük bir artış oranı hesaplansa da yeni tasarımdaki 

yer değiştirme artış miktarı yaklaşık 0.06 mm bulunmuştur. Bu yer değiştirme oranındaki artış mik-

tarı, maksimum gerilme ve toplam kütlede önemli oranda kazanımların yanında göz ardı edilebile-

cek bir sonuç olarak kabul edilebilir. 

 Bu çalışmanın devamında, tasarım değişken sayısı artırılarak tasarım sonuçları optimize edilebilir 

ve şase tasarımı geliştirebilir. Ayrıca, farklı ısıl yükler ve farklı döküm malzemeler de bu optimi-

zasyon çalışmasına dahil edilip beraberinde tasarım girdileri için detaylı bir duyarlılık analizi çalış-

ması yapılabilir. 
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BLOK ZİNCİRİ TABANLI GERÇEK ZAMANLI ÇEVRİMİÇİ OYLAMA SİSTEMİ 

ÖNERİSİ 

Ufuk ALYAZ1, Ali GÜNEŞ2 

1İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul / Türkiye 

2İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Çağın getirisi olarak çevrimiçi sistemler üzerinden hemen her iş daha etkili ve daha hızlı yapılabil-

mektedir. Türkiye genelinde %90,7 oranında hane halkının evden internete erişim sağlamasıyla, gelişen 

teknoloji ve işlem kapasiteleri ile günlük hayatımızın büyük bir kısmında dijital dönüşüm gerçekleştir-

meye devam etmektedir. Bazı alanlarda ise güvenlik nedeniyle dijital dönüşüm süreci tamamlanama-

mıştır. Bunlardan biri de internet tabanlı oylama (seçim) sistemleridir. Seçimler gelişmiş toplumların 

demokrasisinin ilk adımıdır. Merkezi yapıya sahip geleneksel sistemler tek bir otorite kontörlünde bu-

lunup, manipüle edilmesi kolay olduğu için dijitalleşme sürecine dâhil olmamıştır. Kripto para birimleri 

ile gündeme gelen ve son yıllarda teknolojisi anlaşıldıkça daha da popüler olan blok zinciri teknolojisi 

değiştirilemeyen, dağıtık yapısı, zaman damgalı kronolojik ve şifrelenmiş blok oluşturma mekanizması 

sayesinde bu süreç ile seçimlerin dijitale dönüşmesi yeniden hız kazanmıştır.  Bu çalışmada veri karış-

tırma algoritmaları ile eşlerin iletişiminin herhangi bir sunucu üzerinden olmayıp eşten eşe bağlı olarak, 

kripto para birimleri kullanılmadan, birbirine bağlı olan eşler arası dağıtık blok zinciri sistem mimarisi 

kurgulanmıştır. Bu kurgu, katılımcıların birbirine gerçek zamanlı iletişim (WebRTC) üzerinde bağlı ve 

aynı zamanda konum olarak birbirinden bağımsız, uzakta olmasına da olanak vermektedir. Blok zinciri 

ve gerçek zamanlı iletişim (RTC) teknolojileri birlikte kullanılarak çağın gereksinimi olan güvenli, mer-

kezi olmayan dağıtık yapıda, gerçek zamanlı, planlama ve uygulama maliyet düşük, esnek ve çevik 

çevrimiçi seçim oylama sistemi önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Blok Zinciri, RTC, Gerçek Zamanlı Sistemler, Dağıtık Sistemler, Çevrimiçi Oy-

lama Sistemleri 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Gelişen teknolojiler ve makinelerin işlem kapasiteleri günlük yaşantımız dâhil olmuş hayatımızın diji-

talleşme sürecini başlatmıştır. Dijitalleşme ile bilginin gizlilik, doğruluk, güvenlik gibi faktörlerinin 

önemi daha da artmıştır. Dijitalleşmeye başlayan bazı kurum ve kuruluşlar içerisinde yer alan vakıflar, 

dernekler, kulüpler, site yönetimleri, sivil toplum örgütleri vb. yapılar birçok süreçlerini dijitale başarılı 

bir şekilde taşımaktadır. Oylama sistemi içeren süreçlerin de dijitale taşınması yeni sorunlar ortaya çı-

karmıştır. Bu sorunlar oy sisteminin merkezi otoriteye bağlı olarak günümüz çözümleri olan web veya 

mobil uygulamalar üzerinde çevrimiçi yapılmasında doğruluk, gizlilik, şeffaf ve güvenlik faktörlerini 

gündeme getirmiştir. 

Son yıllarda popülerliğini daha da artırmış olan blok zincirinin; teknolojisi anlaşıldıkça, ilgi odağına 

haline gelmesi ile birçok sektörde olduğu gibi kurum/kuruluşların dijitalleşme sürecinde en büyük kat-

kıyı sağlayacak potansiyele sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Verinin depolanma teknolojisi olan blok zin-

ciri, verinin tutulduğu her bir bloğun zaman damgası ile kendinden önceki bloğun da özet bilgisini kısaca 

“hash” değerini ve kendi verisinin hash değerini tutacak şekilde kronolojik sırayla birbirlerine eklenerek 

oluşturulmasıdır. Gözün renkli kısmı olan irisin benzersiz oluşu ve ölene kadar asla değişmemesi4 gibi 

                                                            
4 https://www.wired.com/2012/07/reverse-engineering-iris-scans 

https://www.wired.com/2012/07/reverse-engineering-iris-scans
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blok zincirinin içerisinde bir önceki bloğun hash değerinin değişmemesi aynıdır. Sağlıklı bir blok zin-

cirinde son bloktan başlayarak ilk bloğa kadar doğrulama yapılabilir. 

Hash, bloğun veri bütünlüğü ile oluşturulduğundan dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesi hash de-

ğerinin değişmesine neden olup zinciri bozacaktır. Teoride bu değişiklik ilgili blok baz alınarak kendin-

den sonraki blokları değiştirerek mümkündür. Şu ana kadar farkı yokmuş gibi dursa da blok zincirinin 

en büyük avantajı merkezi yapıya sahip olmadan dağıtık olarak uygulanıyor olmasıdır. Kısaca blok zin-

cir defteri tek bir yerde değil ağa bağlı olan herkes (düğüm) tarafından tutulmaktadır. Bu belirgin özelliği 

blok zinciri ağlarına saldırı maliyetini artırmakla birlikte pratikte mümkün değildir. Yeni bir bloğun 

eklenme isteği sistemde yer alan tüm düğümler tarafından onay verilmesi dâhilinde tamamlanabilir. 

Herhangi bir düğümde değişiklik, bozulma meydana gelirse, o düğüm %51 oranında sistemdeki diğer 

düğümler tarafından kontrol edilir ve yok edilerek sağlam bir şekilde defter ile güncellenir (Tikveşli, 

2019: 39). Kontrol oranı ne kadar %100’e yakın olursa sistemin güvenlik zafiyeti o kadar azalacaktır. 

Özetle blok zinciri yapısal olarak üzerinde yer alan her bir verinin kendisinden önceki bloğun özet şifresi 

(hash) ile yeni bir bloğu kronolojik olarak kayıt altına alan bir veri yönetim sistemidir5. Satoshi Naka-

moto’nun “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” makalesinden bu sistemin blok zinciri ol-

duğu anlaşılmaktadır (Nakamoto, 2008: 5). 

WebRTC gerçek zamanlı iletişim projesi Google tarafından 2011 yılında açık kaynaklı olarak tanıtıl-

mıştır. Kullanıcılar arası bire-bir (peer-to-peer) bağlantı olarak ses, görüntü ve data paylaşımını herhangi 

bir medya sunucusuna gerek duymadan sağlayabilmektedir. 

Adil ve demokratik bir sistemde oy kullanılması için sistemin barındırması gereken ölçütler: Yeterlilik 

ve doğrulama, güvenilirlik, bütünlük, şeffaflık ve denetime açıklık, gizliliğin korunması ve baskı altına 

alınabilmesinin önlenmesi, esneklik, kolaylık, onaylanabilme ve makul maliyetidir (Akın, 2006: 33-35). 

AMAÇ  

Seçim uygulaması ülke bazında olabileceği gibi vakıf, dernek, temsilci seçimleri, parlamento oylama-

ları, referandum, apartman yönetimleri, belediye hizmetleri gibi çeşitli organizasyonların da dijital dö-

nüşümüne dâhil olabilir. Bu dönüşüm oylama niteliklerine kolaylık, düşük maliyet, güvenilirlik ve çe-

viklik gibi nitelikleri de kazandıracaktır.  

Blok zinciri, WebRTC ile dağıtık yapıda kullanılabilecek güvenilir, şeffaf, manipüle edilmesinin mali-

yeti fazla olan sistem yaklaşımı gösterilmiştir. Mevcut yaklaşımlardan farklı olarak blok zinciri veri 

yönetim mantığını, WebRTC gerçek zamanlı teknolojisi ile birleştirerek yeni çerçevede çevrimiçi oy-

lama sistem önerisi yapılmıştır. 

KAPSAM 

Blok Zinciri üzerinde WebRTC ile dağıtık oylama sisteminin mimarisi olarak Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Sistem, üzerinde çalışacağı uygulamalar için ölçeklenebilir API sunucusu, yetkilendirme almış katılım-

cıların kullanacağı mobil uygulamalar (Android/IOS), ana blok zinciri sunucusu ve arayüz katmanı ile 

gerçekleştirilebilir. Ölçeklenebilir API sunucusu mobil platformları beslemeli, ana blok zincir sunucusu 

ise arayüz katmanını besleyecek şekilde kurgulanmıştır. 

                                                            
5 https://blokzincir.bilgem.tubitak.gov.tr/bz-calistay/blok-zincir.html 
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WebRTC ile çevrimiçi kullanıcılardan rastgele alt zincirlerin (sandıkların) oluşturulması birbirlerinden 

bağımsız ancak birbirlerine bağlı bir dağıtık yapı demektir. WebRTC altyapısı gereği en fazla 256 katı-

lımcıya destek vermektedir6. Güvenlik açısından oluşturulacak alt zincir katılımcıların sayısı azami şe-

kilde dağıtılması gerekir. 

Alt zincir (sandık) içerisinde bulunan bir katılımcı kendi oyunu kullandığında kayıt için bir blok ve 

kendisinden önce gelen bloğun karmasını (hash) değerini birlikte oluşturur. Karmayı WebRTC üzerin-

den diğer sandık katılımcılarına yayarak onay bekler. Kendisi haricindeki katılımcıların hepsi fikir bir-

liğine varır ise blok işleme için onay verirler. Onay alınan blok alt zincire (sandık) dâhil edilir ve blok 

bilgisi diğer katılımcılar ile paylaşılır. Onay verilmez ise diğer katılımcılar arasından rastgele bir kulla-

nıcı seçilerek ondaki en son blok bilgisi doğrulanarak onay verilmiş olan alt zincir katılımcıya verilir. 

Katılımcı kendisine verilen zincir ile kendini eşitleyerek yeni blok bilgisini oluşturur ve ağdaki diğer 

katılımcılar ile paylaşır. Diğer katılımcıların fikir birliği sayesinde bu blok tüm katılımcı zincirinde ye-

rini alır. Bu süreç en son katılımcının oyuna kadar tekrarlanır.  

En son katılımcı süreci tamamladığında nihai zincir karması oluşturularak diğer katılımcılardan onay 

beklenir. Diğer katılımcıların onayı ile ana zincire, alt zincir güncel sayımı, karması ve kendisi birlikte 

gönderilir. Ana zincir ise yasal olarak yetkilendirilmiş katılımcılardan oluşmaktadır ve ana zincir bu 

katılımcılar arasında da dağıtık ve fikir birliği esaslarına uygun yapıdadır. 

                                                            
6 https://www.w3.org/TR/2020/CRD-webrtc-20201203 
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Şekil 1. Alt zincir şeklinde sandıkların ana sisteme dâhil olması 

Şekil 1’de alt sandıkların oluşturulması Python dilinde örnek olarak Kod 1 içerisinde de detaylı biçimde 

gösterilmiştir. Çıktısı ise Kod 2’te içerisinde yer almaktadır.  Kurguda 2000 katılımcı ile yapılan bir 

oylama gösterimi gereksinimleri gösterilmiştir.  

import math 

webrtc_maximum_connection_count = 256 

total_member = 2000 

cluster_count = math.ceil(total_member / webrtc_maximum_connection_count) 

cluster_member_count = math.floor(total_member / cluster_count) 

last_cluster_member_count = total_member - ((cluster_count - 1 ) * cluster_member_count) 

total_member_verify =((cluster_count-1) * cluster_member_count)+last_cluster_member_count; 

 

Kod  1. Python dilinde 200 katılımcı sayısı ile oluşturulacak Alt Zincir (Sandık) sayısının belir-

lenmesi 
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cluster_count 8 Küme(sandık) sayısı 

cluster_member_count 250 Ortalama olarak kümedeki(sandık) katılımcı sayısı 

last_cluster_member_count 250 Son kümedeki(sandık) katılımcı sayısı 

total_member_verify 2000 Tüm sandıkların toplamı ile katılımcı sayısının bulun-

ması 

Kod 2. Alt zincir(sandık) oluşturulma çıktısı 

YÖNTEM 

Yapılan araştırmalarda blok zinciri tabanlı oy kullanma uygulamaları internet üzerinde araştırılmış, 

konu ile alakalı mevcut uygulamaların çok sınırlı olduğu gözlemlenmiştir.   

WE vote, web tabanlı Waves blok zinciri üzerinde Ride dili kullanılarak hazırlanan akıllı sözleşmeler 

ile bireylerin sahip oldukları varlıkları transfer etmek amacıyla kullanılmaktadır. Blok zinciri üzerinde 

Web 3.0 uygulamalarını merkezi olmayan şekilde dağıtık olarak çözüm altyapısı sağlamaktadır. Waves 

blok zincirindeki işlemler WavesCoin kullanarak tamamlanmaktadır. WavesCoin, Bitcoin gibi açık kay-

nak kodludur ve kripto para birimidir7. Rusya’da telekomünikasyon şirketi olan Rostelecom iş birliği ile 

13-20 Eylül 2020 tarihlerinde Rusya’nın Kursk ve Yaroslavl bölgelerinde kullanılmıştır. Genel olarak 

36 binden fazla katılımcı sayısı, %90’ın üzerinde de katılımcı oranı ile tamamlanmıştır. 

Polys, web üzerinde çalışan, RUST dili kullanılarak yazılmış “Exonum Blockchain Framework” kulla-

nılarak oluşturulmuştur. Exonum, yapılan işlemleri Bitcoin ağına kaydetmek için kolaylık sağlayan bir 

araçtır. Bu doğrultuda Polys ile yapılan işlemler direkt olarak Bitcoin ağına dâhil olmaktadır8. 

Inno Vote web üzerinde dağıtık blokzinciri alt yapısını “The BallotChain” ile desteklemektedir. The 

BallotChain ise gücünü Bitcoin’den almaktadır. Kripto para alt birimi olan token kullanılmaktadır. Her 

bir token bir ID’ye sahiptir9, ağ üzerinde kullanılan her bir token oy pusulası olarak yer almaktadır.  

Voatz blok zinciri ve aynı zamanda biometrik doğrulama da yaparak yetkilendirme veren bir platform-

dur. Mobil ve tablet üzerinde aktivasyon doğrulaması ile çalışmaktadır.  IBM’in geliştirdiği Hyperledger 

Fabric’ten blok zinciri gücünü almaktadır. İlk olarak ABD’de askeri alanda West Virginia ardından 

Denver ve UTAH Country kullanmıştır. 

Türkiye içerisinde henüz blok zinciri üzerinde kripto para birimleri ile çalışan bir seçim oylama sistemi 

bulunmamaktadır. Blok zinciri ve RTC teknolojilerini kullanılarak oy seçim önerisi yapan bir çalışma 

gözlemlenmemiştir. 

BULGULAR 

Sistem içerisine oturum açılan kullanıcılar ile kümeler (sandık) oluşturularak kendi aralarında bağlı ve 

dağıtık yapıda güvenli bir iletişim kanalı sağlanmıştır.  Ayrıca küme içerisindeki katılımcıların kendi 

aralarında fikir birliği sağlaması sonuçların manipüle edilememesini üst düzeyde güvenlik çatısı altında 

                                                            
7 https://wavesenterprise.com/we-whitepaper-en.pdf 
8 https://exonum.com/theme/public/img/downloads/wp_consensus_181227.pdf 
9 http://inno.vote/whitepaper/Inno.vote%20%E2%80%94%20Bringing%20Democracy%20to%20Elections.pdf 
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toplamıştır. Yapılan kurgu sonucunda oy ölçütlerine (Tablo 1’de) uygun teknoloji eşleştirmesi ile ülke 

genelinde seçim mekanizması kurulabileceği gibi küçük organizasyon yapılarında, örneğin; site yöne-

timleri, vakıflar, dernekler, kulüpler, sivil toplum örgütleri vb. kuruluşların nezdinde de uygulanabile-

ceği gözlemlenmiştir.   

Oy kullanım ölçütleri Blok zin-

ciri 

WebRTC Kimlik 

Doğrulama 

Yeterlilik ve doğrulama   X 

Güvenilirlik X X X 

Bütünlük X X  

Şeffaflık X X  

Denetime Açık X  X 

Gizliliğin Sağlanması X X X 

Baskı Altına Alınmaması  X X 

Esneklik  X  

Kolaylık X X X 

Onaylanabilme X X X 

Maliyet X X X 

Tablo 1. Oy kullanım ölçütleri 

Yeterlilik ve doğrulama süreci, kişinin oy kullanabilmesi için gerekli vasıflara sahip olup olmaması, 

sistem üzerinde kimlik doğrulama ile çözümlenmiştir. 

Güvenilirlik, katılımcının doğrulanmış olması, blok zincirinin değiştirilemez kronolojik yapısı ve RTC 

ile eşler arasında dağıtık fikir birliği dâhilinde verinin gizli tutulması ile çözümlenmiştir. 

Bütünlük, blok zinciri teknolojisinin blokların bir önceki verinin özet bilgisi (hash) ile oluşturulması 

ardı ardına eklenmesi ve bu blokların RTC ile eşler arasında fikir birliği ile sağlanması ile çözümlen-

miştir. 

Şeffaflık, uygulama süresince bütünlük ve güvenilirlik maddeleriyle manipülasyon maliyetinin çok 

fazla olması sonuçların anlık olarak hesaplanması ile çözümlenmiştir. 

Denetime açıklık, blok zinciri ve kimlik doğrulanması olan katılımcıların anlık geriye dönük verileri 

tekrar gözden geçirilebiliyor olması ile çözümlenmiştir. 

Gizliliğin sağlanması, çevrimiçi oylama sisteminde kimlik doğrulamadan sonra birbirinden uzakta ola-

bilen rastgele katılımcıların tek bir kümede toplanarak birbirleri arasında fikir birliği yapması ve katı-

lımcı seçiminin blok zinciri üzerinde şifrelenerek tutulması sayesinde çözümlenmiştir. 
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Baskı altına alınamaması, kimlik doğrulama sonrası, çevrimiçi oylama süresince katılımcının konum 

bağımsızlığı, internete bağlı olabileceği herhangi bir yerde olması ile rastgele kullanıcılardan oluşturul-

muş kümedeki katılımcıların birbirini bilemiyor olması, özgür bir seçim ortamı ile çözümlenmiştir. 

Esneklik, katılımcı üst sınırı olmadan, RTC ile küme (sandık) sayıları artırılarak binlerce kullanıcının 

olduğu kümeler oluşturularak çözümlenmiştir.   

Kolaylık, kapsamda artık ihtiyaç duyulmayacak olan oy pusulaları, birçok değişik yerlerde açılan san-

dıklar, gözetimcilerin fiziki olarak bulunmaması, blok zinciri üzerinde verilerin bütünlüğünün korun-

ması, RTC ile verilerin eş zamanlı dağıtık tutuluyor olması, sayım yükünün otomatik olarak katılımcılar 

arasında paylaşılıyor olması ile çözümlenmiştir. 

Onaylanabilme, kimlik doğrulama sonrası blok zincirine uygun yeni bir bloğun oluşturulması ve diğer 

katılımcıların bunu onaylaması ile çözümlenmiştir. 

Maliyet, birçok yerde açılan sandıklar, gözetmen, sayım memurları, salon kiralama, matbaa, lojistik 

hizmet giderleri, temizlik, katılımcı bilgilendirme gibi büyük maliyetlerin artık olmaması ile çözümlen-

miştir.    

SONUÇ 

Ağustos 2020 itibariyle Şekil 2’te gösteriliği gibi Türkiye’de özellikle hanelerin %90,7’sinde evden 

internete erişim olduğu TÜIK raporunda yer almıştır. İlgili raporda internet kullanan bireylerin 16-74 

yaş aralığındaki oranının ise %79 olduğu belirtilmiştir10. Bu çalışmanın internete katılım oranının yük-

sek olduğu ülkemizde seçim oy verme sürecine katkı sağlayacağı gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 2. TÜIK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2020 

Literatür araştırmaları sonucunda daha önce yapılmış olan öneriler ve çalışmalar blok zinciri tabanlı oy 

sistemlerinin güvenlik, şeffaflık, doğruluk, merkezi olmayan dağıtık yapıları kripto para teknolojileri 

                                                            
10 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2020-

33679 
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üzerinde oluşturmuşlardır. Blok zinciri ile veri güvenliğini sağlayan, RTC gerçek zamanlı iletişim tek-

nolojisi ile katılımcılar arasında eşten eşe bağlı ve dağıtık mimari seçim oylama sistemi ile ilgili henüz 

yapılmış bir çalışma tespit edilememiştir. Eksik olan bu alandaki çalışmaların blok zinciri ve RTC tek-

nolojileri birlikte kullanılarak kuramsal ve uygulamalı yeni çalışmaların yapılması önerilmektedir.   
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STRUCTURAL STRENGTH ANALYSIS OF FRAMED GLASS-GLASS PHOTOVOLTAIC 

MODULE AT DIFFERENT BOUNDARY CONDITIONS 
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Abstract: The use of photovoltaic technologies is increasing rapidly worldwide. PV modules are re-

quired to pass several standardized mechanical tests to ensure their long-term performance under various 

climate conditions, with often challenging snow and wind loads. These tests are costly and take a long 

time, it is therefore beneficial to use numerical approaches in order to reliably model the mechanical 

strength of PV modules while under design phase. The choice of module components; e.g. framed vs. 

frameless, double-glass vs. glass-backsheet have consequences on the structural strength of modules, 

just as the conditions of their fixation to their tracked or fixed-tilt support. In this study, the static struc-

tural analysis of an aluminum-framed, double-glass module has been done at different anchoring sepa-

ration distances, using finite elements method with the help of ANSYS software. Loading values of 

1800Pa, 2400Pa, 3600Pa and 5400Pa has been used, as well as bolt fixation gaps of 400 mm, 600 mm, 

1176mm along the frame side. The effect on the structural strength of an additional L-profile support 

along the frame side that spans the distance between 400mm and 1176mm anchoring points has also 

been investigated. The thicknesses of module components were taken as 2.5mm for front and back 

glasses, 0.4mm for both POE encapsulant layers and 0.2mm for silicon cells. These layers were inserted 

into a 6063-T5-alloy aluminum frame which has been solid-modelled in detail. The overall module 

dimensions were 2024 mm × 1004 mm × 40mm.  

Keywords: Finite Element Analysis, Photovoltaic, Structural Analysis 

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK 

In parallel with the increasing population, the need for energy increases, on the other hand, fossil fuels 

are running out with the increase in the need for energy. In addition, if this energy need is met from 

fossil fuels, the emission of carbon dioxide and greenhouse gases in the atmosphere increases. All these 

reasons increase the tendency towards alternative energy sources and make this a necessity. Renewable 

energy comes to the fore because it is natural, does not emit carbon and greenhouse gases, and is sus-

tainable. Solar energy, which is a renewable energy source, can be obtained more efficiently at a lower 

cost with the developing technology. The importance given to solar energy has rapidly gained im-

portance in recent years. Solar panels can be installed on the roofs of houses and factories, as well as in 

wide open areas, and loaded electricity can be produced from these areas. When installing these solar 

panels, the environmental factors that the panels will be exposed to in these environments are vital. 

Throughout the life of a solar panel, it encounters various environmental factors such as wind, sun, 

snow, rain, etc. When installing large quantities of solar panels in large areas, it is of great importance 

to make a price optimization in addition to the resistance of the panel against external factors. Therefore, 

a structure-price optimization is required for solar panel installations. Such problems have been dis-

cussed in the literature and various standardization studies have been conducted on this subject. This 

report includes the endurance analysis of glass-glass modules designed by Kalyon PV against 1800Pa, 
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2400Pa, 3600Pa and 5400Pa loading. A detailed structural analysis has emerged in line with the infor-

mation exchanges and studies conducted between Kalyon PV and Ankara University Energy Engineer-

ing. 

OBJECTIVE 

The use of photovoltaic technology is increasing rapidly. With the development of photovoltaic science 

solar panels are getting cheaper and more efficient. Therefore, installing solar panels in wide regions 

are become often and its installation configurations became more important.  The goal of this project is 

to find a better structural configuration by considering IEC 61215 standards.   

SCOPE 

Firstly, design properties of solar module were described then material properties were assigned for each 

part and then a structural analysis were done for different kind of loading conditions and configurations. 

According to the IEC 61215 Standards, four different load values were applied on the solar module 

uniformly. These loads were applied for all the solar panel mounting configurations. 1800 Mpa, 2400 

Mpa, 3600 Mpa, 5400 Mpa are the values which were used as loading conditions. 400 mm 600 mm 

1176 mm and 400 + 1176 mm are the values which were used as width between bolt holes. And the 

stresses concentration on these configurations were discussed. 

 METHOD 

Modelling 

The structure consists of a solar module and a frame. The frame shape of solar panel is illustrated in the 

Figure 1. Solid modeling phase of the structure was carried out with SolidWorks 2019, and finite ele-

ment analysis was performed with Ansys 2019 R1 software. The analysis type presented in this report 

is static structural analysis. 4 different non-reinforced analyzes were made with 4 different configura-

tions; which have 400 mm, 600 mm, 1176mm and 400 + 1176 mm distance between bolt holes. At the 

initial Analysis contact area of the support location were shown as illustrated in Figure 2 

The components (2.5 mm for Glass, 0.4 mm for POE and 0.2 mm for Silicone Cell) were placed in the 

frame with a total thickness of 6 mm, 0.25-0.35 mm thick ribbon and cell, which will not affect the 

strength due to its discontinuous structure, were not included in the analysis.  It was added to the Poe 

thickness by considering the ribbon and cell thickness between the glasses. 

 

       

              

 

 

4.2 Material Properties 

Figure 1. Frame  Figure 2. Support Structure Contact Area 
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Tempered glass was used as solar panels glasses, polyolefin elastomer was used between the glasses. 

An Aluminum frame is covering the solar panel which were made by AL6063-T5. The material prop-

erties can be found on Table 1, Table 2, Table 3 and Table 4 for tempered solar glass, polyolefin elas-

tomer, frame and L profile. 

Table 1. Material Properties of Tempered Glass 

Material Properties Value Unit 

Density 2500  

 

Youngs Modulus 7200 Mpa 

Poission’s Ratio 0,23  

Shear Modulus 29268 Mpa 

Tensile Yield Strength 165 Mpa 

Tensile Ultimate Strength 165 Mpa 

Compressive Ultimate 

Strength 

300 Mpa 

Compressive Yield Strenth 300 Mpa 

 

Table 2. Material Properties of Polyolefin Elastomer 

Material Properties Value Unit 

Density 940  

 

Youngs Modulus 24,5 Mpa 

Poission’s Ratio 0,48  

Shear Modulus 8,27 Mpa 

Tensile Yield Strength 16,5 Mpa 

Tensile Ultimate Strength 16,5 Mpa 
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Table 3. Material Properties of Al6063-T5 

Material Properties Value Unit 

Density 2,7  

 

Youngs Modulus 6,89E+04 Pa 

Poission’s Ratio 0,33  

Shear Modulus 2,59E+10 Pa 

Tensile Yield Strength 145 Mpa 

Tensile Ultimate Strength 145 Mpa 

Compressive Ultimate 

Strength 

186 Mpa 

Compressive Yield Strength 186 Mpa 

 

Table 4. Material Properties of ST37L L Profile 

Material Properties Value Unit 

Density 7850  

 

Youngs Modulus 0,21 Mpa 

Poission’s Ratio 0,3  

Shear Modulus 8,07E+10 Pa 

Tensile Yield Strength 235 Mpa 

Tensile Ultimate Strength 460 Mpa 

Compressive Ultimate 

Strength 

460 Mpa 

Compressive Yield Strength 235 Mpa 
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RESULTS 

The frame, which was supported by a bold hole with 20 mm radius, exhibited a very fragile behavior 

due to the stress concentrate around this hole. It was permanently deformed even at the lowest loading 

value and the highest distance between support locations as seen on the Table 5. 

Table 5. Simulation Results 

 

Values 

Max Defor-

mation (mm) 

Maximum 

Stress for Frame 

(MPa) 

Maximum Stress 

for Upper Glass 

(MPa) 

Maximum 

Stress for 

Bottom 

Glass 

(MPa) 

400 mm 1800 Pa 52 880 46 82 

400 mm 2400 Pa 70 1173 61 109 

400 mm 3600 Pa 104 1760 92 164 

400 mm 5400 Pa 157 2639 138 247 

600 mm 1800 Pa 39 767 37 77 

600 mm 2400 Pa 52 1022 49 101 

600 mm 3600 Pa 78 1533 74 151 

600 mm 5400 Pa 118 2300 111 227 

1176 mm 1800 Pa 62 255 53 128 

1176 mm 2400 Pa 75 340 61 162 

1176 mm 3600 Pa 96 516 74 226 

1176 mm 5400 Pa 124 790 89 316 

400 + 1176 mm 1800 Pa 12 350 22 59 
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The values which exceeds yield strength were shown by red colors on Table 5 

The chamfer on the hole of the tempered glasses provide to stress concentration around the hole to be 

reduced as seen on the Table 6. 

Table 6. Chamfered Hole Stress Values 

 

When the contact area between the support structure and the frame is increased as seen on the Figure 3, 

the stress concentration of the frame was decreased for each scenario as seen on the Table 7. 

400 + 1176 mm 2400 Pa 16 467 29 79 

400 + 1176 mm 3600 Pa 24 700 44 119 

400 + 1176 mm 

5400 Pa 

35 1051 65 178 

L Profile Reinforced 400 

+ 1200 mm 1800 Pa 

47 118 43 129 

L Profile Reinforced 

2400 Pa 

57 156 49 155 

L Profile Reinforced 

3600 Pa 

74 230 62 215 

L Profile Reinforced 

5400 Pa 

96 340 149 303 

Values Maximum Stress of Upper Glass 

(MPa) 

Maximum Stress of Bottom Glass 

(Mpa) 

Chamfered, L profile Re-

inforced 400 mm 1800 Pa 

 

41 

 

111 

Chamfered, L profile Re-

inforced 400 mm 2400 Pa 

 

47 

 

140 

 

Chamfered, L profile Re-

inforced 400 mm 3600 Pa 

 

66 

 

197 

 

Chamfered, L profile Re-

inforced 400 mm 5400 Pa 

 

158 

 

278 
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Table 7. Increased Contact Size 

Değerler Maximum 

Deformation 

(mm) 

Maximum 

Stress for 

Frame 

(MPa) 

Maximum 

Stress for Up-

per Glass 

(MPa) 

Maximum Stress 

for Bottom Glass 

(MPa) 

L Profile Reinforced 1800 Pa 11 105 47 119 

L Profile Reinforced 2400 Pa 15 139 60 154 

L Profile Reinforced 3600 Pa 22 207 83 218 

L Profile Reinforced 5400 Pa 32 307 112 304 

400 mm 1800 Pa 21 340 73 94 

400 mm 2400 Pa 28 453 97 126 

400 mm 3600 Pa 42 680 146 188 

400 mm 5400 Pa 64 1020 218 283 

600 mm 1800 Pa 20 517 75 107 

600 mm 2400 Pa 27 690 100 142 

600 mm 3600 Pa 40 1034 150 213 

600 mm 5400 Pa 60 1551 225 320 

1176 mm 1800 Pa 13 221 65 89 

1176 mm 2400 Pa 17 295 87 119 

1176 mm 3600 Pa 26 443 130 178 

1176 mm 5400 Pa 38 664 195 267 

400 + 1176 mm 1800 Pa 8 240 53 73 

400 + 1176 mm 2400 Pa 11 320 71 98 

400 + 1176 mm 3600 Pa 16 480 107 147 

400 + 1176 mm 5400 Pa 24 720 160 220 
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Figure 3. Increased Bolt Support Area 

CONCLUSION 

As a result of the numerical analysis performed on the Ansys platform, it was observed that the frame 

underwent permanent deformation in all the loading conditions. The reason why the frame easily un-

dergoes permanent deformation in all loading situations was the stress concentration due to the very 

small area at the support point connecting the frame to the tracker. It was concluded that the L profile 

significantly contributed to the reduction of stress on the frame structure as seen on the Table 5 and 

Table 7. In addition to this when the contact size between the mounting structure and the frame were 

increased as seen in the Figure 3 the stress significantly decreased as seen in the Table 7. Finally It is 

suggested that, the frame is not structurally sufficient when it is directly connected to the mounting 

body with 20 mm diameter contact area, the contact area either should be increased besides this, it is 

better to use a steel L profile in order to increase the strength of the frame material. It is also observed 

that when the holes on the tempered glass were chamfered, it is decreasing the stress concentration 

around the hole of tempered glass, where is the most fragile on the tempered glass. 

INTERNET REFERENCES 

https://www.makeitfrom.com/material-properties/Toughened-Tempered-Soda-Lime-Glass 

(30.05.2020) 

http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?Mat-

GUID=c72a11187fb34d8cadb600a0706aba69&ckck=1 (24.05.2020) 

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/polyolefin (04.11.2017) 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

169 

GEOTEKNİK YAZILIMLARIN ZAMANA BAĞLI GELİŞİMİ VE KULLANIMININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hafzullah YILDIRIM  

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye 

Öz: Bugüne kadar geoteknik alanında çok sayıda yazılım üretilmiş olup bu yazılımlardan önemli bir 

kısmı internet üzerinden kullanıcıların kullanımına sunulmuş durumdadır. Geliştirilen yazılımların bir-

çoğu bir sebeple kendini güncel tutamayarak gelişen teknolojiye uyum sağlayamamış ve sektörel ihti-

yaçlara cevap veremez hale gelmiştir. Buna bağlı olarak da bu yazılımlar günümüz şartlarında kullanı-

lamaz veya kullanılması tercih edilmez duruma gelmiştir. Geoteknik yazılımları kullanan kullanıcılar, 

gerek program kurulumuna gerekse kullanım dokümantasyonuna ulaşmak için veya benzeri başka se-

beplerle, kullanacakları programa ait resmî web sitesini ziyaret ederler veya etmeleri beklenebilir. Bu 

varsayım, çalışma kapsamında değerlendirilen geoteknik yazılımların kullanımına ait verileri elde et-

mek için kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ham veriler, sanal dünyada faaliyet gösteren ve ilgili ya-

zılımın resmî web sitesinin ziyaret trafiğini zamana bağlı olarak değişen pek çok parametreyi dikkate 

alarak izleyen açık istihbarat şirketleri üzerinden elde edilmiş ve bu ham veriler analiz edilerek çalışma 

kapsamında kullanılabilir işlenmiş verilere dönüştürülmüştür. Öncelikli olarak geoteknik yazılım serü-

venine en başından veya çok daha sonralardan katılıp, günümüz teknoloji ve yönetmeliklerine ayak uy-

durabilmiş ve buna bağlı olarak kullanıcı kitlesini gün geçtikçe arttırmış, günümüz geoteknik mühen-

dislik faaliyetlerinde en çok tercih edilen seçilmiş bazı yazılımlara ait veriler bir araya getirilerek bir 

veri havuzu oluşturulmuştur. Daha sonra ise veri havuzundaki ham verilerin analizi yapılarak bazı çıka-

rımlar yapılmıştır. Seçilmiş bu yazılımlara ait kullanıcıların yaş ortalamalarına, cinsiyetlerine ve diğer 

bazı parametrelere göre değişen web kullanım oranı gibi bilgiler elde edilerek sunulmuş ve ulaşılan 

sonuçlar tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Geoteknik Yazılımlar, Kullanıcı Kitleleri, Sanal İstihbarat, Yazılım Kullanıcıları 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Fiziksel dünyayı anlama ve onu matematiksel kavramlar ve sayılar kullanarak tanımlayabilme arzusu 

uzun yıllardır bilim insanlarının ve mühendislerin hedefi olmuştur. Geoteknik mühendisliği disiplini de 

diğer mühendislik disiplinleri gibi matematiksel modellere ve sayısal mantığa dayalıdır. Örneğin, daya-

nımın değerlendirilmesinde, zemin konsolidasyonunun analizinde ve şev stabilitesinin tahmininde kul-

lanılan geoteknik uygulamalarda basit sayısal hesaplamalar yıllardır kullanılmaktadır. (Carter, Desai, 

Potts, Schweiger ve Sloan, 2000) 

Uygulamalarda kullanılan bu hesaplamaların insan eliyle yapıldığı dönemlerde hesapların yapılma sü-

relerinin uzun olması ve hesap hatalarına yol açması, insanları daha hızlı ve daha doğru çözümler yapa-

bilen yeni yöntemler bulmaya yönlendirmiştir. Bu da henüz çok yeni bir teknoloji olan bilgisayarların 

mühendislik faaliyetlerinde kullanılması düşüncesinin önünü açmıştır. 

Bilgisayarların ve mühendislik yazılımlarının eşzamanlı gelişimi, karmaşık mühendislik yapılarının 

davranışını tahmin etmede etkili olan genel amaçlı mühendislik yazılımlarının geliştirilmesini mümkün 

kılmıştır. (Esper, 2006) Bu eğilim, mühendislikte daha karmaşık ve zaman alan problemlerin programlar 

ile çözümüne olan taleplerini önemli ölçüde artırmıştır.  
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Geliştirilmiş çokça geoteknik program, yerini sektörel bazda kompleks programlara bırakmıştır. Bu da 

sektör içi rekabetin artmasına sebep olmuştur. Yoğun rekabet ortamı ile geoteknik program üreticisi 

olan işletmelerin faaliyetleri derinden etkilenmiştir. Artan rekabete ve sektör içindeki insanların tekno-

lojiyi kullanım oranına bağlı olarak pazarlama faaliyetlerinde köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Bu 

bağlamda çok sayıda işletme geleneksel pazarlama faaliyetlerinden uzaklaşarak interaktif pazarlama 

faaliyetlerine yönelmiştir. (Sümer, Sümer, Banaz ve Işık, 2017) 

We Are Social ve Hootsuit11’in 2020 yılında yayınladığı verilere göre dünyada 4,5 milyardan fazla aktif 

internet kullanıcısı bulunmaktadır. Dünya nüfusunun yüzde 58’lik bir dilimine tekabül eden bu rakam, 

internetin dünya çapındaki hacminin büyüklüğünü bizlere göstermektedir.12 Dolayısı ile yazılım firma-

ları gibi sanal ürün üreticilerinin, ürünlerinin tanıtımına ve kullanımında oluşabilecek soruların çözüm-

lerine bu piyasada yer vermesi kaçınılmaz bir hal almıştır. 

AMAÇ 

Yapılan bu çalışmanın amacı geoteknik yazılımlara ait web sitelerinin aldığı trafiklerin zamana bağlı 

değişimine, geoteknik yazılım kullanıcısı olması beklenen ziyaretçilerin cinsiyet ve yaş guruplarına göre 

dağılımlarına, yapılan ziyaretlerin ülkelere göre dağılımlarına ve bu ziyaretlerdeki Türkiye’nin payına 

ulaşarak elde edilen bu bilgileri analiz edip, sonuçları değerlendirmektir. 

KAPSAM 

Bu çalışmada verileri elde etmek için, sanal dünyada faaliyet gösteren ve ilgili yazılımın resmî web 

sitesinin ziyaret trafiğini zamana bağlı olarak değişen pek çok parametreyi dikkate alarak izleyen, önde 

gelen açık istihbarat şirketleri kullanılmıştır. 

Tablo 1. Çalışmada kullanılan açık istihbarat şirketleri 

1.1.1. Şirket Adı 1.1.2. Web Sitesi 1.1.3. Genel 

Merkezi 

1.1.4. Kuruluş 

Yılı 

1.1.5. Simi-

larWeb                                   

1.1.6. www.simi-

larweb.com13 

1.1.7. İngiltere 1.1.8. 2007                                   

1.1.9. Ahrefs                            1.1.10. www.ah-

refs.com14 

1.1.11. Singapur 1.1.12. 2011                             

Bu çalışma, geoteknik alanında faaliyet gösteren, internet üzerinde en çok izlenilebilir verilere sahip 

olan geoteknik yazılımlara ait resmî web siteleri ile yapılmıştır. Yazılımların ait olduğu şirketlerin bil-

gileri, kendi web sitelerinden alınmıştır. 

  

                                                            
11 https://wearesocial.com/digital-2020 
12 https://tr.godaddy.com/blog/dunden-bugune-web-sitelerinin-tarihine-kisa-bir-yolculuk/ 
13 https://www.similarweb.com 
14 https://www.ahrefs.com 
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Tablo 2. Analize dahil edilen yazılımlara ait şirketlerin bilgileri 

1.1.13. Şirket 1.1.14. Web Sitesi 1.1.15. Kuruluş Yeri / Yılı 

1.1.16. DC-Software 1.1.17. www.dc-software.de 1.1.18. Almanya / 198915 

1.1.19. GGU 

Software         

1.1.20. www.ggu-software.com 1.1.21. Almanya / 200016 

1.1.22. Rocscience               1.1.23. www.rocscience.com 1.1.24. Kanada / 198717 

1.1.25. Midasgeotech 1.1.26. www.midasgeotech.com 1.1.27. Güney Kore / 198918 

1.1.28. Itascacg                                       1.1.29. www.itascacg.com 1.1.30. ABD / 198119 

1.1.31. Bentley                                       1.1.32. www.bentley.com 1.1.33. ABD / 198420 

1.1.34. Finesoftware                                     1.1.35. www.finesoftware.eu 1.1.36. Çek Cumhuriyeti / 

198721 

1.1.37. Geostru 1.1.38. www.geostru.eu 1.1.39. Romanya / -22 

1.1.40. Geoslope 1.1.41. www.geoslope.com 1.1.42. Kanada / 197723 

YÖNTEM 

Geoteknik yazılımlara ait web sitelerinin aldığı trafiklerin zamana bağlı değişimi, çalışmaya konu olan 

yazılımlara ait web sitelerinin ayrı ayrı Ahrefs üzerinde “Genel Bakış” altında “Organik Arama” anali-

zine tabi tutularak elde edilmiştir. Elde edilen veriler 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait 

günlük olarak Ahrefs’e göre o web sitesinin aldığı trafik verileridir. Bu veriler yıllara göre gruplanarak 

toplanmış ve yıllık bazda konu olan tüm web sitelerinin aldığı toplam trafik bulunmuştur. 

Geoteknik yazılım kullanıcısı olması beklenen ziyaretçilerin cinsiyet ve yaş gurupları, çalışmaya konu 

olan yazılımlara ait web sitelerinin ayrı ayrı SimilarWeb üzerinde “Kitleler” altında “Demografik Bil-

giler” ve “Genel Bakış” altında “Web Sitesi Performansı” analizine tabi tutularak elde edilmiştir. Simi-

larWeb üzerinde “Kitleler” altında “Demografik Bilgiler” analizi sonucunda her bir web sitesi için kadın 

/ erkek ziyaretçi oranına ve 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 ve 65+ yaş gruplarına göre trafik oranına 

ulaşılmıştır. Bu oranlar yine SimilarWeb üzerinde “Genel Bakış” altında “Web Sitesi Performansı” ana-

lizine tabi tutularak elde edilen web sitesinin son 3 ayda aldığı trafik değerleri ile çarpılmış ve son 3 

aydaki kadın ve erkek trafiğine ait sayılar ile yine son 3 aydaki 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 ve 

65+ yaş grupları trafiğine ait sayılar elde edilmiştir. Tüm web sitelerindeki kadın trafikler, erkek trafikler 

ve yaş gruplarına göre trafikler kendi içerisinde toplanıp, toplam kadın, toplam erkek ve yaş grupları 

                                                            
15 https://www.dc-software.de/en/company.html 
16 https://www.ggu-software.com/en/about-us/ 
17 https://www.rocscience.com/about 
18 https://www.midasgeotech.com/hubfs/geo_files/EN_2018%20MIDAS%20IT.pdf?hsLang=en 
19 https://www.itascacg.com/about/history 
20 https://www.bentley.com/en/about-us 
21 https://www.finesoftware.eu/about/ 
22 https://www.geostru.eu/about-us/ 
23 https://www.geoslope.com/about 
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içerisindeki toplam trafik bulunmuştur. Buradan da kadın, erkek ve yaş gruplarına ait trafiklerin sayısı 

toplam trafiğe bölünerek kadın, erkek ve yaş gruplarının trafiğinin tüm trafiğe oranına ulaşılmıştır. 

Yapılan ziyaretlerin ülkelere göre dağılımları ve bu ziyaretlerdeki Türkiye’nin payı, çalışmaya konu 

olan yazılımlara ait web sitelerinin ayrı ayrı SimilarWeb üzerinde “Genel Bakış” altında “Web Sitesi 

Performansı” analizine tabi tutularak elde edilmiştir. Analiz sonucunda ilgili web sitesinin son 3 ayda 

aldığı trafik değeri ile en çok trafik aldığı 5 ülkenin toplam trafiğe oranı ile çarpılarak en çok trafik alan 

5 ülkenin trafik verilerine ulaşılmıştır. Bu veriler ülkelere göre gruplanarak toplanmıştır. Toplamında 

en çok trafik alan 5 ülkenin trafiği bulunmuştur.  

Konu olan programlara ait web sitelerinin Türkiye’den aldığı trafik oranı ile toplam trafik sayısı çarpı-

larak Türkiye’den giden trafik sayısı elde edilmiştir. 

BULGULAR 

Trafiklerin Zamana Bağlı Değişimi 

Ahrefs’ten elde edilen verilere göre web sitelerine yıllar içerisinde toplam (2020’ye ait veriler 15 Aralık 

2020’ye kadar olan verilerdir) gelen organik trafikler Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Çalışmaya dahil edilen tüm web sitelerinin yıllara göre toplam trafikleri 

Yıllar Toplam Trafik 

2015 9700251 

2016 14878421 

2017 34541592 

2018 45353547 

2019 44016830 

2020 44055628 

Tablo 3’te ki tüm web sitelerinin yıllara göre gruplanmış toplam trafik verileri Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Web sitelerinin yıllara göre aldıkları toplam trafikler 

Elde edilen bilgiler doğrultusunda 2015 yılından 2018 yılına kadar trafiklerde hep artış yaşanmış fakat 

2018 sonrasında hafif azalma yaşanmış ve durağan seyretmiştir. 

Ziyaretçilerin Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımları 

Aşağıdaki grafikte ise ilgili sitelerin trafiğine ait cinsiyet dağılımı cinsiyetler gruplanarak gösterilmiştir.  

 

Şekil 2. sitelerin trafiğine ait cinsiyet gruplarının yüzde oranları 

Şekil 2’de ki tüm programlara ait veriler incelendiğinde programlardaki erkek ziyaretçilerin oranlarının 

birbirine yakın, aynı şekilde kadın ziyaretçilerin oranlarının da birbirine yakın olduğu görülmüştür.  
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Şekil 3. İncelenen tüm web sitesi ziyaretçilerinin ortalama cinsiyet dağılımı 

Şekil 3’te incelenen tüm web sitesi ziyaretçilerinin ortalama cinsiyet dağılımı gösterilmiştir. Bu verilere 

göre erkek ziyaretçilerin oranı %65 iken kadın ziyaretçilerin oranı %35’tir. 

İlgili yazılımlara ait web sitelerinin yaş gruplarına göre aldığı trafik ise tek bir grafikte Şekil 4’te göste-

rilmiştir.  

 

Şekil 4. Web sitelerine ait trafiklerin yaş gruplarına göre yüzdelik dağılımları 

Bu grafikte yaş aralıklarına göre gruplanan programlara ait trafik dağılım oranlarının birbirine yakın 

değerlerde olduğu görülmüştür.  

Tüm sitelere ait trafiklerin yaş gruplarına göre toplam dağılım yüzdeleri ise aşağıdaki grafikte gösteril-

miştir. 
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Şekil 5. Tüm sitelere ait trafiklerin yaş gruplarına göre toplam dağılım yüzdeleri 

Bu grafiğe göre geoteknik alanında yazılımlarla ilgilendiği düşünülen kullanıcı kitlesi en yüksek %33 

ile 25-34 yaş aralığında olup, 65 yaş üzerindeki kullanıcıların yazılıma olan ilgiden aldıkları pay %4’lük 

oran ile diğer yaş gruplarına kıyasla düşük olduğu görülmektedir. 

Yapılan Ziyaretlerin Ülkelere Göre Dağılımı 

Yapılan analiz sonucunda en fazla trafik gönderen 5 ülke Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Tüm yazılımlara ait web sitelerine toplamda en çok trafik gönderen 5 ülke 

Ülke Ziyaret Sayısı 

Amerika Birleşik Devletleri 1.141.074 

Hindistan 355.843 

Çin 347.926 

İngiltere 293.531 

Avustralya 195.914 

Tablo 5. Tüm yazılımlara ait web sitelerine toplamda Türkiye’den gönderilen trafik 

Ülke Ziyaret Sayısı 

Türkiye 44.847 

Yapılan trafiklerin ülkelere ait nüfuslar ve teknoloji ile erken tanışmışlık ile doğrudan ilgili ve orantılı 

olduğu düşünülmektedir. 
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SONUÇ 

Yapılan bu çalışmadan çıkarılan sonuçlar özetle aşağıdaki gibidir. 

Geoteknik alanında 2015 yılından 2018 yılına kadar yazılımlara olan ilgi hep artmıştır. 2018 sonrasında 

hafif bir düşüş yaşanmış ve sonrasında durağan seyretmiştir. Bunun sebebinin, dünya genelinde artan 

siyasi gerilimlerin ticari olarak inşaat ve geoteknik alanına da hissedilir biçimde etkisinin olduğu düşü-

nülmektedir. 

Ziyaretçilerin cinsiyet dağılımları incelendiğinde, geoteknik yazılımların birbirine göre farklı arayüzleri, 

farklı amaçları olmasına, farklı ülkeler içerisindeki kullanım oranlarının benzer olmamasına rağmen; 

cinsiyet dağılım oranlarının birbirine yakın değerlerde çıkması bu dağılımın sektör içi genel cinsiyet 

dağılımı olması ihtimalini düşündürmüştür. 

Yaş dağılımlarına bakıldığında ise 18-24 yaş aralığındaki %22’lik kitlenin çoğunluğunun öğrenci ol-

duğu düşünülmekle beraber, bu ilginin eğitim amacıyla yüksek olduğu tahmin edilmektedir. 

25-34 yaş aralığında trafiğin daha da arttığı görülmektedir. Yazılımların sunduğu kolaylıklar ve yapılan 

hesaplardaki yüksek hassasiyetli doğruluk oranları sebebiyle bu ilginin, sektör içi mesleki deneyimler 

sebebiyle yüksek olduğu düşünülmektedir. 

En çok trafik gönderen 5 ülkeye bakıldığında, teknoloji ile erken tanışabilmiş ve sanal ürünlere olan 

üretimin ve ilginin yüksek olduğu, mühendislik uygulamalarında bilgisayar kullanımına en hızlı uyum 

sağlamış veya diğer ülkelere göre daha fazla nüfusa sahip ülkelerin yer aldığı görülmüştür. 
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ERKEN MODERNİZM ÜRÜNLERİNDEN EĞİTİM YAPILARININ MODERN MİMARLIK 

MİRASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ; KONYA ÖRNEĞİ 

Özge PARLAKˡ, Esra YALDIZ² 

ˡNecmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Bölümü Doktora Öğrencisi, 

Konya / Türkiye 

²Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,  

Konya / Türkiye 

Öz: Tarihsel süreç içerisinde insanların hayatında olan değişimler, mimariye de yansımış, bu yansıma 

ile çeşitli dönemlerde farklı mimari akımları doğurmuştur. Endüstri Devrimi ile başlayan ve 1970’li 

yıllara kadar devam eden mimari süreç, günümüzde Modern Mimarlık Dönemi olarak isimlendirilmek-

tedir. 1800’lü yıllardan 1970’lere kadar süren bu akım kendi içerisinde de dönemlere ve çeşitlere ayrıl-

mıştır. Böylece Modern Mimarlık denildiği zaman akıla sadece sabit özellikleri olan bir dönem gelme-

mektedir. Bu bağlamda çalışmada Modern Mimarlığın erken dönem özellikleri üzerinde durulmuştur. 

Modern Mimarlık Dönemi teknoloji, sanayi ve makineleşmeye bağlı olarak geliştiği için ülkelerin eko-

nomik durumlarına göre farklı zamanlarda kendini göstermiştir. Bu sebeplerden Modern Mimarlık dö-

nemi Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine denk gelmiş ve ilk örneklerini 1880’lerde vermiştir. 

Erken Modernizm yapıları olarak kabul edilen bu örnekler aynı zamanda ülkemizde Osmanlı İmpara-

torluğu’nun sonu, Türkiye Cumhuriyeti’nin başına denk gelmesi ile Birinci Ulusal Mimarlık dönemi 

olarak isimlendirilmektedir. Çok uzun bir döneme yayılmış olan Modern Mimarlık için koruma da aynı 

şekilde farklı ülkelerde farklı yaklaşımlara sebep olmuş ve henüz dünyada ortak bir anlaşmaya varıla-

mamıştır. Bu bağlamda dünya genelinde Modern Mimarlık örneklerinin miras kabul edilip korunması 

için atılan en büyük adım DOCOMOMO’nun kurulması olmuştur. Çalışmada Modern Mimarlık mirası 

bakış açısı ile geleneksel ve modern arasında çelişkilerin yaşandığı erken Cumhuriyet döneminde 

Konya’da yapılmış eğitim yapıları ele alınmıştır. İncelenen yapılardan Sanayi Mektebi ve Dar’ül Mual-

limin Mektebi, Osmanlı dönemi yapısı iken, Dar’ül Muallimat Mektebi, Gazi Mustafa Kemal, İsmetpaşa 

ve Hakimiyet-i Milliye İlkokulları Cumhuriyet dönemi eğitim yapılarıdır. Bu çalışma ile Modern Mi-

marlık Mirası kapsamında, belirtilen eğitim yapılarının incelenmesi ve uluslararası mevzuatlar bağla-

mında analiz edilmesi amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Modern Mimarlık, Eğitim Yapıları, Koruma 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Mimarlık genel anlamda, kişilerin temel gereksinimlerini karşılamak için doğal çevrenin işlenmesi ola-

rak tanımlanabilir. Geçmişten günümüze toplumda meydana gelen her türlü değişim mimariye de yan-

sımıştır (Birol, 2006: 3). Böylece tarihsel süreç içerisinde mimari, birçok özelliğe bürünmüş ve şekil-

lenmiş, çeşitli dönemlerde çeşitli isimler alarak farklı mimari akımlar meydana gelmiştir. 

1760’lı yıllarda buharlı makinelerin keşfi ile Endüstri Devrimi başlamış ve tüm dünyada köklü değişim-

ler meydana gelmiştir. Bu değişimler ile teknoloji, kültür, toplumun sosyal yapısı, sanat ekonomi gibi 

birçok alanda olduğu gibi yeni yapı malzemelerinin gelişimi ile mimari alanda da değişimler başlamıştır 

(Kırcı, 2013: 8). Gelişen teknoloji ile nüfusun kentlerde hızla artması yeni yapı ihtiyacı doğmasına sebep 

olmuş ve modern mimarinin de böylece temelleri atılmaya başlanmıştır (Birol,2006: 4). Ancak Modern 
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Mimarlık denildiği zaman akıla sadece sabit özellikleri olan bir dönem gelmez. Modern Mimarlık sene-

ler içerisinde gelişen, değişen, farklı dallara bölünen, pek çok yönüyle değişime uğramış bir dönem 

olmuştur (Kırcı,2013: 6). Bu duruma ülkelerin sahip olduğu ekonomik imkanlar da etki etmiştir. Bu 

bağlamda bakıldığı zaman Modern Mimarlığın dünyadaki gelişimini farklı isimler alarak devam ettirdi-

ğini görmekteyiz; 1850 yılında Prefabrikasyon ile başlayan akım 1860 ile 1870 yılları arasında daha çok 

malzemeye özenen Arts and Craft ile devam etmiştir. Daha sonra Art Nouveau adı verilen daha bitksel 

formların kullanıldığı dönem başlamıştır. Art Nouveau’yu bir sanatçı ve yazar hareketi olan Fütürizm 

takip etmiş, sonraları tasarımda daha organik ve heykelsi formların kullanıldığı ve en önemli mimarının 

Antoni Gaudi’nin olduğu Ekspresyonizm dönemi başlamıştır. Yıllar geçtikçe evrilen Modern Mimarlık 

artık günümüzde sınırlarının net olarak bilindiği haline De Stijl ile geçmiştir. Daha sonra mimarinin tek 

bir alan olmadığının, bütün sanatçı, zanatkar ve mimarların beraber eğitim almasının arkasında duran 

Bauhaus desteklenmiştir. 1900’lü yıllara gelindiği zaman Modern Mimarlık, Uluslararası Stil olarak 

evrilmiştir. Modern Mimarlık deyince önde gelen mimarlar Mies Van der Rohe ve Le Courbusier bu 

alanda önemli eserler vermiştir (Rowe, 2011). Daha sonra Pürizm, Minimalizm, Geç Modernizm ve 

günümüze doğru High Teck Mimarlığı ve Post Modernizm, Modern Mimarlığın çeşitleri olarak geliş-

mişlerdir. 

1900’lü yıllardan sonra artık Modern Mimarlık farklı isimlerle kendini yenilese de genel hatları sabit 

olarak belirlenmiş ve tasarımcılar tarafından özümsenmiş bir akım haline gelmiştir. Bu bağlamda basit 

geometrik formlar, şerit pencereler ve doğa ile uyum, iç ve dış mekan arasındaki bağ, fonksiyonel tasa-

rım, cephede beyaz, gri renk ya da ham malzeme kullanımı, Modern Mimarinin genel özellikleri olmuş-

tur. 

Tüm dünyada kademe kademe gelişen Modernizm, Türkiye’de farklı bir boyutta kendini göstermiştir. 

Bu bağlamda Türkiye’de Modernizmin erken dönem örnekleri olarak değerlendirilen, 19. yy sonları ile 

20. yy ilk çeyreğinde Birinci Ulusal Mimari süreci başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin yıkımına, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluşuna denk gelen Birinci Ulusal Mimari, siyasal gelişimleri ve milliyetçilik ilke-

lerini benimsemiştir (Yaldız, 2020: 46). Birinci Ulusal Mimarlık hareketi, ulusal bilinci oluşturma isteği 

sonunda, geçmişin motif ve süslemelerini kullanarak, Batı’nın ise plan şeması ve yapım tekniğini alarak 

eklektik bir mimari olarak biçimlenmiştir24. Bu üslubun temelinde, Osmanlı ve Selçuklu yapılarının 

özelliklerini, çağdaş mimarlıkla harmanlayarak, mimaride bir Türk kimliği oluşturmak yatmaktadır. Bi-

rinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nde çalışan mimarlar genellikle yurt dışı eğitimi aldığı için, tasarlanan 

yapılarda işlevi ön planda tutulduğu, yeni yapı malzemelerinin ve tekniklerinin kullanıldığı bir takım 

Batı özelliklerini yani Modernizmi yansıtmakta, bu nedenle de Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi örnek-

lerine erken modernizm yapıları olarak değerlendirme yanlış olmamaktadır. Simetrik plan şeması, yapı 

girişlerinin geniş ve vurgulu tasarlanması, simetri aksında bulunan düşey sirkülasyon elemanları, U, O, 

I şeklinde yatay sirkülasyonları, simetrik, Osmanlı ve Selçuklu motiflerinin kullanıldığı cephe, son kat-

larda kubbe, tonoz gibi elemanların kullanılması, üç boyutta kademeli ve işlemeli görünüşler bu döne-

min mimari özellikleri olmuş, genellikle yeni yapım tekniği olan betonarme sistem kullanılmıştır (Par-

lak, 2018: 11-71). Daha önce de belirtildiği gibi Modern Mimariyi, dünyada her ülke farklı zamanda, 

farklı şekilde, ekonimisinin müsaade ettiği sürece kullanmıştır. Birinci Ulusal Mimarlık dönemi de er-

                                                            
24 https://mttd.files.wordpress.com/2013/01/cumhuriyet-dc3b6nemi-ve-sonrasc4b1-2013.ppt 

https://mttd.files.wordpress.com/2013/01/cumhuriyet-dc3b6nemi-ve-sonrasc4b1-2013.ppt
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ken Modernizmin Türk yorumu olmuş, teknolojik yeni malzemelerden ziyade daha yerel malzeme kul-

lanımı tercih edilmiş, modern mimarinin aksine cephede daha özgün tasarımlara yer verilmiştir ancak 

plan şeması olarak Modern Mimarlık özelliklerine bağlı kalınarak tasarlanmıştır. 

1926’li yıllara gelindiği zaman ulusal akım Cumhuriyet’in getirdiği yenilikçi hareketler ile uyumlu ol-

mamaya başlamıştır (Hasol, 2017: 21-37). Cumhuriyet’in kurulmasından sonra kabul edilen ilke ve in-

kılaplar ülkeyi dünyada daha iyi bir yere getirmek amaçlı olmuştur, değişen sosyal ve ekonomik sevi-

yenin mevcut mimari ile uyuşmadığını düşünen Atatürk’ün de teşviği ile artık ülkede tasarlanan yapılar, 

dünyada oldukça yayılmış olan Modern Mimarlık prensiplerine göre yapılmaya başlamıştır (Bozdoğan, 

2015: 35-40). 

Modernizm döneminde üretilen ve her biri kendi döneminin birer belgesi niteliği taşıyan Modern Mi-

marlık yapılarının korunması ve miras kapsamında değerlendirilmesi son yıllarda önemle üzerinde du-

rulan bir konu olmuştur. Modern Mimarlık ürünlerinin miras olarak ele alınması da oldukça karmaşaya 

sebep olmuş, miras süreci farklı ülkelerde farklı anlamlarda ve tanımlamada olsa da yaklaşık olarak 

1990’larda onarım ve koruma olarak tartışılmaya başlamıştır25. Modern mimarlık mirası için başlamış 

olan en büyük hareket DOCOMOMO “Modern hareket yapılarının, sit alanlarının ve mahallelerin bel-

gelenmesi ve korunması” olmuştur. Daha sonra 1990’lı yılların ortalarından itibaren koruma alanında 

en önemli kuruluş olan ICOMOS bu mirası da kapsamına almıştır. ICOMOS daha sonraki yıllarda, 20. 

yy mirasına yönelik olarak “Uluslararası Anıtlar ve Yerleşimler Günü” adı altında tehdit altındaki miras 

raporlarına bu dönemin güncel durumuna vurgu yapmıştır26. Daha sonra 1991 yılında “20. yy Mimari 

Mirasın Korunması Hakkında Tavsiye Kararları” alınmış ve Avrupa Konseyi Tavsiye Belgesi yayınlan-

mıştır. UNESCO WHC Uzmanlar Toplantısının 2001 yılındaki değerlendirmesinde, 20. yy mirasının 

farklı türlerinin araştırılıp, korunmasına yönelik yeni “Modern Mimarlık Mirası” başlıkları görüşülmüş-

tür. Modernizmin gelişimi her ülkede farklı olduğu için miras kapsamına da farklı zaman dilimleri ola-

rak almıştır. Ancak DOCOMOMO modern mimarlık mirasını 1920-1970 aralığı olarak belirlemiştir. 

Türkiye’de ise ilk olarak 2001 yılında Bursa’da düzenlenen bir toplantıda “20. yy Mimari Mirası” kav-

ramı olarak ele alınmıştır. Daha sonra DOCOMOMO Türkiye’nin 2002 yılında kurulması ile Modern 

Mimarlık mirasının korunması için bilinç oluşmaya başlamıştır (Omay Polat, 2008: 105-108). 

Çalışma kapsamında Modern Mimarlık Mirası kavramını konu alan 13 adet mevzuat ve tüzük incelen-

miş ve bu doğrultuda belirlenen ölçütler ile Konya’da 1890-1927yılları arasında inşa edilmiş olan eğitim 

yapılarının miras kapsamında nerede oldukları tespiti yapılmıştır. 

AMAÇ 

Bu çalışma ile Konya’da bulunan erken dönem Modern Mimarlık mirası kapsamına giren Sanayi Mek-

tebi, Dar’ül Muallimat ve Dar’ül Muallimin Mektepleri ile Gazi Mustafa Kemal, İsmetpaşa ve Hakimi-

yet-i Milliye İlkokulları’nın incelenmesi ve bu yapıların Modern Mimarlık mirası bağlamında taşıdığı 

değerlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

  

                                                            
25 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/807631 
26 http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=385&RecID=3160 
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KAPSAM 

Çalışmada Konya kentinde bulunan ve erken Modernizm örnekleri olan eğitim yapıları incelenmiş ve 

20. yy Modern Mimarlık Mirası kapsamında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak ise bu tarihi değerlerin, 

miras kapsamında taşıdığı değerler belirlenmiştir. 

YÖNTEM 

Öncelikli olarak çalışmaya konu olan mimari dönem ve incelenen yapılar hakkında literatür taraması 

yapılmıştır. Yapılar alınan izinler doğrultusunda yerinde incelenmiştir. 20. yy Modern Mimarlık Mi-

rası’nın oluşması, gelişimi ve günümüzdeki kabuller üzerine araştırmalar yapılmıştır. Çalışma kapsa-

mında ele alınacak olan koruma tüzük ve mevzuatları incelenmiş ve alan çalışmasında incelenen yapı-

ların ise bu tüzük ve mevzuatlar kapsamında taşıdığı değerler tespit edilmiştir.  

BULGULAR 

Çalışma kapsamında; 

- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (1951), 

- Dresden Bildirgesi (1982), 

- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (1983), 

- Avrupa Mimari Mirasın Korunması Sözleşmesi (1985), 

- Washington Tüzüğü (1987), 

- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi (1991), 

- Docomomo (1993), 

- 20. yy Mirası üzerine ICOMOS Semineri (1995), 

- ICOMOS 20. yy Mirası Semineri (1996), 

- Mimari Mirasın Analizi, Korunması ve Strüktürel Restorasyonu İçin İlkeler (2003), 

- ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi (2013), 

- 20. yy Mimari Mirasının Korunması için Yaklaşımlar (2014), 

- 20. yy Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Yaklaşımlar ICOMOS (2017) gibi tüzük ve mevzu-

atlarlar incelenmiştir. 

Ulusal ve uluslararası Modern Mimarlık Mirası’nın korunması bağlamında incelenen tüzük ve mevzu-

atlar neticesinde temel ve tamamlayıcı olmak üzere çeşitli ölçütler belirlenmiştir (Tablo 1). 
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Temel Ölçütler Tamamlayıcı Ölçütler 

- Eskilik ve Belge Değeri 

- Teknolojik Değer (Yeni teknoloji ve yeni 

malzeme kullanımı), 

- Kimlik Değeri, 

- İşlevsel ve Ekonomik Değer (Yapının sü-

rekliliği), 

- Sosyal Değer (Dönemin toplumsal ve 

sosyal özelliklerini yansıtması), 

- Sanatsal ve Estetik Değer (Yapının oran, 

ölçek, malzeme vb. özellikleri), 

- Özgünlük ve Enderlik Değeri, 

- Bütünlük Değeri. 

- Kanonik Değer (Ünlü bir mimarın eseri-

nin olması), 

- Eğitim Değeri, 

- Anı Değeri (Milli mücadele ve Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük tarihi olay-

lara sahne olması), 

- İç Mekan Özellikleri (Dekoratif sanatlar 

ve malzeme), 

- Referans Olma Değeri (Bulunduğu çevre 

ile ilişkisi, sahip olduğu özellikler ile örnek teşkil 

etmesi). 

Tablo 1. 20. yy Mimarisini Koruma Kapsamında Belirlenen Ölçütler (Kaynak: Omay Polat, 

2008: 180’de ve incelenen tüzüklerden faydalanılarak oluşturulmuştur) 

Alan Çalışması 

Tarihi süreç içerisinde Konya kenti farklı birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bulunduğu konum 

itibari ile kültür, sanat ve eğitim açısından oldukça zengin bir tarihe sahiptir. Cumhuriyet dönemine 

gelindiği zaman ise de bu özelliklerini devam ettirmiştir. Alaeddin Tepesi merkezli ışınsal bir kent do-

kusuna sahip olan Konya’da incelenen yapılar günümüzde şehrin merkezinde bulunmaktadır (Parlak, 

2018: 112-115). 

Çalışma için Konya’da bulunan ve Erken Dönem Modern Mimarlık Mirası kapsamında değerlendiril-

mesi gereken beş adet eğitim yapısı tablolar halinde incelenmiştir. İncelenen yapılar belirlenen koruma 

ölçütleri bağlamında değerlendirilecektir. 
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SONUÇ 

Dünya’da ve Türkiye’de erken modernizm ürünleri ekonomik durum ve teknolojik gelişim ile paralel 

olarak farklı zamanlarda kendini göstermiştir. Gelişen teknolojik faaliyetler ile yaşam standartları da 

değişmiş ve ülkelerin kültürleri ile harmanlanarak bir mimari oluşmuştur. Türkiye’de bu erken moder-

nizm Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi olarak isimlendirilmiştir. 

Bu bağlamda erken modernizm ürünleri yapıldıkları dönemin ideolojik yapısını yansıtması, yeni keşfe-

dilen malzemelerin kullanılması, günümüzde eski kent merkezlerinde kalması gibi özelliklerinden ön-

celikle belge değeri, teknolojik değer taşımaktadırlar. Kent kimliğine katkıda bulunmaktadırlar. Modern 

Mimarlık Miras kapsamına girmektedirler. 

Konyadaki erken modernizm ürünlerinden eğitim yapıları incelendiğinde ise, bu yapıların öncelikle Tür-

kiye’nin modernleşme sürecine geçişte birer belge değeri taşıdıkları, o dönem mimarisine oldukça bü-

yük katkılar sağlayan yurtdışında yetişmiş mimarlar tarafından tasarlanmaları ile kanonik değer, kent 

merkezinin şekillenmesinde ve kent siluetine olan etkilerine bakıldığı zaman kente kimlik değeri kazan-
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dırmaları, yapıldıkları dönemin toplumsal ve sosyal özelliklerini yansıtmaları, Osmanlı İmparator-

luğu’nun yıkımı ile Türkiye Cumhuriyeti kuruluşuna tanıklık etmeleri ile sosyal ve anı değeri, tasarım-

larında sahip oldukları oran, ölçek ve malzeme özellikleri ile estetik değerleri taşımaları gibi nedenlerle 

modern mimarlık mirası kapsamında değerelendirilmeleri, korunup geleceğe aktarılmaları gerekmekte-

dir. 
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Öz: Tedarik sürekliliğinin iyileştirilmesindeki önemli etkenlerden biri arıza sürelerinin düşürülmesidir. 

Arıza sürelerinin düşürülmesinde tahmini arıza senaryolarının oluşturulması, belirli bakım planlarının 

organize edilmesi, arıza noktasının hızla belirlenebilmesi, saha personelinin arıza giderme çalışmala-

rında doğru yöntemi hızlıca uygulayabilmesi sürecin daha iyi yönetilebilmesindeki önemli iş baremle-

ridir. Projenin temel amacı makine öğrenmesi teknolojisinin kullanımı ile birlikte, trafolar, havai hatlar 

ve kesiciler gibi şebeke ekipmanlarının arızalanma olasılıklarının, ciddi bir veri havuzu olan OMS veri 

tabanında bulunan ekipman bilgisi (hangi DM, hangi Fider v.s.), ilgili ekipmana ait önceki arızaların 

nedenleri, ekipmanın gerilim kademesi ve coğrafi, iklimsel bilgiler, ekipmanın yaşı gibi verilerin ma-

kine öğrenmesi algoritmalarıyla işlenerek ileriye dönük haftalık bazda her şebeke elemanı için gerçek-

leşebilecek arızaların yüzdesel olarak tahminlerinin oluşturulması, tahminlemesi gerçekleştirilen arıza-

ların önüne geçmek için uygulanabilecek bakım planlarının oluşturulması ve olası arızaların, yıllık yük-

lenme eğrileri belli olan (veya geçmiş verilerden tahmin edilen) fiderlerde veya ikincil fiderlerde sebep 

olacağı kesinti süresi, hesaplanan sağlanamayan enerji miktarları (ENS), kesinti süresinden etkilenecek 

abone sayısı gibi parametreler baz alınarak, önerilmiş olan bakım planlarının önceliklendirilmesini ger-

çekleştirebilecek bir sistematiğin geliştirilmesidir. Bu sistem ile Dağıtım Şirketleri’nin hizmet kalitesi 

parametrelerinin iyileştirilmesi, verimli çalışma, ekonomik olarak personel yönetimi, hızlı ve ekonomik 

karar sağlama gibi konularda iyileştirme sağlanacaktır. Özellikle son dönemde EPDK’nın yapmış ol-

duğu KF (Kalite Faktörü) uygulaması ve KF iyileştirmelerinin beklentilerinin karşılanması amaçlan-

maktadır. Ayrıca, Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Endüstri 4.0 ve Akıllı Şehirler konseptlerine uyumunun 

sağlanması da proje hedefleri içerisinde yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Makine Öğrenimi, Kalite Faktörü, Endüstri 4.0, Güç Dağıtımı, Hava Durumu, 

Elektrik Kesintisi Tahmini, Bakım 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Elektrik, modern toplumun temelidir ve güvenilmez elektrik enerjisi dağıtımının doğrudan ve uzun va-

deli sosyo-ekonomik etkileri vardır1. Enerji üretimi, talebi arasındaki dengeyi ve elektrik kesintisini tah-

min etmek güç dağıtımının güvenilirliği açısından en önemli unsurlardan biridir2.  

Hava durumu ve elektrik kesintileri arasındaki ilişkilerin öngörülü anlayışını geliştirmek, hava koşulla-

rından kaynaklanan elektrik kesintilerindeki artışa ve şiddetli hava olaylarında beklenen artışa dayana-

bilecek esnek bir elektrik şebekesi oluşturmak için önemli bir adımdır3. 

Aşırı hava olayları nedeniyle elektrik şebekesi bileşenlerinde meydana gelebilecek olası hasarların ve-

rimli bir şekilde tahmin edilmesi, verimli yanıt ve kurtarma modelleri geliştirmek ve minimum hasarla 

karşılaşmak için önleyici eylemler gerçekleştirmek için önemli bir adımdır4. 
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Yapılan literatür taramaları, elektrik güç sisteminde makine öğrenimi (ML) tekniklerini kullanma ve 

elektrik kesintilerini tahmin etmek için makine öğrenimi kullanma konusunda en iyi uygulamayı açık-

lamaktadır. Nateghi ve arkadaşları5 tropikal siklonların neden olduğu kesintileri tahmin etmek için rast-

gele orman (RF) kullanmıştır ve Wanik ve arkadaşları6 New England'daki elektrik kesintilerini tahmin 

etmek için ağaç tabanlı modeller kullanmıştır. Ağaç tabanlı modeller haricinde arıza tahmini için Bayes 

katkılı regresyon ağaçları (BART), güçlendirme ağacı (BT), destek vektör makinesi (SVM), kuantil 

regresyon ormanı (QRF) gibi makine öğrenimi modelleri de kullanılmıştır. Model girdisi olarak genel-

likle doğal afet düzeyinde hava durumu verileri kullanılmıştır. 

(D. A. Jones, 1991: 0-1), (D. W. Wanik, E. N. Anagnostou, M. Astitha, B. M. Hartman, G. M. Lack-

mann, J. Yang, D. Cerrai, J. He, and M. E. B. Frediani, 2018: 1-2), (D. T. Ton, W.-T. P. Wang, 2015: 

2-3) (Rozhin Eskandarpour, Student Member, IEEE, Amin Khodaei, Senior Member, IEEE, 2016: 3-4), 

(R. Nateghi, S. Guikema, and S. M. Quiring 2014: 5), (D. W. Wanik, E. N. Anagnostou, B. M. Hartman, 

M. E. B. Frediani, and M. Astitha 2015: 6) 

AMAÇ  

Gerçekleştirilecek projede temel olarak makine öğrenmesi metotları kullanılarak Dağıtım Şirketi bün-

yesindeki AG ve OG şebeke elemanlarının daha önce karşılaşmış olduğu arıza tiplerinin kümülatif top-

lamından yola çıkılarak haftalık olarak karşılaşabileceği arıza durumlarının yüzdesel olarak tahmini ger-

çekleştirilecektir. Böylece işletme çalışanları sorumluluğundaki ekipmanlarda gerçekleşebilecek arıza-

lar ile ilgili olarak bir hafta öncesinden bilgi sahibi olacaktır ve geliştirilmiş olan algoritma tahmini 

arızalara yönelik bakım planlarının raporlamasını sağlayarak hangi olası arızanın hangi bakım planı uy-

gulanırsa, arıza ortaya çıkmadan önce engellenebileceğini ortaya koyacaktır. Bu bakımdan gerçekleşti-

rilecek proje ile önceki verilerden yola çıkılarak bir hafta sonrası için Dağıtım Şirketinin sorumluluğun-

daki herhangi bir elemanda ortaya çıkabilecek arızaya yönelik yüzdesel tahmini arıza senaryoları oluş-

turulacak ve dolayısıyla potansiyel arıza noktaları belirlenmiş olacaktır, tahmini yapılan gerçekleşebile-

cek arızaya yönelik bakım planı belirlenecektir. Proje kapsamında oluşturulacak olan algoritma ile daha 

önce belirtilmiş olan arıza süresinin düşürülmesi için gerekli olan iş baremleri karşılanacaktır. 

KAPSAM 

Proje kapsamında makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak geçmişte ADM EDAŞ dağıtım bölge-

sinde oluşmuş elektriksel arızalar ile ilgili Kesinti Yönetim Sistemi (OMS) kayıtları ve bu arızaların 

meydana geldiği lokasyonlardaki meteorolojik ve coğrafi bilgilerden elde edilen veriler tahminleme 

modeli için öğrenme verisi olarak ele alınıp işlenerek bir hafta sonrasına dönük şebekede hangi ele-

manda hangi arızanın ortaya çıkabileceğine yönelik tahmin üretilecektir. Geliştirilecek model işledikçe 

kümülatif olarak artan arıza verileri, meteorolojik tahminler ve coğrafi bilgiler kullanılarak gün geçtikçe 

öğrenen ve doğruluğu artan bir sistem ortaya çıkarılmış olacaktır. 

Geliştirilecek olan sistem kullanıcılara olası arıza durumları için başvuracakları bir karar mekanizması 

halini alacaktır, sistemin bir karar destek sistemi olarak kurgulanması sebebiyle projedeki bir diğer amaç 

ise arızaya müdahalenin planlanmasında da daha derin bilgi verilmesi ve gerektiğinde arızaların önce-

liklendirmelerinin yapılabilmesidir. Bu doğrultuda program içerisinde tahmini yapılan arızaya yönelik 
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bakım planı oluşturabilecek ve olası arızadan etkilenecek müşteri sayısı, aktarılamayan enerji gibi kıs-

taslara göre uygulanacak bakım planlarının önceliklendirilmesini sağlayacak algoritma tasarımı gerçek-

leştirilecektir. 

Proje doğrultusunda eleman bazında arızalara ilişkin Kesinti Yönetim Sisteminden elde edilebilecek 

tüm bilgilerin ve meteorolojik tahmin, coğrafi bilgi verilerinin görüntülenebileceği, raporlanabileceği 

ve karar destek sisteminin arayüzü olacak web tabanlı bir yazılım geliştirilecektir. 

Geliştirilecek makine öğrenmesi sistemi ADM EDAŞ’ın Kesinti Yönetim Sistemi ile entegre olarak 

çalışacaktır. Sistem ilgili dağıtım şirketinin belirlediği pilot bölgelerde denenerek uygulamaya dönük 

gerekli testleri yapılacaktır. 

YÖNTEM 

Proje altı farklı aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar sırası ile şöyledir; Veri Temizleme, Özellik Çı-

kartma, Özellik Dönüşümü, Özellik Seçimi, Model Seçimi, Model Parametre Seçimi. Bu aşamalar kap-

samında neler yapıldığını aşağıda görmektesiniz. 

 Veri Temizleme: Veri setindeki anormal verilerin çıkarılması veya boş olan verilerin doldurularak 

veri setinin daha anlamlı hale getirilmesi işlemidir. Sayısal olan boş veriler ortalama değer ile dol-

durulurken sözel olan değerler en sık kullanılan değer ile doldurulmuştur. Veri setinde herhangi bir 

anormal veri ile karşılaşılmamıştır. 

 Özellik Çıkartma: Veri setindeki kategorilerden yola çıkarak modelin daha iyi anlayabileceği yeni 

kategoriler oluşturma işlemidir. Bu kapsamda yeni eklenen kategoriler şu şekildedir; Hava durumu 

verisinden son iki gündeki maksimum veya minimum hava durumu değerleri ve son dört saatteki 

ortalama hava durumu değerleri, tarih verisinden saat ve ay değerleri, arıza verisinden arıza koor-

dinatları değerleri, trafo verisinden trafo ünvanı değerleri çıkarılmıştır. 

 Özellik Dönüşümü: Veri setindeki özelliklerin normal dağılıma yakın olması makine öğreniminin 

başarısını yükseltmektedir. Bu sebepten ötürü veri setindeki özellikler normal dağılıma yaklaşacak 

şekilde dönüştürülmüşlerdir. 

 Özellik Seçimi: Modelin daha hızlı eğitilebilmesi için gereksiz verilerden kurtulma adımıdır. En 

uygun özellikleri bulmak için KBest ve Random Forest kullanılmıştır. 

 Model Seçimi: Her problemin çözümüne uygun olan makine öğrenimi modeli farklıdır. En uygun 

modeli bulmak için birden fazla modelin test edildiği bir ortam oluşturuldu ve bu problem için en 

uygun modelin Random Forest makine öğrenimi modeli olduğu bulunmuştur. 

 Modeli Parametre Seçimi: Makine öğrenimi modellerinin birden çok parametresi vardır. EN uy-

gun parametreyi bulmak için GridSearchCV tekniği kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Projenin yedi farklı bölgede testi gerçekleştirilmiştir. Bu testlerden bir kesiti aşağıda görebilirsiniz. 
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Şekil 1. Kuşadası Saat Bazında Arıza Tahminleri 

Şekil 1’de Kuşadası’nda 2020-11-15 tarihine ait saat bazında örnek bir arıza tahminini görmektesiniz. 

Bu tahminlere göre o gün gerçekleşen 12 arızanın 9’unun saati doğru tahmin edilmiştir. 

 

Şekil 2. Kuşadası Trafo Bazında Arıza Tahminleri 

Şekil 2’de ise Kuşadası’nda 2020-11-15 tarihine ait trafo bazında örnek bir arıza tahmini görülmektedir. 

Bu tahminlere göre 447 trafo arasından arıza ihtimali en yüksek olan 11 trafonun 4’ünde arıza meydana 

gelmiştir. Bu trafolar sırası ile 1., 4., 9., 11. sıradadırlar. 

SONUÇ 

Projenin yedi farklı bölgede yedi gün boyunca testi gerçekleştirilmiştir. Bu test sonuçlarına göre en 

başarılı model Aydın Kuşadası’nda çalışan modeldir. Model 7 gün boyunca arıza olacağını doğru tahmin 

etmiştir. Yani gün bazında arıza tahmin başarısı %100’dür. Arıza olacak saatleri ise %68 doğruluk oranı 
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ile bulabilmiştir.   Trafo bazında ise arıza ihtimali en yüksek olan 10 trafo arasından 7 gün içerisinde 

toplam 8 trafoyu doğru tahmin etmiştir. 

İkinci model ise Denizli’de çalışmaktadır. Model 7 gün boyunca arıza olacağını doğru tahmin etmiştir. 

Yani gün bazında arıza tahmin başarısı %100’dür. Arıza olacak saatleri ise %93,8 doğruluk oranı ile 

bulabilmiştir. Trafo bazında ise arıza ihtimali en yüksek 10 trafo arasından 7 gün içerisinde toplam 7 

trafoyu doğru tahmin etmiştir. 

Üçüncü model ise Bodrum’da çalışmaktadır. Model 7 gün boyunca arıza olacağını doğru tahmin etmiş-

tir. Yani gün bazında arıza tahmin başarısı %100’dür. Arıza olacak saatleri de %100 doğruluk oranı ile 

bulabilmiştir. Trafo bazında ise arıza ihtimali en yüksek 10 trafo arasından 7 gün içerisinde toplam 5 

trafoyu doğru tahmin etmiştir. 

Dördüncü model ise Fethiye’de çalışmaktadır. Model 7 gün boyunca arıza olacağını doğru tahmin et-

miştir. Yani gün bazında arıza tahmin başarısı %100’dür. Arıza olacak saatleri ise %43,25 doğruluk 

oranı ile bulabilmiştir. Trafo bazında ise arıza ihtimali en yüksek 10 trafo arasından 7 gün içerisinde 

toplam 3 trafoyu doğru tahmin etmiştir. 

Beşinci model ise Marmaris’te çalışmaktadır. Model 7 gün boyunca gerçekleşen arızaların 5 tanesini 

bilmiştir. Yani gün bazında arıza tahmin başarısı %71,5’dir. Arıza olacak saatleri ise %3 doğruluk oranı 

ile bulabilmiştir. Trafo bazında ise arıza ihtimali en yüksek 11 trafo arasından 7 gün içerisinde toplam 

2 trafoyu doğru tahmin etmiştir. Hatta bu trafolar arıza ihtimali 2 tanesi arıza ihtimali en yüksek 3 trafo 

arasındadır. Arıza saatlerini doğru tahmin edemese de model gün içerisinde arıza olup olmayacağını ve 

hangi trafoda arıza gerçekleşeceğini yüksek bir olasılık ile bulabilmektedir. 

Altıncı model ise Muğla merkezde çalışmaktadır. Model 7 gün boyunca gerçekleşen arızaların 5 tanesini 

bilmiştir. Yani gün bazında arıza tahmin başarısı %71,5’dir. Arıza olacak saatleri ise %6 doğruluk oranı 

ile bulabilmiştir. Trafo bazında ise arıza ihtimali en yüksek 10 trafo arasından 7 gün içerisinde toplam 

2 trafoyu doğru tahmin etmiştir. 

En başarısız model ise Aydın merkezde çalışmaktadır. Model 7 gün boyunca gerçekleşen arızalardan 

hiçbirini doğru tahmin edememiştir. 

Yedi günlük testlerin sonucunda modellerin genel olarak arıza günü, hatta arıza saatini doğru bulmakta 

oldukça iyi oldukları gözlemlenmiştir. Arıza yapacak trafoları bulma konusunda modeller arıza saatini 

bulmaya göre nispeten daha başarısız olmuşlardır fakat trafoların SAIDI, SAIFI değerleri ile trafo ba-

zında tahminler beraber kullanılarak arızanın mümkün oldukça az kişiyi etkilemesi ve arıza süresinin 

minimuma düşürülmesi mümkündür. 
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OPTICAL TRAPPING OF TRANSPARENT MICRON-SIZED SPHERICAL PARTICLES 

Ufuk PARALI 

Kalyon Solar Technologies Production Corporation R&D Dep., Başkent OSB, Ankara / Turkey 

Abstract: Trapping and precisely manipulating micron and sub-micron scale objects without interfering 

with a physical attachment is an interesting technical challenge. In many scientific areas such as chem-

istry, physics and biology, using radiation forces obtained by tightly focusing laser beams has become 

a useful tool for trapping and manipulating micrometer-sized particles. There are unique design require-

ments for an optical levitation trap setup. Especially regarding stability, loading of targets under vacuum 

and trapping of transparent or reflective targets, a computational tool requirement to help inform further 

development and experimental considerations motivate the work we present here. In this numerical 

study, the radial and axial forces on a micron-sized spherical particle in an optical levitation trap are 

calculated with the ray-optics approach. This force field is generated due to the momentum change in 

the photon-stream path of tightly focused incident laser beam. Under the exposure of this force, particle 

departs towards the centre of the Gaussian beam. Once it reaches the center of the beam, the transverse 

force diminishes and only the longitudinal force in the direction of the Gaussian beam remains. Utilizing 

the calculated force field, we simulated the optical trapping dynamics of a transparent spherical particle 

with continuous-wave  Gaussian beam in Matlab. 

Keywords: Optical Trapping, Gaussian Beam, Micron-sized Particle 

INTRODUCTION and THEORY  

Using radiation forces obtained by tightly focusing laser beams has become a useful tool for trapping 

and manipulating micrometer-sized particles in many scientific areas such as chemistry, physics and 

biology. The expression of radiation forces due to laser beam exposure can be derived theoretically 

using three different approaches. The first approach is the Rayleigh regime radiation approach where 

the objects are much smaller than the wavelength of the laser beam. The single-beam gradient trap setups 

were originally designed especially for Rayleigh particles (Ashkin, 1970; Ashkin, 1974; Ashkin, 1976; 

Ashkin, 1987:1-2). They are also named as optical tweezers. It has been experimentally shown that these 

setups can be utilized for trapping micron-sized biological particles in order to manipulate them such as 

organelles within living cells (Ashkin, 1976; Ashkin, 1987:1-2; Ashkin, 1992). The second approach is 

the ray-optics technique applicable to the objects larger than the wavelength of the laser beam [Ashkin, 

1974; Ashkin, 1986; Ashkin, 1987; Ashkin, 1992; Gauthier, 1995; Barton, 1988; Barton, 1989; Chang, 

1985; Kim, 1983; . The third approach is the Lorenz-Mie model utilized for modelling the radiation 

forces on the objects with dimensions close to the wavelength of the laser beam (Zhang, 2008). 

OBJECTIVE 

There are unique design requirements for an optical trap setup. Thus, the availability of computational 

tool is extremely important for the  development and experimental considerations due to the stability, 

loading of targets under vacuum and trapping of transparent targets. For the computational analysis of 

the optical trapping of transparent micron-sized spherical particles, Ashkin’s approach of ray-optics 

model (Ashkin, 1970; Ashkin, 1974; Ashkin, 1976; Ashkin, 1987:1-2; Ashkin, 1992) is utilized in this 

work. 
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SCOPE 

There is a vast amount of literature on optical trapping codes containing force plots of the optical gradi-

ent forces. In this work, we utilized the ray-optics model for computational analysis of the optical trap-

ping of transparent micron-sized spherical particles with continuous-wave  Gaussian beam. The 

equations of the ray-optics model for the axial and radial force fields have been utilized from Gauthier, 

1995. We simulated the evolution of the axial position, radial position and radial velocity of the trapped 

particle. The axial and radial dynamics evolution is calculated in Matlab utilizing Velocity Verlet inte-

grator algorithm. 

METHOD 

While passing through the transparent micron-sized spherical particle, a net force occurs on the particle 

due to the change in the momentum of the photon-stream. The particle starts moving towards the centre 

of the Gaussian beam under the exposure of this force as shown in Figure 1.  

 

Figure 1. Ray-optics approach of the photon-stream path incident upon the lower side of a transpa-

rent spherical particle with an arbitrarily given initial radial offset with respect to the center axis of 

the Gaussian beam. Here, ΔPr=0, ΔPr≠0, n1 and n2 denotes for the momentum change at r=0, momen-

tum change at r≠0, ambient refractive index and particle refractive index, respectively. 

The transverse force diminishes when the particle reaches the center of the beam. only the longitudinal 

force in the direction of the Gaussian beam remains. Here, the radial axis is on the transverse direction. 

The propagation direction of the beam is assumed to be on the longitudinal direction. Due to the visco-

sity effect, the transparent spherical particle will have damped oscillation in the transverse direction at 

the vicinity of the center of the beam.  

The explicit definition of the intensity of the   Gaussian beam is defined as: 

                              (1) 

where; 

(i)  is the radial displacement of a point on the surface of the spherical particle (not the center of the 

particle) (see Figures 2a and 2b). If the center of the spherical particle is displaced from the center of 

the beam by , then we can write the radial displacement (with respect to the global coordinate system) 

of a point on the sphere as . Therefore, the magnitude of the radial displacement is defined as ; 

                                       (2) 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

195 

where 

               (3) 

and 

                                           (4) 

 is the position of the center of the spherical particle with respect to the global coordinate system. 

Here,  and . Using  and , we can write  

      

Assume  and . Thus, 

                                         (5) 

and 

         ,                                (6) 

   .                              (7) 

Here, we can define  as:  

          (8) 

where  and . 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 2. (a) 2-dimensional view of the spherical particle from the above. Here, the propagation 

of the Gaussian beam is at  direction. (b) 3-dimensional view of a spherical particle under the 

exposure of a TEM00 Gaussian beam. Particle has an arbitrary initial radial offset with respect 

to the center axis of the beam. Here,  is the polar angle,  is the incident angle and  is the ra-

dial distance between the center axis of the beam and center axis of the sphere (Kim, 2006) 
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(ii)  is the vertical displacement of a point on the surface of the spherical particle (not the center 

of the particle). In other words, it is the distance measured along the beam’s direction of propagation 

with  located at the minimum waist; 

                            (9) 

(iii)  is the total power of the laser beam and  is the beam width defined as: 

      ,                         (10) 

where  is the beam waist and  is the Rayleigh range defined as  where  is the 

wavelength of the laser beam. 

RESULTS 

Velocity Verlet (VV) algorithm is utilized for understanding the evolution of the axial and radial dyna-

mics of the particle in the optical trap. VV algorithm gives pricesly the velocity and the position of the 

particle at the same time t in a three-stage calculation (Wilson, 1982): 

                      (11) 

    

                      (12) 

       (13) 

It is important noting that  is being calculated twice in the VV algorithm where the first evaluation of 

 is at the inital time and position of the particle (see Eq. 11). The second evaluation of  is at the next 

position of the particle after the time-step  (see Eq. 13) (Wilson, 1982). Here, as explained previously, 

 is the force field (Lorentz force) on the particle due to the momentum change with respect to the 1st 

reflected & transmitted beams and 2nd reflected & transmitted beams (see Figure 3). We can define the 

total axial force on the particle as; 

                                    (14) 

where  and  are the forces on the axial direction due to the momentum change of the 

photon-stream of the first reflected, first transmitted, second reflected and second transmitted beams, 

respectively [7]. The total radial force on the particle due to the momentum 
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Figure 3. Reflected and transmitted ray-optics model of a transparent spherical particle under 

the exposure of a laser beam 

change of the photon-stream can be defined as;   

                                                          (15) 

where  and  are the forces on the radial direction due to the momentum change of 

the photon-stream of the first reflected, first transmitted, second reflected and second transmitted beams, 

respectively. The derivations and the definitions of these force terms are given in Gauthier, 1995.  

Table 1. Simulation parameters  

Input Parameters Value 

Initial radial offset (m) 1x10-6 

Initial axial offset (m) -5x10-3 

Initial axial velocity (ms-1) 5.0 

Particle radius (m) 5x10-6 

Beam waist (m) – FWHM 4x10-6 

Laser power (mW) 200 

Density of the particle (kg/m3) 2500 

Medium dynamic viscosity (kgm-1s-1) 1.82x10-6 

Laser wavelength (nm) 532 

Simulation step size (sec) – Δt 5x10-5 

Ambient refractive index – n1 1.0 

Particle refractive index – n2 1.52 

The values of the parameters used in the simulations are given in Table 1 above and the simulation 

results for the evolution of the axial and radial trajectories of the transparent spherical particle in the 

optical trap are given in Figure 4 below. For a proper experimental design of an optical trap, it is vital 

to understand these axial and radial dynamics of a particle located in the optical trap. Thus having a 
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computational tool providing the evolution of a optically trapped particle trajectory is extremely bene-

ficial for the experimentalists working in this research field. 

 

 

               (a) 

 

           (b) 

 

                (c) 

 

Figure 4. (a) Radial vs axial trajectory of 

the particle in the optical trap.  

(b) Temporal evolution of the damped os-

cillation of the particle at the vicinity of 

the center axis of the beam.   

(c) Temporal evolution of the radial velo-

city of the particle in the optical trap. 

 

CONCLUSION 

The momentum change in the photon-stream path of incident laser beam causes radiation force field. 

Using this radiation force field for trapping and manipulating micron-sized particles by tightly focusing 

laser beams in an optical trap has become a useful tool for many recent research areas. Due to the unique 

design requirements in an optical trap experiment, a computational tool is required for a better setup 

development. In this work, using Ashkin’s approach of ray-optics model, we computationally analysed 

the optical levitation trapping of transparent micron-sized spherical particle. We calculated the radiation 

force field using continuous-wave  Gaussian laser beam for the optical trapping of transparent 

particle. Utilizing Velocity Verlet algorithm, evolution of optical levitation trap dynamics are analysed 

in Matlab. As a future challenging work, we aim to focus on analytical modelling and simulation of 

optical trapping of micron-sized metamaterials having negative index of refraction. 
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A NUMERICAL DISCUSSION FOR THE EFFECT OF TEMPERATURE AND 
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Abstract: Due to the low prices and the avaliability of Li-ion batteries, their usage is very common in 

today’s energy storage applications and promising for the emerging electrical vehicle technology. The 

usage of computational tools in understanding the response dynamics of Li-ion batery cells are expand-

ing in recent years, since the experimental techniques are more expensive than the simulation tech-

niques. Especially, open source libraries developed with python language are commonly used in the 

literature for understanding the energy storage system dynamics under various operation conditions.  In 

battery usage, the temperature and the dynamics of long term discharging and charging cycles are im-

portant parameters for obtaining longer operation times. In this numerical study, we first describe the 

working principle of Li-ion batteries with relatively simple approach named as equivalent cell circuit 

model. Then, a python-based battery simulation library PyBaMM is utilized for simulating and discus-

sing the effect of temperature and discharging current overtime on the response dynamics of battery cell. 

It is observed that in the long term discharging cycles, the response magnitude of the battery cell beco-

mes stronger with the increasing discharging current and decreasing temperature. This causes the Li-ion 

battery to reach a higher voltage value in long-term-cycles and provides a longer operation time. 

Keywords: Li-ion Battery, PyBaMM, Discharge Current, Temperature, Long-Term-Cycle 

INTRODUCTION and THEORY  

In the literature, there are mainly four basic approaches utilized for modeling the Li-ion battery cell 

dynamics. From the most complicated to the simplest one, these are named as Doyle-Fuller-Newman 

Model, Single Particle Model with Electrolyte, Single Particle Model and Equivalent Cell Circuit Model 

(Thomas, 2002; Chatuverdi, 2010; Klein, 2012; Vahid, 2006; Plett, 2004, Plett, 2015:1-2, Perez, 2016). 

In Doyle-Fuller-Newman Model as seen in Figure 1, the cell is divided into three regions as anode, 

separator, and cathode (Thomas, 2002; Chatuverdi, 2010; Klein, 2012; Vahid, 2006, Perez, 2016). Two 

phases are considered, as solid and electrolyte where in the solid, states evolve in the x and r dimensions 

and in the electrolyte, states only evolve in the x dimension (Thomas, 2002; Chatuverdi, 2010; Klein, 

2012; Vahid, 2006. In Single Particle Model with Electrolyte, each electrode is assumed as a single 

porous spherical particle (Thomas, 2002; Chatuverdi, 2010; Klein, 2012; Vahid, 2006, Perez, 2016). 

The dynamics are considered to evolve in the r dimension. Besides, the concentration dynamics of the 

electrolyte is assumed to evolve in all regions in the x dimension. Considering less physics, from Single 

Particle Model with Electrolyte, we head to Single Particle Model as shown in figure 1 (Thomas, 2002; 

Chatuverdi, 2010; Klein, 2012; Vahid, 2006). The specific simplification in this model is the assumption 

that the electrolyte concentration is constant in space and time. The fourth method is the Equivalent Cell 

Circuit Model that is electrochemically inspired circuit model describing the dynamics of a Li-ion battry 

cell (Plett, 2015: 1-2).  
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Figure 1.  Battrey cell models where From the most complicated to the simplest one, these are 

named as Doyle-Fuller-Newman Model, Single Particle Model with Electrolyte, Single Particle 

Model and Equivalent Cell Circuit Model. In equivalent cell circuit model of the Li-ion battery 

cell where SOC (State of Charge) z(t) expressed in [%]; dz(t)/dt describes how z(t) changes over 

time in a response to cell input/output current; OCV = v(t) stands for open-circuit voltage and 

depends on the changes in z(t). Hysteresis term is shown in the model but not taken into conside-

ration in this study (Thomas, 2002; Chatuverdi, 2010; Klein, 2012; Vahid, 2006; Plett, 2004, 

Plett, 2015:1-2, Perez, 2016) 

OBJECTIVE 

In the next 20 years, there will be an extensive amount of research and development studies on the 

energy storage systems (Sineglazov, 2020). It is foreseen that in 2040, a capacity of 1095 GW of energy 

storage system will be established around the world and a total of 662 billion dollars of investment will 

be made. A general foresight is that, in 2030 the price of Li-ion batteries will decrease to its half value 

of 2020 price (Sineglazov, 2020). Thus, in this study, our aim is to understand the response dynamics 

of Li-ion battery cell in various temperature and discharging rates, espec,ially for the long-term cycles 

(Sineglazov, 2020). 

SCOPE 

We first describe the working principle of Li-ion batteries briefly and then we give the details of relati-

vely simple approach named as equivalent cell circuit model. Then, a python-based battery simulation 
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library PyBaMM is utilized for simulating and discussing the effect of temperature and discharging 

current overtime on the response dynamics of battery cell. 

METHOD 

In the Equivalent Cell Circuit model mentioned above, the resistor-capacitor subcircuits are representing 

the diffusion process in the battery cell (R1 – C1 and R2 – C2) while R0 is introduced for the effect of 

internal resistance. OCV represents the open-circuit voltage that is a function of the state of charge z(t) 

by which we can define how z(t) varies temporaly in a response to cell input/output current as; 

 dz(t)/dt= -n(t) x i(t) / Q                                   (1) 

where n(t) is the Coulombic Efficiency (Charge Out / Charge In) and Q is the capacity of the battery 

cell (Ah or mAh) (Plett, 2004; Plett, 2015: 1-2). It is the amount of charge stored between z(t) = 0% and 

z(t) = 100%. In equation 1, Coulombic Efficiency is around 99% for Li-ion batteries. It is different from 

Energy Efficiency which is around 95% in Li-ion batteries. The difference is due to the heat loss over 

internal resistance, but charge is not lost (Plett, 2004; Plett, 2015: 1-2). In equation 1, i(t) is the current 

where i(t) > 0,  dz(t)/dt< 0, n(t) ≈ 1 in discharging and i(t) < 0, dz(t) / dt> 0, 0 ≤ n(t) < 1 in charging. 

Figure 2 below describes the response dynamics of the Li-ion battery cell to a discharge current (Plett, 

2004; Plett, 2015: 1-2). At first, the cell is at rest and then starts discharging with a constant current. 

Once the discharge current is removed, an instantaneous response of the cell is seen (∆v0). In rest state, 

the response of the cell settles down to a steady-state in approximately 5 time-constant (5xR1C1). In 

figure 2, only one resistor-capacitor subcircuit without hysteresis  

 

Figure 2. Response dynamics of the Li-ion battery cell to a discharge current (with one resis-

tance-capacitance branch without hysteresis term) (Plett, 2004; Plett, 2015: 1-2) 

contribution is taken into consideration in the battery cell model equations. In addition to equation 1 

defined above, the following equations also contribute to the equivalent cell circuit model: 
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            diR1(t)/dt = (-1/ R1C1) iR1(t) + (1/ R1C1) i(t)          (2) 

and 

             v(t) = OCV(z(t)) – R1 iR1(t) – R0 i(t)                                                         (3) 

where equation 2 describes the evolution of current on R1 in the resistor-capacitance branch and equation 

3 describes how to compute the cell’s terminal voltage. However, for the design of Battery Management 

Systems, it is always needed the discrete form of these state equations which can be defined as: 

z[k+1] = z[k] – n[k]  ∆t  i[k] / Q               (4) 

iR1 [k+1] = exp (- ∆t/R1C1) iR1[k] + (1 – exp(- ∆t/R1C1 )) i[k],           (5) 

and 

v[k] = OCV(z[k]) – R1 iR1[k] – R0i[k]             (6) 

Here, equations 4, 5 and 6 are the discrete form of the equations 1, 2 and 3, respectively (Plett, 2004; 

Plett, 2015: 1-2) . 

RESULTS 

Figures 3, 4, 5 and 6  below shows the simulation results obtained by utilizing open source PyBaMM 

library (Sulzer, 2020; Cho, 2020). In figures 3 and 4, the response dynamics of the Li-ion battery cell 

with respect to 1.3C and 0.5C discharge rate in the final cycle are depicted. The results show that, the 

response of the cell to the removel off the discharge current is stronger in the fast discharge scenario.  

 

Figure 3. Discharge scenario and response of the battrey cell in the long-term cycle. Here, the 

applied discharge rates in the simulation are as: Discharge at 1.5C until 3 V, rest for 30 minutes, 

Discharge at 1.5C until 3 V, rest for 30 minutes, Discharge at 1.3C until 3 V, rest for 30 minutes, 

Temperature = 25oC. 
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Figure 4. Discharge scenario and response of the battrey cell in the long-term cycle. Here, the 

applied discharge rates in the simulation are as: Discharge at 1.5C until 3 V, rest for 30 minutes, 

Discharge at 1.5C until 3 V, rest for 30 minutes, Discharge at 0.5C until 3 V, rest for 30 minutes, 

Temperature = 25oC. 

In figures 5 and 6 below, the response dynamics of the Li-ion battery cell with temperature values at 0o 

Celcius and 50o Celcius  are depicted. The results show that, the response of the cell to the removel off 

the discharge current is stronger in the low temperatures than the response of the cell in the relatively 

high temperatures. 

 

Figure 5. Discharge scenario and response of the battrey cell in the long-term cycle. Here, the 

applied discharge rates in the simulation are as: Discharge at 1.5C until 3 V, rest for 30 minutes, 

Discharge at 1.5C until 3 V, rest for 30 minutes, Discharge at 1.3C until 3 V, rest for 30 minutes, 

Temperature = 0oC. 
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Figure 6. Discharge scenario and response of the battrey cell in the long-term cycle. Here, the 

applied discharge rates in the simulation are as: Discharge at 1.5C until 3 V, rest for 30 minutes, 

Discharge at 1.5C until 3 V, rest for 30 minutes, Discharge at 1.3C until 3 V, rest for 30 minutes, 

Temperature = 50oC. 

CONCLUSION 

The utilization of the computational tools in understanding the batery cell dynamics are vital in today’s 

increasing experimental cost loads. Thus, in this study, we utilized a Python based library PyBaMM for 

understanding the response dynamics of the Li-ion battery cell dynamics in the long-tern cycles in var-

ious input conditions. In battery usage, the temperature and the dynamics of long term discharging and 

charging cycles are important parameters for obtaining longer operation times. It is observed that in the 

long term discharging cycles, the response magnitude of the battery cell becomes stronger with the 

increasing discharging current and decreasing temperature. This causes the Li-ion battery to reach a 

higher voltage value in long-term-cycles and provides a longer operation time.  
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Abstract: Nowadays, the use of CNC (Digitally Controlled Computer) technology has been developed 

by ensuring the rapid development of the industry. These developments allowed the systems to become 

cheaper and to be used for hobby purposes. CNC machine provides a precise cutting and engraving 

process with almost zero deflection. In addition, since there is no contact with material during CNC 

laser cutting, no crushing or deformity occurs in the processed material. In this project, a 2-axis laser 

engraving & cutting machine was designed, developed and produced using Arduino-uno microproces-

sor. The CNC machine is designed for cutting and carving wood, paper, cardboard and thin matte col-

ored plastic. Open source GRBL with G-code logic was used for machine control. Suitable micro stepper 

motors for machine control were controlled by micro-step driver. Cutting and engraving of the machine 

was achieved by using a 2.5-watt laser. The 3rd axis was not preferred as it was aimed mainly for en-

graving and cutting of thin materials and laser focusing was done manually. In order to processors on 

the laser CNC machine to work with optimum efficiency for long hours, thermal analysis was per-

formed, and the analysis results were optimized with the appropriate analog circuit design and a cooling 

system.  

Keywords: Laser CNC, Arduino, 2.5-watt Laser, Open Source GRBL 

INTRODUCTION  

The concept of using lasers to cut the material has been since the invention of the first devices capable 

of producing laser light. The use of lasers, usually depicted in science fiction, to cut many different types 

of materials is a reality nowadays and is an exciting sector of continuously changing and evolving pro-

duction processes. Laser technology allows us to engrave, cut and marking without physically contact 

to the material. Recently, laser cutting machines have reached a point where there is a market focusing 

not only on manufacturing facilities, but also on universities and various design firms, especially on 

architectural, graphic design and product design. Advances in price and availability nowadays in micro-

controllers and lasers, made this project possible. 

PURPOSE 

Following the developing technology, identifying the needs of open source systems by experiencing 

laser CNC applications and contributing to the laser CNC ecosystem by making possible improvements. 

Adding a new one to the already existing projects is to further expanding the open-source community 

of laser CNC technology by increasing the access of people to this technology, which is commercial and 

hobby use. 
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CONTENTS 

In this paper, the laser engrave machine was designed and improvements were made on the laser engrave 

machine. Due to economic reasons, mechanical parts were chosen from the most suitable and accessible 

ones, not the latest technology. There are several ways to produce laser beam and, in this paper, laser 

was chosen for its easy-to-control, inexpensive and relatively safe properties. The price increases dra-

matically as the laser power increases because of this 2.5-watt power Laser diode used. GRBL, one of 

the open-source software, was used due to its developability. 

METHODOLOGY 

WORKING PRINCIPLE  

   In this paper, engraving is completed by the laser engraver machine module and CNC machine per-

ceive solely G-code language. G-code stands for Gerberic code. It is the programing language which 

has set of commands on that CNC machine operate. Command offers path, position and direction for 

engraving given image. Image could also be accommodating brand, nameplates, shapes, and letters. 

Engraving means that burning method on given object that is completed by optical laser module con-

sistent with command given by G-code.  There are programs used to convert the G code. Using these 

programs, we can find the G code of the image we want to process. The G code provides information 

on how to operate the engines and the laser.  (Önal,2020:1.) 

   As shown in Figure 1, the flow chart of our laser engraver machine is like this G-Code is that the 

common name for the foremost wide used numerical management (NC) programming language. Basic 

command set embrace G0 (rapid positioning) G1 (linear movement) G2 and G3 (clockwise and coun-

terclockwise arcs). Arduino UNO board with Grbl code translate these commands to stepper motor 

pulses, direction management, optical device power modulation. Motor driver rework low level TTL 

signal from Arduino, to high-powered signals for stepper motor.  

 

 

 

 

 

               

 

Fig. 1.  Block diagram 

COMPONENTS  

In order to make the laser cutting machine, we made the selection of the materials we need from the 

projects made before and by making the cost cheaper. First of all, we tried to understand the needs and 

working principle of our project. The machine has 2 axis for this reason we need 2 engines for the easily 
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movement. When we investigated which engine to use, we decided on the stepper motor. We decided 

to use Arduino for microcontroller. 

Laser 

The basic of laser consists of two mirrors. They are arranged parallel to each other to form an optical 

oscillator, a room where the light can move between the optical axis and the mirrors. If this action was 

not obstructed by absorption, it would be released back and forth between the mirrors forever. Between 

the mirrors there is an active medium that can increase light emissions with stimulated emission. There 

is another system that activates energy. These systems are usually DC or RF power supply. There are 

some lasers that mostly using for material processing such as; carbon dioxide (CO2), carbon monoxide 

(CO), neodymium yttrium aluminum garnet (ND-YAG), ND-glass, excimer ( KrF, Arf, XeCl) and diode 

laser (GaAs, GaAlAs, InGaAs, GaN).27 

Arduino 

Arduino Uno has fourteen digital input and output pins. Six of them are often used as PWM output. 

There are also 6 analog inputs, one 16 MHz crystal oscillator, USB connection, power jack (2.1mm), 

ICSP header and reset button. Arduino Uno contains all the components required to support a micro-

controller. By connecting the Arduino Uno to a computer, you can operate it with an adapter or battery.28  

Stepper Motor 

Stepper motors are electromechanical devices that convert electrical energy into physical energy. As it 

is understood from their names, they are step-by-step motors. In a little more detail, they are permanent 

magnet-pole motors that produce analog rotational motion output against the pulse signals applied to 

their inputs, which provide this rotational motion step by step and with very precise control. The struc-

ture of stepper motors consists of rotor, stator and bearing. The stator has multiple poles. The number 

of poles varies from motor to motor, but generally this number is eight. The polarity of the poles changes 

continuously through electronic switches. The magnet of the rotor is produced either by permanent mag-

net or by external excitation techniques. (Önal,2020:2.) 

Step Motor Driver 

This product is a high-performance 2-phase bipolar stepper motor driver with Toshiba TB67S109AFTG 

chip. The TB67S109AFTG can control the PWM two-pole sinusoidal signal in a single chip with a high-

performance low vibration level. Thanks to its new design, it supports power up to 50V 4A. Can control 

2 or 4 phase stepper motors (Nema17, Nema23, Nema24 and Nema34). The signal between the optical 

input output is isolated. It has high voltage, low voltage, high current, and short circuit protection. With 

its large aluminum block, it easily distributes heat on chip. The outer protection is metal. 29 

  

                                                            
27   http://www.planet-science.com/categories/over-11s/technology/2012/01/what-is-a-laser.aspx 

28    https://www.arduino.cc/ 
29 https://toshiba.semiconstorage.com/info/docget.jsp?did=14642&prodName=TB67S109AFTG 

https://toshiba.semiconstorage.com/info/docget.jsp?did=14642&prodName=TB67S109AFTG
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MOTION CONTROL SYSTEM FOR CNC and G-CODE STREAMER (GRBL) 

A methodology is needed to generate G code for CNC. Vector drawing is not a problem (Svg extension 

files). If an image is to be printed, the job of the G code streamers is to convert the image into lines. 

These lines are the ways the laser moves. Due to the laser focus size and the gap between the laser lines, 

the resolution of the engraving output is adjusted. This resolution setting has a direct impact on print 

time and quality. Example generated from the streamer is given at the side.  

The open source GRBL code has M4 and M3 modes. M4 means: The power output of the laser is ad-

justed according to the instant laser advance speed. The difference between M3 and M4 is that the laser 

power cannot be changed in m3 mode, it is fixed due to input settings. M4 technology ensures that 

pictures are printed perfectly. 

The Laser CNC in this study does not have closed loop control. In other words, after homing, the coor-

dinate data is based on the location information provided according to the movement of the program 

history. This creates a huge problem when the stepper motor skips steps, there is no return and it scrapes 

the material being processed. 30 

RESULTS 

Testing M3 And M4 Modes and Calibration Engraving Parameters 

Printing speed: This is speed of laser head when laser is on 

Free speed: This is the speed of laser head when laser is off 

Printing acceleration: Acceleration parameter of laser head movements 

Maximum laser power: This is changed according to the material used. 

 

Fig. 2. Cardboard test-1 

                                                            
30 http://lasergrbl.com/ 
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Fig. 3. Cardboard test-2 

 

Fig. 4.  Wood test 

 

Fig. 5. GRBL settings 

 

1. Stepper motor jumping steps 

Stepping jumps were observed in the step motors due to overheating in the motor driver boards. The 

temperature had to be kept at a between tolerance working temperature of processer for the system to 
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operate in a stable state. With the analog circuit and cooling fans developed for this, it was tried to keep 

the temperature at a tolerances values and because of the observations, it was observed that the system 

operated more stable. In addition, it has been observed that the system works more stable when the 

mechanical parts are designed with harmony with each other and materials that complement each other 

in an integrated manner.  

 

                                                     Fig. 6. Stepper motor jumping step example 

2. Resolution preferences 

            

Fig. 7. Low resolution with vectoral print            Fig. 8. High resolution with sliding picture 

CONCULUTION 

In this prototype project, all the purposed system description was achieved successfully. The system 

was created to considering the main advantages of Laser Engraver Machine. All the functionality of the 

System implemented and tested: these are manually control, automatic control, informing, detecting, 

and warning performances. 

Skipping lines due to 

mechanical calibrations 

Jump point due 

to temperature 
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                                                 Fig. 9. Laser Engraver Machine  
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Muzaffer TÜRKOĞLU2, Serdar Osman YILMAZ3 

1Atatürk University, Engineering Faculty, Erzurum / Türkiye 
2 Kayalar Bakır Alaşımları San. ve Tic. A.Ş, Tekirdağ / Türkiye 

3Namık Kemal University, Engineering Faculty, Tekirdağ / Türkiye 

Abstract: Even though there are several methods to obtain refined grains in the cast microstructure, 

grain refining via chemical agents introducing to the liquid metal is a common practice to procure en-

hanced properties of both net-shape and near-net shape parts for casting applications. The importance 

of fine grains in contrast to columnar grains is known for casting. A fine-grained structure has reduced 

anisotropy, good formability, and less segregation. Besides, efforts of casting engineers always are at-

tempted to attain more refined cast structures, thus, this trial is focused on semi-continuous casting sys-

tem of copper alloys. In addition, the grain refining mechanism provides hot tear resistance, casting 

fluidity, and increased surface quality for some alloys. It has importance in copper alloys as well as 

resistance in hot tear resistance. In this study, grain refinement behavior of six different hot-rolled 

CuZn10 copper alloys was investigated. 0.01, 0.03, 0.06, 0.09, 0.12, and 0.15 wt.% Fe were added to 

the brass melt. Tensile tests were performed to evaluate the effect of Fe element as a grain refiner, and 

values of the mechanical tests were measured according to ASTM E8 / E8M-16ae1. A correlation was 

established between Fe% and mechanical properties. Also, microstructural analyzes were conducted via 

optical microscope to examine the average grain size. 

Keywords: CuZn10, Brass, Hot Rolling, Grain Refinement, Grain Refiner 

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK 

Efforts on the grain refinement of copper alloys are less common than metals. The main purpose of 

grain refining is to improve the mechanical properties after casting by reducing grain sizes. In 

addition, the grain refining mechanism provides hot tear resistance, casting fluidity, and increased 

surface quality for some alloys. It has importance in copper alloys as well as resistance in hot tear 

resistance [1]. 

There are three mechanisms for grain refinement with adding alloying elements. The first type is 

inoculation where a particle, cooker, and alloy form a new grain in which the lattice range of the 

freezing front is similar. For this mechanism to be active, the particles must be in the melt before 

they reach the liquid temperature of the melt. The other two mechanisms are active as the solidifi-

cation progresses, or in other words, far beyond the liquid reaction of the alloy. The second mechanism 

is to prevent growth by constitutional supercooling, where the solute deposits in front of the advan-

cing solid/liquid interface, causing the composition to fall below equilibrium. The third possibility is 

growth inhibition, where the dissolved element is adsorbed into the advancing solid/liquid interface 

and breaks the dendrites [1, 2]. 

Hot rolling is one of the most common and most economical methods for reducing brass alloys to 

a thickness of 18 mm. However, due to the poor surface quality of the hot rolling process, it is 

not reduced to the final strip thickness. Therefore, this thickness is the initial thickness of the cold 

rolling process. Hot rolling is one of the most important production processes for flat-rolled 
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During solidification in the semi-continuous slab casting process, heterogeneous nucleation first 

occurs in cold mold walls. Small grains on the surface of the slab form the surface cooling zone 

(Chill zone). As the cooling process continues, the oriented cores grow inward to form a columnar 

region. The central part consists of a heterogeneously nucleated equiaxed region within the melt. 

The small and homogeneous grain structure in slab castings is the most desired microstructure before 

hot rolling. Today, the importance of fine grains in contrast to columnar grains is known for 

casting. A fine-grained structure has reduced anisotropy, good formability, and less segregation. In 

addition, for materials that need to be homogenized, the time required decreases due to the reduction 

of the particle sizes and the diffusion distance [3- 5]. 

Different techniques have been developed to obtain a fine grain structure in the casting process. The 

most used grain refining method is to add grain refinement alloy to the molten metal before solidifica-

tion. The added alloy causes heterogeneous nucleation during solidification [6]. Further nucleation 

occurs as grain refiners increase heterogeneous nucleation and the grain is restricted in growth. Also, 

Fe is an effective nucleant for the brass and is a promoter of the mechanical properties to some extent 

[2]. 

PURPOSE 

Grain refinement of alloys is a vital desire for casting industry to obtain well-developed properties of 

near or near-net shape casting parts. For this purpose, Fe powders are introduced to CuZn10 copper-

base alloys to achieve finer grains. 

SCOPE 

The scope of this work is related with casting industry, and also chemical alloying to improve properties 

of casting parts, including slab.  

METHOD 

 The chemical composition of base metal is given in Table 1. From Table 2 to 7, the chemical composi-

tions of copper – base alloys CuZn10 including Fe element as a grain refiner are given. 

Table 1. Chemical analysis of the materials (wt.%) 

Fe Zn  Sn P Cu  

0.01 9.81  0.04 0.004 Balance Heat 1 

0.03 10.0  0.06 0.005 Balance Heat 2 

0.06 10.0  0.04 0.005 Balance Heat 3 

0.09 10.0  0.03 0.005 Balance Heat 4 

0.12 10.2  0.03 0.005 Balance Heat 5 

0.15 9.98  0.03 0.005 Balance Heat 6 
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Slab casting of 200 x 680 x 4600 mm was performed by adding CuZn10 scrap containing 0.01, 0.03, 

0.06, 0.09, 0.12, 0.15 wt.% Fe respectively to the induction furnace. Cast slabs were gradually 

increased to 980 °C in 3 hours and annealed at this temperature for 6 hours in Maerz electric resistance 

furnace. The temperature is approximately 850 °C when the first rolling process takes place after the 

slabs are exited from the annealing furnace. After applying for 20 hot rolling passes, the cross-sections 

of slabs were reduced to 19*670 mm. Tensile samples were machined parallel to the rolling direction.  

Tensile tests were carried out on the Wolput Probat 25Kn tensile testing device according to ASTM 

E8/E8M. Before the test for checking chemical composition between liquid (before casting) and cast 

samples Arl Fisons 3460 Metals Analyzer was used. 

FINDINGS 

Tensile test results are given in Fig 1 to 3. The ultimate tensile strengths of the grain refined copper-

base alloys are given in Fig. 1. As can be seen in this figure, there is scattering on the data. The 

mean ultimate tensile strength of these data is 337.22 MPa. 

 

Figure 1. Variations of the tensile strength of the specimens 

In the point of these values, an empirical equation could be obtained as follows; 

σUTS (MPa) = 0.4949ln(wt.%Fe) + 336,21 (1) 

This equation fits for the ultimate tensile strength values of the grain refined copper alloys, except 0.06 

wt.% Fe. 

In Figure 2, the yield strength of the alloys was given. From these values, an empirical equation 

could be obtained for yield strength as follows; 

σ0.2 (MPa) = –01.359ln(wt.%Fe) + 297.32 (2) 
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Again, Equation (2) fits for the yield strength values of the grain refined copper alloys, except 0.06% 

wt.Fe. 

 

Figure 2. Variations of the yield strength of the specimens 

 

For elongation of the mechanical properties, an empirical equation (Equation 3) could be obtained 

from these values, as follows; 

e (%) = –0,0034(wt.%Fe)2 – 0,0757(wt.%Fe) + 21,98    (3) 

As can be seen in Fig.3. there is a linear correlation between Fe amount and elongation at fracture of 

the brass alloys. Increasing Fe element in the alloy could yield a decreasing trend of the elongation. 

 

Figure 3. Variations of the elongation at fracture of the specimens 

 

   

(a) 
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Figure 4. Micrographs of the specimens. (a) 0.01, (b) 0.03, (c) 0.06, (d) 0.09, (e) 0.12, (f) 0.15 
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In Figure 4, micrographs of the specimens were acquired via an optical microscope. From (a) to (f), 

Fe is added in turn wt.% 0.01, 0.03, 0.06, 0.09, 0.12, and 0.15.  Data obtained through an optical 

microscope, average grain size for all the specimens are about 13 µm (0.013 mm), which is lower than 

the value of the specification of 25 µm. 

This trend is given in Figure 5, and it is easily understood that iron is suitable to be an effective grain 

refiner for the brass alloys. 

 

Figure 5. Average grain size versus Fe content of the brass alloys 

Average Grain Size (µm) =   ̶0,1771(Fe) + 13,887         (4) 

CONCLUSION 

 Empirical formulas were produced from the values of tensile test and microstructural examinations 

of the CuZn10 copper alloys.  

  Improved Fe content in the metal matrix of the CuZn10 could yield enhanced ultimate tensile 

strength of 344.94 MPa, yield strength of 300.19 MPa, and 21.90% of elongation at fracture.  

 Also, the average grain size is reduced to about 13 µm for all specimens. 
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KARADUT KARMAŞIĞI FORMASYONUNDA LİTOLOJİYE UYGUN MATKAP SEÇİMİ 

Mehmet Uğur TÜY 1, Abdullah ÖZKAN 2 

1-2İskenderun Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, İskenderun / Hatay 

Öz: Sondaj matkapları, dönme hareketinin ve yukarıdan aşağı uygulanan ağırlığın gücüyle kayaları kı-

rarak ya da sıyırarak kuyu kazmak için kullanılır. Genel olarak bir sondaj matkabı, sondaj dizisine bağ-

lantıyı sağlayan kısmı (shank), ana gövde ve sondaj işini yapan kazıcı yapı olmak üzere üç ana kısımdan 

meydana gelmektedir. Sondaj sahasına ulaşmadan önce, matkabı oluşturan bu kısımlarının üretimi ve 

birleşim süreci maliyet olarak, astronomik seviyelere ulaşmaktadır. Bu sebeple, sondaj faaliyeti esna-

sında bir matkaptan üstün performans göstermesi beklenir. Bu koşulun sağlanabilmesi için de litolojiye 

uygun matkap seçimi büyük önem taşımaktadır. Oluşumu itibariyle, litoloji bantları açısından heterojen 

yapıya sahip ardalanmalı-karmaşık formasyonların sondajında, formasyona uygun matkap seçimi ve bu 

doğrultuda öngörü sunabilmekte zorlaşmaktadır. Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulu-

nan, içerisinde karmaşık litolojileri barındıran ve hangi metrajdan ne tür litoloji geleceği tahmin edile-

meyen allokton yapılardan oluşmuş Karadut Formasyonu ele alınmıştır. İlgili çalışma kapsamında, Ka-

radut Karmaşığı formasyonunun bulunduğu 2 kuyunun, 12 ¼” kuyu sondajında kullanılan PDC, Döner 

Konlu (Roller Cone) ve Hibrit tipi matkapların sondaj parametreleri incelenmiş olup elde edilen sonuç-

lar grafikler haline getirilmiştir. Bu matkapların saha verileri, ilerleme Hızı (ROP) temelinde değerlen-

dirilerek Karadut Formasyonuna uygun, optimum matkap seçimi yapılmaya çalışılmıştır. Çalışma so-

nucunda ise, sertliği ve aşındırma kabiliyeti açısından karmaşık litolojiye sahip Karadut Karmaşığı gibi 

formasyonlarda, sondaj faaliyetleri için Hibrit (Melez) matkapların kullanılmasının ilerleme hızı yönün-

den daha uygun olduğu anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Matkap Seçimi, Sondaj, Formasyon, Karadut Karmaşığı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

İnsanoğlu var olduğu günden bu yana gelişim, üretim ve bunun yanı sıra tüketim halindedir. Bu safha-

ların tamamında enerji ve yapısal mühendislik araç gereçleri vazgeçilmez bir unsur olarak kendisine yer 

edinmiştir. Bu mühendislik araç ve gereçlerinden birisi de matkaptır. Matkapların kullanım alanlarına, 

daha spesifik olarak bakacak olursak, yerkabuğunda bulunan değerli maddelerin (petrol, doğalgaz, ma-

den, sıcak su vb.) aranması, değerlendirilmesi ve işletilmesinde; zemin sağlamlaştırma ve enjeksiyon, 

baraj, drenaj, tünel gibi inşaat projeleri yanında açık ocak maden işletmelerinde delme-patlatma işlerinin 

yapılmasında ve daha bir çok alanda kullanılmaktadır. Bu derece yaygın kullanılmalarına rağmen, mat-

kaplar üretim aşamalarında çok maliyetli aşamalardan geçmektedir. Sondaj faaliyetleri yapılırken mat-

kabın deformasyona uğraması ya da zarar görmesi, zorlu doğa koşullarında sadece matkap değişimi 

yapılarak sorunun giderilmesi şeklinde algılanmamalıdır. Sondaj sırasında kuyuda hidrolik açıdan prob-

lem yaşanması durumunda, çamur ağırlığı (MW) ve debi (flow rate) parametrelerinin değişimi yapılarak 

uygun değerler yakalanabilir. Fakat, uygun olmayan bir matkap seçiminde, manevra ile tüm dizinin 

kuyudan çıkarılarak matkabın değiştirilmesi gerekecektir. Sondaj şirketleri bu sebeple, maliyet hesapları 

kapsamında sondajın yapılacağı litolojiye/formasyona uygun matkap seçimi yapmak zorunda kalmak-

tadır. Bu sebeple matkap seçimi için çeşitli yöntemler ve simülasyon temelli laboratuvar çalışmaları 

yapılmıştır (Raymond, vd., 2008). Örneğin, Schlumberger’a ait Cambridge Sondaj Araştırmaları Labo-

ratuvarında da 12 ¼” çapa sahip sondaj matkaplarıyla 5 000 m’ye kadar olan kuyu şartları elde edilerek 

deneyler neticesinde gerçeğe yakın veriler elde edilebilmiştir (Cooper vd., 1986). Ayrıca, çapı 6 inç olan 
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matkaplar kullanılarak 16 adet tam boyutlu derin kuyu simülasyonları ile üç farklı litoloji ve 5 ayrı 

sondaj çamuru için çalışılmıştır. Bu laboratuvar çalışmaları 100 000 psi ve üstündeki WOB değerleri 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu tip çalışmaları neticesinde elde edilen fiziki veriler ile matkap seçi-

minde daha sağlıklı veriler elde edilebilmektedir (Judzis vd., 2007). Bunlara ek olarak, Uluslararası 

Sondaj Müteahhitleri Birliği (IADC) yapı malzemesi olarak dişleri çelik alaşım ve tungsten karbürden 

yapılmış döner/rotary sondaj matkapları için 6 ana formasyonu içinde barındıracak şekilde oluşturulmuş 

ve matkap seçimlerinde kullanılacak bir sınıflandırma sistemi belirlemiştir. Sertlik derecelerine uygun 

şekilde litolojiye uygun matkap seçimine olanak sağlamaktadır (World Oil, 2008). Çalışma prensibine 

göre, döner konlu matkaplar, sabit başlı matkaplar, hibrit matkaplar ve darbeli matkaplar olmak üzere 

dört çeşit matkap vardır (Özkara ve Derman, 2013). Son zamanlarda daha çok döner konlu ve sabit başlı 

matkaplar tercih edilmektedir.  

Bu çalışmada döner konlu ve PDC matkap tipine ek olarak, hibrit matkapların Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde bulunan Karadut Formasyonundaki performansı incelenmiştir. Bu kapsamda, sondaj esna-

sında kullanılan matkaplarının ilerleme hızı (ROP), matkabın çalıştığı ağırlık (WOB), tork, çamur ağır-

lığı (MW), debi (Flow Rate) ve metraja karşılık gelen litoloji bantları kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına 

alınmış olan datalar grafik haline getirilerek ilerleme hızı temelinde kıyaslanarak Karadut Karamaşığı 

Formasyonuna en uygun tipteki matkap seçilmiştir. 

AMAÇ  

Bu çalışma, sondaj sektöründe çalışmakta olan petrol ve doğalgaz mühendislerine, özellikle de sektöre 

yeni başlamış ve sahada çalışmakta sondaj mühendislerine Karadut Karmaşığı Formasyonu gibi komp-

leks yapıda litoloji barındıran kayaçların mekanik özelliklerine jeoloji disipliniyle yaklaşmalarında yar-

dımcı olacaktır.  Ayrıca, sondaj faaliyetinden önce ve sondaj esnasında matkap seçmelerinde pratik bil-

giler sunmak amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Sondaj sektöründe her ne amaçla faaliyet gösteriliyor olursa olunsun tüm dünyada genel kabul görmüş 

bir standarda göre iş ve işlemler yapılmaktadır. Bu sebeple çalışmamızda genel kabul görmüş Amerikan 

Petrol Enstitüsü (API) ve Uluslararası Sondaj Müteahhitler Birliği (IADC) kurallarına bağlı kalınarak 

ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Kıyaslaması yapılmak üzere H1 ve H2 sondaj kuyularından çıkarılmış 

matkaplar IADC standartlarında durum değerlendirmesi yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada; Adıyaman il sınırları içerisinde bulunan Karadut Karmaşığı Formasyonunda olası yapı-

lacak sondaj operasyonlarında kullanılacak matkabın en doğru ve en kolay şekilde seçimine yönelik 

yöntem açıklanmaya çalışılmıştır. 

Karadut Karmaşığı 

Karadut Karmaşığı; Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Adıyaman il sınırları içerisinde bulunan ve tipik mev-

kii Narince nahiyesinin 4-5 km kuzeyinde bulunan Karadut köyüdür. Hatay ili etrafı, Osmaniye ili Ha-

runiye ilçesi ve Musabeyli dolayları, Adıyaman ili kuzeyi ve Ergani Çermik arasındaki bölgede ve 
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Hakkâri il sınırları içindeki Cilo dağında yayılım gösterir (Perinçek, 1980a; Utmanoğulları, 2012). Ka-

radut Karmaşığı, şekil 1’de görüldüğü üzere, Cilo dağının güneyi hariç tüm Güneydoğu Anadolu Böl-

gesi’nin genelinde allokton olarak var olmuştur. 

 

Şekil 1. Güneydoğu anadolu bölgesi allokton sıfır hattı (Perinçek, 1980a) 

Derin denizel-Yamaç ortamında çökelim göstermiş olan, kırmızı renkte ve camgöbeği yeşili silisifiye 

şeyl içerikli, silisifiye kireçtaşından, çört ve radyolarit katkı malzemesi ve birleşimlerinden meydana 

gelir (Perinçek, 1978b). Altta kireçtaşı, marn,  şeyl, kalkarenit, radyolarit ardışığı şeklinde olmasına 

rağmen üst kesimleri bol olistostromal çakıl taşlarından oluşur (Perinçek, 1980a; Yoldemir, 1978). 

Karadut Karmaşığı Formasyonunun bulunduğu ve çalışma alanı olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortak-

lığı’na (TPAO) ait iki petrol arama sondaj kuyusu şirketin gizlilik politikası gereği şekil 2’deki Adıya-

man Sahaları jeoloji haritasında H1 ve H2 olarak gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. Adıyaman sahaları jeoloji haritası (Tekdal, 2013) 

Matkap Seçiminde Uygulanan iş/işlemler  

Bir sondaj operasyonunda matkap seçimine yönelik yapılacak işlemler aşağıda belirtildiği gibidir. 

 İlk olarak, referans kuyuların (offset) datalarından faydalanılarak ilk matkap inilerek sondaj işle-

mine başlanır. 

 İlerleyen metrajlarda referans kuyu dataları ile uyumlu litolojiler görülmez ise; sondaj sırasında 

kuyudan gelen formasyon (Tabak) numuneleri, kuyu şartlarındaki jeolog laboratuvarında çeşitli 

testler ile (%10 Derişimli Asit Testi, Alizarin ve fenolftalein kayaç indikatör Testleri) incelenir. Bu 

incelemeler neticesinde kuyu jeoloğu tarafından litoloji tayini yapılarak derinlik-litoloji bantları 
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(Kuyu Logu) oluşturulur. Bu aşamadan sonra, litolojinin sertlik dercesine göre IADC değerlerine 

bakılarak matkap seçimi yapılır, 

 Bir sonraki kazılacak, yakın kuyular için referans (offset) kuyu datası oluşturulması amacıyla, son-

daj çalışması boyunca matkapların çalışma parametreleri Tablo 1’de örneği gösterilmiş olan sondaj 

parametreleri formunda kayıt altına alınır. 

 

SONDAJ PARAMETRELERİ FORMU 

 

 

Doküman No: 

 

Revizyon No/Tarih: 

 

Yayın Tarihi: 

 

Sayfa1/ 

 

 

Kuyu 

Adı: 

 

Kule 

Adı: 

 

Tarih: 

 

 

 

Saat De-

rin-

lik 

(m) 

Sondaj 

Ağır-

lığı 

(WOB) 

Ta-

kım 

Ağır-

lığı 

(ton) 

Ro-

tary 

Devri 

(rpm) 

Stroke Ba-

sınç 

(psi) 

Tork 

(klb*ft) 

Çamur 

Ağırlığı 

(ppcf) 

 

Vis-

ko-

zite 

(sn) 

 

Açıklama 

 

Gi-

riş 

Çı-

kış 

 

00:00 378 7-8 40 110 2x50 1350 80-120 67 68 42 Sondaj + 

DP İlave 

 

01:00 388 7-8 40 110 2x50 1350 80-100 67 68 44 Sondaj 

 

02:00 398 6-8 40 100 2x50 1370 70-100 67 68 45 Sondaj + 

DP İlave 

 

03:00 405 6-8 41 100 2x50 1380 80-110 68 69 45 Sondaj + 

DP İlave 

 

04:00 414 6-8 41 120 2x50 1400 80-120 68 69 46 Sondaj + 

DP İlave 

 

05:00 423 6-8 41 120 2x45 1400 90-130 68 69 47 Sondaj + 

DP İlave 

 

06:00 431 6-8 42 120 2x45 1400 90-120 68 69 48 Sondaj + 

DP İlave 

 

07:00 440 6-8 42 120 2x45 1400 70-100 68,5 70 52 Sondaj 

 

08:00 446 6-8 42 120 2x45 1400 70-100 68,5 70 53 Sondaj + 

DP İlave 

 

09:00 456 6-8 42 110 2x52 1380 80-120 68,5 70 58 Sondaj + 

DP İlave 
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Tablo 1. Örnek saatlik sondaj parametreleri takip formu 

 Sondaj sırasında optimum ilerleme hızı sağlanabilmesi için, geçilen litolojiye bağlı olarak matkap 

çalışma parametreleri sondaj mühendisi tarafından ayarlanır. Bu veriler Günlük faaliyet raporla-

rında kayıt altına alınır. 

BULGULAR 

H1 Kuyusu 517 Tricone Insert Matkap  

Karadut Formasyonunun devam ettiği H1 Kuyusunun 1599,5-1619 metreleri arasında, 517 Insert tipte 

matkap ile 12 ¼” kuyu sondajı yapılmıştır. Litolojik olarak kesilen bantlar ele alınacak olursa, Şekil 

3.d’de 1599-1604 ve 1613-1619 metreler arasında piritsiz şeyl ve kiraçtaşı bantları kesildiği gözlenmek-

tedir. 1605-1609 metreler arasında ilerleme hızının 3 m/s hızına çıktığı fakat, akabinde tekrar 1 m/s saat 

hızına kadar düştüğü Şekil 3.b’de  görülmektedir. 517 Insert matkabın sondajı sırasında ortalama hızının 

1,17 m/s olduğu görülmüştür. Kuyudan çıkarılan Matkabın IADC Değerlendirmesi: 1-2-WT-A-A-E-I-

NO-PR şeklinde yapılmıştır.   

  

10:00 464 6-8 42 110 2x52 1400 80-120 68,5 70 60 Sondaj + 

DP İlave 

 

11:00 473 6-8 42 100 2x50 1400 80-130 68,5 70 48 Sondaj + 

DP İlave 

 

12:00 480 9-10 43 100 2x50 1410 70-120 68,5 70 46 Sondaj + 

DP İlave 

 

13:00 489 9-10 43 120 2x50 1410 80-140 69 70,5 52 Sondaj + 

DP İlave 

 

14:00 497 10-11 44 120 2x50 1420 80-130 69 70,5 70 Sondaj + 

DP İlave 
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Şekil 3. H1 kuyusunda 517 Tricone ınsert matkabın 12 ¼” kuyu sondajı parametreleri a) WOB, 

b) ROP, c) Tork, d) Litoloji 

H1 Kuyusu 713 PDC Matkap  

Karadut Formasyonunun devam ettiği H1 Kuyusunun 1630-1696 metreleri arasında, PDC tipte 7 bıçaklı 

(blade) ve 13 mm kesici uçlara (Cutter) sahip matkap ile 12 ¼” kuyu sondajı yapılmıştır. Şekil 4.d’ den 

anlaşıldığı üzere, 1630 metreden 1642 metrelere kadar, pirit ve silis içerikli şeyl bandı kesilmiştir. WOB 

değeri 8 tondan 13 tona kademeli olarak artırılmış olup ROP değeri 4 m/s hızından 9 m/s hızına kadar 

arttığı şekil 4.a ve b’de gözlenmiştir. 1645 -1651 metreler arasında pirit ve çört içerikli kireçtaşı bandı 

kesildiğinden, şeyl bandına nazaran daha sert bir litoloji kesilmiştir. Bu sebeple şekil 4.d’den görüldüğü 

üzere, ROP değeri 8 m/s hızından yaklaşık olarak 3 m/s hızlarına kadar düşüş göstermiştir. 1651 metre-

den itibaren 2-3 metrelik çört içerikte kireçtaşı bantları kesilse de 1669 metreye kadar tekrar hızlanma 

trendi göstermiştir. ROP artışının yanısıra yer yer tork değerleri de paralel olarak artış göstermiştir. Bu 

durum PDC matkabın aktif olarak çalıştığını göstermiştir. Fakat; 1670 metrelerden itibaren silis ve çört 

içerikli kireçtaşı ve şeyl ardalanması kesilmiştir. Buna bağlı olarak ROP değerinde kademeli olarak dü-

şüş görülmüştür. PDC matkabın 1630-1696 metreler arasındaki 12 ¼” sondajı boyunca ortalama hızının 

3,5 m/s olduğu gözlenmiştir. 12 ¼” kuyu sondajı sonrası, çıkarılan matkabın değerlendirilmesi sonu-

cunda tüm dişlerinde yarıya yakın oranda aşınma ve kırılmalar gözlenmiştir. Kuyudan çıkarılan Matka-

bın IADC Değerlendirmesi: 3-4-WT-A-X-I-BT-PR şeklinde yapılmıştır. 

1599,5
1600,5
1601,5
1602,5
1603,5
1604,5
1605,5
1606,5
1607,5
1608,5
1609,5
1610,5
1611,5
1612,5
1613,5
1614,5
1615,5
1616,5
1617,5
1618,5

15 17 19

a) WOB,ton

1599,5
1600,5
1601,5
1602,5
1603,5
1604,5
1605,5
1606,5
1607,5
1608,5
1609,5
1610,5
1611,5
1612,5
1613,5
1614,5
1615,5
1616,5
1617,5
1618,5

d) LİTOLOJİ

1599,5
1600,5
1601,5
1602,5
1603,5
1604,5
1605,5
1606,5
1607,5
1608,5
1609,5
1610,5
1611,5
1612,5
1613,5
1614,5
1615,5
1616,5
1617,5
1618,5

2 3 4 5 6 7 8 9

c) TORK, klb*ft

1599,5
1600,5
1601,5
1602,5
1603,5
1604,5
1605,5
1606,5
1607,5
1608,5
1609,5
1610,5
1611,5
1612,5
1613,5
1614,5
1615,5
1616,5
1617,5
1618,5

0 1 2 3

b) ROP, m/s
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Şekil 4. H1 kuyusunda 713 PDC matkabın 12 ¼” kuyu sondajı parametreleri a) WOB, b) ROP, 

c) Tork, d) Litoloji 

H1 Kuyusu 716 PDC Matkap  

Karadut Formasyonunun devam ettiği H1 Kuyusunun 2089-2157 metreleri arasında, PDC tipte 7 bıçaklı 

(blade) ve 16 mm kesici uçlara sahip matkap ile 12 ¼” kuyu sondajı yapılmıştır. Litoloji-derinlik grafi-

ğinden de görüldüğü üzere, 2103-2105 ve 2109-2113 metreler arasında çörtlü kireçtaşı kesilmiştir. Fa-

kat; sondajın geri kalan kesiminde şekil 5.d’de görüldüğü üzere, yoğun miktarda silis içerikli şeyl bandı 

kesilmiştir. Şekil 5.b’de gösterilen grafiğe bakıldığında, Kireçtaşına denk gelinen noktalarda sondaj hı-

zının şeyl aralıklarına göre bariz oranlarda düşüş gösterdiği görülmüş ve dalgalanmalar görülmüştür. 

Ayrıca, şeyl bandının kesildiği yerlerde PDC matkabın, oluşan tork değerine pralel olarak ROP değe-

rinde şekil 5.b ve c’de görüldüğü üzere yer yer artış olmuştur. 716 PDC matkabın 2089-2157 metreler 

arasındaki 12 ¼” sondajı boyunca ortalama hızının 2,1 m/s olduğu gözlenmiştir. Kuyudan çıkarılan 

Matkabın IADC Değerlendirmesi: 2-1-BT-A-A-X-I-WT-PR şeklinde yapılmıştır. 

1630
1633
1636
1639
1642
1645
1648
1651
1654
1657
1660
1663
1666
1669
1672
1675
1678
1681
1684
1687
1690
1693
1696

d) LİTOLOJİ

1630
1633
1636
1639
1642
1645
1648
1651
1654
1657
1660
1663
1666
1669
1672
1675
1678
1681
1684
1687
1690
1693
1696

5 10 15 20 25

c) TORK, klb*ft

9

1630
1633
1636
1639
1642
1645
1648
1651
1654
1657
1660
1663
1666
1669
1672
1675
1678
1681
1684
1687
1690
1693
1696

0 2 4 6 8 10

b) ROP m/s

1630
1633
1636
1639
1642
1645
1648
1651
1654
1657
1660
1663
1666
1669
1672
1675
1678
1681
1684
1687
1690
1693
1696

0 5 10 15 20

a) WOB, ton
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Şekil 5. H1 kuyusunda 716 PDC matkabın 12 ¼” kuyu sondajı parametreleri a) WOB, b) ROP, 

c) Tork, d) Litoloji 

H2 Kuyusu KMX525T Hibrit (Melez) Matkap 

12 ¼” Karadut Formasyon sondajının devam ettiği H2 Kuyusunun, 1659-1725 metreleri arasında 

KMX525T 5/8 inç: 16 mm kesici uçlu, 5 bıçaklı (blade) ve 2 adet döner konlu 12 ¼”  Hibrit (Melez) 

tipi matkap ile sondaj yapılmıştır. Litoloji-Derinlik grafiği incelendiği taktirde, sondaj boyunca şeyl, 

marn ve kireçtaşı bantlarının kesildiği görülmektedir. 1677-1701 metreler arasında, marn ve kireçtaşı 

bantları daha yoğunlukta olduğundan Hibrit matkabın konlu kısmını devreye sokmak için, WOB değeri, 

12 ton değerinden 13 tona artırıldığı görülmektedir (Şekil 6.a). ROP grafiğinden görüldüğü üzere, 1659-

1674 metreler arasında ve 1704-1725 metreler arasında şeyl bandı kesilmiş olup, bu metrajlar arasında 

ROP değerlerinin sırasıyla, 4,75 m/s ve 5,6 m/s olarak görülmektedir. Fakat, şeyl bantlarının kesildiği 

aralıklardaki sondaj hızının aksine, 1674-1704 metreler arasındaki marn ve kireçtaşı kesilen aralıkta, 

WOB değeri artırılmasına rağmen ROP değerinin 3,78 m/s olduğu görülmektedir (Şekil 6.b ve d). Ku-

yudan çıkarılan Hibrit matkabın 1659-1725 metreler arasındaki 12 ¼” sondajı boyunca ortalama hızının 

4,59 m/s olduğu gözlenmiştir. Çıkarılan matkabın insert dişlerinin tamamına yakınında kırılmalar göz-

lenmiştir. Kuyudan çıkarılan Matkabın IADC Değerlendirmesi: 2-8-WT-A-A-E-I-BT-PR şeklinde ya-

pılmıştır.  

 

 

 

2089
2091
2093
2095
2097
2099
2101
2103
2105
2107
2109
2111
2113
2115
2117
2119
2121
2123
2125
2127
2129
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2145
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2149
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2155
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0 1 2 3 4

b) ROP, m/s
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d) LİTOLOJİ
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c) TORK, klb*ft
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Şekil 6. H2 kuyusunda KMX525T Hibrit matkabın 12 ¼” kuyu sondajı parametreleri a) WOB, 

b) ROP, c) Tork, d) Litoloji 

 SONUÇ 

1. Sondaj faaliyetleri boyunca, çalışma parametreleri belirlenirken matkabın üretim katalog değerleri 

sınırları içerisinde kalınmıştır. Ayrıca, matkabın ilerleme hızını (Rate of penetration) etkilememesi 

için, pompa hidrolik ve nozzle çapları optimum değerde tutulduğu kabul edilmiştir. Bu sebeple, 

araştırma ve bulgular kısmında hidrolik hesap ve nozzle konfigrasyonu konusuna değinilmemiştir.   

2. Bu çalışmada ele alınan H1 kuyusuna ait Karadut Formasyonunda, kireçtaşı, şeyl, çört litolojileri ve 

bu litolojiler içerisinde de silisli, kumlu ve piritli yapılara rastlanmıştır. Fakat, H2 kuyusununda 12 

¼” çaptaki kuyu sondajı sırasında, kireçtaşı ve şeyl yapılarının yanısıra marnlı yapılara da rastla-

nılmıştır. Neticede, iki sondaj kuyusunda ortak olarak, karşılaşılan litoloji bantları ardalanmalar 

göstermiştir.  

3. PDC matkaplarda kesici uçların ölçüleri kıyaslanacak olursa, H1 Kuyusunda 7 blade sayılı 13 mm 

kesici uçlu PDC matkabın, şekil 4.b’den görüldüğü üzere, 1630-1696 metreler arasındaki 12 ¼” 

kuyu sondajı sırasında şeyl-pirit bandı keserken ROP değeri 9 m/s hızlara ulaşmıştır. Fakat, şekil 

5.d’ye bakıldığında, 7 blade sayılı ve 16 mm kesici uca sahip PDC matkap 2089-2157 metreler 

arasındaki sondajı sırasında şeyl bandı keserken maximum ROP değerinin 4 m/s hızını geçemediği 

gözlenmiştir. Bu durum, Karadut Karmaşığındaki şeyl bandında kesici uçların 16 mm’den düşük 

tutulması ROP değerinde daha iyi sonuç alınabileceğini göstermektedir.  

4. Çalışmada kullanılmış olan Insert matkapların tipik özelliklerini koruduğu, yani sert litolojideki 

çört ve silis-kireçtaşı bantlarını PDC matkaplara göre deformasyona daha az uğrayarak daha per-

formanslı geçtiği görülmüştür. 

5. Sonuç olarak, Karadut Karmaşığı birden fazla litolojiyi içerisinde barındıran ve hangi metrajdan 

hangi litolojinin geleceği kestirilemeyen bir formasyondur. Bu tür formasyonların sondajlarında 

klasik olarak kullanılmakta olan PDC ve Dönerkonlu (Roller Cone) matkapların yerine, melez ya-

pıda olan hibrit matkapların kullanımı daha uygun görülmektedir. Bunun nedeni ise, sondaj sıra-

sında şeyl-marn gibi göreceli olarak daha gevşek ve yumuşak litolojide matkabın sabit PDC kısmı,  
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d) LİTOLOJİ
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c) TORK, klb*ft
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b) ROP, m/s
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çört ve silis-kuvarsit vb. litolojilerin kesildiği sırada ise döner konları devreye girmesi ile üstün 

performans sağlamasıdır. Bu sebeple karmaşık litolojiye sahip formasyon sondajlarında hibrit mat-

kapların kullanılması ROP temelinde daha uygun görülmüştür 
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ET VE ET ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN YENİLEBİLİR FİLM KAPLAMALAR  

Büşra Nur GÜNDOĞAN1, İlkay ÇELİK1, Cemalettin SARIÇOBAN1 

1Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Konya / Türkiye 

Öz: Et, içerdiği besin maddeleri, tat, koku ve aroma özellikleri ile insan beslenmesi için vazgeçilmez 

bir protein kaynağıdır. Ayrıca protein kalitesinin yanı sıra içerdiği magnezyum, kalsiyum, demir, sod-

yum, fosfor, çinko ve potasyum gibi mineraller ve A, B vitaminleri açısından da et, birçok gıda madde-

sine göre oldukça ön plandadır. Bireyin metabolik, fizyolojik ve fiziksel faaliyetlerini normal düzeyde 

yapabilmesine katkı sağlayarak bedeni canlı ve güçlü kılar. Ancak et ve et ürünleri, yapısı itibariyle, 

kolay bozulabilen bir gıda olduğu için, muhafaza süresince fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan ol-

dukça önemli riskler taşımaktadır. Bu riskler, depolama koşullarının yanı sıra ürünün ambalajlanmasın-

daki önemi de beraberinde getirir. Doğru seçilmiş bir ambalaj gereci gerek muhafaza süresini uzatabil-

mekte gerekse ürünün kalite özelliklerini koruyabilmektedir. Ambalaj gereçlerinin yapımında farklı ma-

teryaller kullanılmakta olup ürünü birçok açıdan (özellikle raf ömrü açısından) doğrudan etkileyebil-

mektedir. Sıkça kullanılan plastik ambalajlar, ürüne sağladığı dezavantajlar yanı sıra çevresel kirliliğe 

de neden olması sebebiyle son zamanlarda ambalajlamada farklı yöntemlere yönelimi de artırmıştır. Son 

yıllarda üzerinde çalışmalar yapılan ve dikkatleri üzerine çeken önemli bir ambalaj çeşidi de yenilebilir 

film kaplamalardır. Hem muhafaza esnasında gıdaya sağladığı avantajlar hem de çevre dostu olarak 

bilinmesi nedeniyle ilgi uyandırmaktadır. Yenilebilir film kaplamalar, muhafaza esnasında et ve et ürün-

lerinde meydana gelen nem tat ve koku kaybı, istenmeyen renk değişimi, mikrobiyal kontaminasyon, 

besin değerlerinin azalması gibi durumları önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca gıda üzerinde bir 

katman oluşturan yenilebilir film kaplamalar gıdanın kırılmasını ve ezilmesini minimize ederek meka-

nik koruma sağlamakta ve bu sayede gıdanın bütünlüğünün bozulmamasına katkıda bulunmaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Et ve Et Ürünleri, Ambalaj, Yenilebilir Film Kaplama 

GİRİŞ 

Et, insan beslenmesinde önemli bir enerji ve protein kaynağıdır. Fakat hızla bozulabilen bir gıda olması 

sebebiyle depolama aşaması oldukça kritiktir. Depolama esnasında meydana gelen oksidatif reaksiyon-

lar, ortamdaki oksijen, ışık, sıcaklık ve metal iyonların etkisiyle parçalanır ve oksidatif ürünler açığa 

çıkar. Bu durumun sonucu olarak besin kompozisyonunda, renkte, lezzette ve tekstürde istenmeyen de-

ğişmeler meydana gelir. Ayrıca et düşük pH ve yüksek su aktivitesine sahip bir gıda olduğu için depo-

lama sırasında mikrobiyolojik bozulmalar açısından da sorun teşkil etmektedir. Escherichia coli, Liste-

ria monocytogenes, Salmonella ve Campylobacter türleri, ette sıklıkla rastlanabilen patojen bakteriler-

dir. Et ve et ürünlerinde önemli kalite parametrelerinin başında mikrobiyal yük, renk ve lipit oksidas-

yonu gelmektedir.  Ve bu kalite parametrelerinin korunması yönünden ambalajlama metodu oldukça 

önemlidir. Yenilebilir film kaplamalar et ve et ürünlerinde depolama aşamasında meydana gelen mik-

robiyal kontaminasyonu, oksidatif lezzeti, nem kaybını ve istenmeyen renk değişimini önlemesi sebe-

biyle dikkatleri üzerine çekmektedir (Falowo ve ark., 2014; Coma, 2008).  

Bu derlemede et ve et ürünlerinde kullanılan yenilebilir film kaplamaların bileşenleri ve et ve et ürünle-

rinde kullanılan yenilebilir film kaplamalar üzerine yapılan bazı çalışmalar hakkında bilgi verilecektir. 
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YENİLEBİLİR FİLM KAPLAMALARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN BİLEŞENLER 

Yenilebilir film kaplama oluşturulurken en fazla kullanılan bileşikler polisakkarit, lipit ve proteindir. 

Karışım halinde kullanılabildikleri gibi tek başına da kullanılabilmektedirler (Robertson, 2013). Film 

kaplama eldesinde kullanılan bu temel bileşenlerin kimyasal yapıları birbirlerinden oldukça farklıdır. 

Bu yüzden film kaplamaya kazandırdıkları özellikler de farklılık gösterir (Üstünol, 2009). Genellikle, 

polisakkaritler oksijen ve diğer gazların geçişini azaltmak, lipitler su transferini düşürmek, proteinler 

ise filmleri sağlamlaştırmak için kullanılmaktadır (Pavlath ve Orts, 2009; Üstünol, 2009). Ayrıca çö-

zücü, plastikleştirici ve bazı katkı maddelerinden de yenilebilir film kaplama üretiminde yararlanılabil-

mektedir (Üstünol, 2009). 

Polisakkaritler: Kolay ulaşılabilmeleri, ucuz olmaları ve iyi bir film kaplama oluşturma özellikleri se-

bebiyle polisakkaritler yenilebilir film kaplama üretiminde sıkça kullanılmaktadır (Robertson, 2013). 

Film kaplama formülasyonuna ilave edilen polisakkaritler oksijen transferini yavaşlatır ve filme daya-

nıklılık kazandırır. Ancak bu filmlerin su transferine karşı dirençleri çok düşüktür (Pavlath ve Orts, 

2009; Robertson, 2013) Bu yüzden depolama esnasında üründe ağırlık kaybını minimuma düşürmek 

için yüzeye kalın bir tabaka şeklinde uygulanmaktadırlar (Pavlath ve Orts, 2009). 

Proteinler: Bitkisel ve hayvansal kökenli proteinler yenilebilir film kaplama üretiminde kullanılabil-

mektedir (Robertson, 2013; Dursun ve Erkan, 2009). Film kaplamaların dayanıklı olmasını sağlayan ve 

protein bazlı filmler kaplandığı gıdanın şekil bütünlüğünü korurken besin değerini de artırmaktadır 

(Dursun ve Erkan, 2009). Yapısında protein bulunan film kaplamalar, dayanıklılıklarının yanı sıra ok-

sijen, karbondioksit, lipit ve aroma transferine karşı iyi bir bariyer özelliği göstermektedirler (Cutter, 

2006; Robertson, 2013). Protein kompozisyonuna bağlı olarak filmlerin geçirgenlik özelliği değişebil-

mektedir (Pavlath ve Orts, 2009). Ek olarak; film kalınlığı, protein kaynağı, plastikleştirici madde, pro-

tein çözeltisinin pH’sı, hazırlama koşulları ve film çözeltisine eklenen maddeler gibi unsurlar da film 

özelliklerine etki etmektedir. 

Lipitler: Gliseritler gibi lipit bileşikler ve doğal ya da sentetik mumlar düşük polariteye sahiptirler. Bu 

yüzden nem transferine karşı bariyer özellikleri oldukça tatmin edicidir ve film çözeltisinde kullanıl-

maktadırlar. Fakat yağ ve mum bazlı yenilebilir filmler mumsu ve acı tatları, kalınlık ve kaygan yüzey-

leri gibi dezavantajlara da sahiptirler (Robertson, 2013). 

Kompozitler: Tek çeşit bileşenden elde edilen film kaplamalar genellikle ya iyi bir bariyer özelliğine 

sahip olur ya da iyi bir mekanik dirence. Fakat bu iki önemli özelliği beraber bünyesinde bulundura-

mazlar. Polisakkarit ve proteinden üretilen film kaplamalar, oksijen transferine iyi bir şekilde direnç 

gösterirken, hidrofilik yapıda oldukları için su buharı transferine dirençleri kısıtlıdır. Lipit bazlı film 

kaplamalar ise başarılı bir şekilde nem bariyeri oluşturur, fakat gıda yüzeyine tutunmalarının zayıf ol-

ması, mumsu tada sahip olmaları ve homojen olmamaları sebebiyle fazla tercih edilmezler. Bu yüzden 

arzu edilen özellikleri tek bir film kaplama materyalinde toplamak için karışımlar oluşturulabilmektedir 

(Gennadios ve ark., 1997). Kompozit film kaplamaların eldesinde temelde iki metottan yararlanılmak-

tadır. Bunlardan biri, yenilebilir film materyali üzerine lipit laminasyonu ile çift tabakalı filmlerin üre-

timi, diğeri ise film kaplama çözeltisine lipit ilave edilmesine dayanan emülsiyon tekniğidir (Gennadios 

ve ark., 1997; Robertson, 2013). 
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Çözücüler: Yenilebilir film kaplama eldesinde en yaygın olarak kullanılan çözücüler etanol ve sudur. 

Fakat film materyali tarımsal bir proteinden üretilmesi halinde, diğer organik çözücüler de kullanılabil-

mektedir (Üstünol, 2009).  

Plastikleştiriciler: Plastikleştiriciler düşük molekül ağırlıklı bileşikler olup, üretim esnasında ilave edil-

dikleri film kaplamaların dayanıklılıklarını arttırmaktadır (Üstünol, 2009). Ayrıca plastikleştiriciler, po-

lisakkarit bazlı filmlere parlaklık kazandırmak için de kullanılmaktadır (Dursun ve Erkan, 2009). Protein 

bazlı yenilebilir film kaplamalar çoğunlukla, plastikleştirici kullanılmadığı takdirde kırılgan bir yapıda 

iken, kullanıldığında sağlam bir yapı göstermektedir (Üstünol, 2009). Yenilebilir film kaplama formü-

lasyonunda filmin dayanıklılık ve esnekliğini artırmak için plastikleştirici olarak glukoz, fruktoz-glukoz 

şurupları ve sukroz gibi mono, di veya oligosakkaritler; sorbitol, gliserol ve gliserol türevleri, polietilen 

glikolleri gibi polioller; fosfolipitler ve yağ asitleri gibi lipit ve türevleri kullanılmaktadır (Robertson, 

2013). 

Diğer Katkı Maddeleri: Yenilebilir film kaplamaların üretiminde antimikrobiyal ve antioksidan mad-

deler, aroma maddeleri, emülsüfiyerler, renklendiriciler, esmerleşmeyi önleyici ajanlar ve diğer fonksi-

yonel maddeler gibi gıda katkı maddelerinden yararlanılabilmektedir. Bir ürünün duyusal özellikleri, 

ürüne kaplanan yenilebilir filme aroma maddesi eklenerek geliştirilebilmekte ve bunun sonucunda ürü-

nün kalitesi ve kullanımı geliştirilebilmektedir. Ayrıca yenilebilir film kaplamalara aktif bileşenlerin 

ilave edilmesi, bu gıdaların tüketici sağlığına olan etkisini de artırmaktadır. Ürünlerin raf ömrünü uzat-

mak ve mikrobiyal açıdan daha güvenli hale gelmesini sağlamak amacıyla kırmızı et, kanatlı etleri ve 

su ürünlerinde kullanılan yenilebilir film kaplamaların formülasyonuna antimikrobiyal maddeler katıla-

bilmektedir. Film kaplamalarda antimikrobiyal maddelerin kullanılmasının başlıca avantajı, ajanın gıda 

içerisinde yayılarak mikroorganizma gelişimini engellemesidir (Üstünol, 2009). Yenilebilir film kapla-

malarda sıklıkla kullanılan antimikrobiyal maddeler kitosan, nisin, organik asitler, laktoperoksidaz sis-

temler, bitkisel ekstraklar ve esansiyel yağlardır (Robertson, 2013). 

YENİLEBİLİR FİLM KAPLAMALARIN ET ve ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI 

Kırmızı Et ve Ürünlerinde Kullanılan Yenilebilir Film Kaplamalar 

Oksijen ve diğer gazların transferini daha iyi engellediklerinden dolayı yapılan çalışmalarda polisakkarit 

ve kompozit film kaplamalar üzerinde daha fazla yoğunlaşmıştır. Ouattara ve ark. (2000) işlenmiş kır-

mızı et ürünlerine kaplanan kitosan bazlı filmlerin Enterobacteriaceae türlerinin gelişimini geciktirdiğini 

bildirmişlerdir. Vargas ve ark. (2011) hamburger köftelerinde kullandıkları kitosan bazlı fimlerin, mik-

roorganizma sayısında azalmaya sebep olduğunu tespit etmişlerdir. Park ve ark. (2010) filmlere ilave 

ettikleri kitosan sayesinde kırmızı etlerde E. coli, L. monocytogenes ve S. enteritidis gelişiminin önlen-

diğini ve etin renginin korunduğunu belirtmişlerdir. Kitosan bazlı film kaplamaların L. monocytoge-

nes’in gelişiminin engellenmesinde rol oynadığı Beverlya ve ark. (2008) tarafından da bildirilmiştir. 

Ayrıca yapılan bir çalışma sonucunda köftelerde kullanılan aljinat fimlerin mikroorganizma gelişimini 

engellediği ve lipit oksidasyonunu geciktirdiği bildirilmiştir (Chidanandaiah ve ark., 2009). Wu ve ark. 

(2001) nişasta-alginat-stearik asit içerikli yenilebilir filmle kaplanan sığır eti köftelerinde su transferinin 

azaldığını rapor etmişlerdir. Yu ve ark. (2008) da sodyum aljinat filmlerin domuz etlerinin kalitesinin 

korunmasında etkili olduğunu bildirmişlerdir. 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

235 

Kanatlı Et ve Ürünlerinde Kullanılan Film Kaplamalar 

Yapılan bir çalışmada, kateşin ilavesinin filmlerin esnekliğini geliştirdiği bildirilmiştir. Ayrıca aynı ça-

lışmada kateşinden elde edilmiş deniz yosunu filmlerinin, sosislerde mikrobiyal özelliklerinin incelen-

mesi amacıyla E. coli O157:H7 ve L. monocytogenes türleri ile aşılanan sosisler yenilebilir filmlerle 

kaplanarak buzdolabında depolanmış ve sonucunda örneklerde bu türler açısından kontrol örneklerine 

göre önemli bir azalma gözlenmiştir. Ku ve ark. (2008) ayrıca, kateşin ilave edilen filmlerle kaplanan 

sosislerde oksidasyonun ertelendiğini belirtilmişlerdir. Yapılan bir çalışmada sosislerin yüksek miktarda 

(2500 IU/mL) nisin içeren filmlerle kaplanması ve 14 günlük depolama süresi sonunda L. monocytoge-

nes sayısında yaklaşık 2 log kob/g azalma gözlenmiştir (Nguyen ve ark., 2008).  Kanatt ve ark. (2013) 

tarafından kanatlı et ürünlerinde kitosan bazlı filmlerin raf ömrünü artırdığı belirtilmiştir. Yapılan çalış-

mada, tavuk göğüs etleri değişik konsantrasyonlardaki (%0, %1 ve %2,5) metil selüloz çözeltisiyle kap-

lanmış ve ardından 190°C sıcaklığında kızartılmıştır. %1 ve %2,5 oranında metil selüloz içeren filmlerle 

kaplanan tavuk etlerinin kontrol grubuna göre filme daha iyi tutunduğu gözlenmiş ve bunun nedeninin 

metil selülozun tutunma yeteneğiyle alakalı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca %2,5 oranında metil selüloz 

içeren çözeltiyle kaplanan tavuk etlerinde daha az kızartma kaybı meydana geldiği bildirilmiştir (Maskat 

ve ark., 2005).  

Yapılan bir çalışmada sodyum ajinat, patates nişastası ve karboksimetil selüloz ile hazırlanan film ma-

teryali ile tavuk göğüs etlerini kaplanmış ve kaplanan tavuk etleri 20 günlük süre boyunca 4 °C ve     -

18 °C’de muhafaza edilmiştir. Süre sonunda kaplanmış tavuk etlerinin yağ alımı değerlerinin ve nem 

kaybının, kontrol grubundan daha düşük seviyede olduğu bildirilmiştir. Kullanılan her üç filmin de ta-

vuk etinin raf ömrünü artırmada etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Mona ve Waleed, 2017). 

Su Ürünlerinde Kullanılan Film Kaplamalar 

Kitosan bazlı film kaplamalar, balık etinde en fazla çalışılanlardan biridir. Jeon ve ark. (2002) kitosan 

bazlı kaplamaların balıklarda su kaybını ve lipit oksidasyonunu azalttığını ayrıca kitosanın koruyucu 

etkisinin viskozitesiyle ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan bir çalışmada kitosan bazlı filmlerle 

kaplanan somon balığında lipit oksidasyonu ve su kaybının oldukça azaldığı gözlemlemiştir (Sathivel, 

2005). Lopez-Caballero ve ark. (2005) morina balığı köftelerinin yenilebilir filmle kaplanması üzerine 

yaptıkları çalışma için kitosan içermeyen kontrol grubu, toz kitosan ilave edilen grup ve kitosan-jelatin 

karışım filmi ile kaplanan grup olmak üzere 3 farklı tip örnek belirlemişlerdir. Çalışmanın sonucunda 

köftelere ilave edilen toz kitosanın bakteriyel gelişime herhangi bir etki etmediğini, kitosan-jelatin film-

lerin duyusal özelliklerinin oldukça iyi olduğunu ve bu filmlerin gram negatif bakteri sayısında azal-

maya sebep olup köftelerde mikrobiyal bozulmayı geciktirdiğini saptamışlardır. Fan ve ark., (2009) so-

ğukta depolanan sazan balığının kalitesi ve raf ömrü üzerine kitosan içeren film kullanımının etkisinin 

gözlemledikleri çalışmada %2 oranında kitosan içeren film ile kaplanarak 3 °C’de 30 gün depolanan 

balıklarda, depolama boyunca kalite özelliklerinin iyi bir şekilde korunduğu ve raf ömrünün arttığını 

bildirilmiştir. Yapılan bir çalışmada tütsülenmiş somon balıklarında 35 günlük depolama esnasında in-

hibisyon etkisi, 4 °C ve 10 °C’de izlenmiştir. Film kaplama materyali olarak lizozimle zenginleştirilen 

peynir altı suyundan üretilen filmler kullanılmıştır. Film çözeltisinin her bir gramı için 25 mg kullanılan 

lizozim başlangıçta tütsülenmiş somon örneklerindeki Listeria monocytogenes’i 2.4 log kob/g, total ae-

robları 4.5 log kob/g ve maya ve küfleri 3.0 log kob/g’dan daha fazla inaktif hale getirmiştir. Lizozim 

içeren film maddesi hem 4 °C hem de 10 °C’de Listeria monocytogenes’in gelişimini ertelemiştir (Min 
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vd., 2005). Song ve ark. (2011) polifenol ve C vitamini ilave edilen aljinat bazlı yenebilir filmlerin 

soğukta depolanan çipuralarda etkisini gözlemlemişler ve sonucunda C vitamini ilavesinin, bakteri ge-

lişimini engelleme açısından diğer yöntemlerden daha etkili olduğunu, hazırlanan filmin kullanıldığı 

çipuralarda su transferinin yavaşladığını, kimyasal bozulmaların azaldığını ve duyusal özelliklerin art-

tığını belirtmişlerdir. 

SONUÇ 

Et ve et ürünleri kolay bozulabildiğinden dolayı depolama ve ambalajlanmasında özen gösterilmesi ge-

reken gıdalardır. Et ve et ürünlerinde kullanılan yenilebilir film kaplamalar, depolama esnasında ürünün 

mikrobiyal açıdan güvenliğini sağlamakta ve bu sayede ürünün raf ömrünün uzamasını neden olmakta-

dır. Ayrıca film kaplama formülasyonuna ilave edilen antioksidan ve antimikrobiyal maddeler ürün 

özelliklerini geliştirebilmektedir. Bunların yanı sıra yenilebilir film kaplamalar ürüne kazandırdığı ba-

riyer özellikleri, tat gelişimi, kazandırdığı mekanik dayanıklılık ile ürünü koruması ve bütünlüğünü sağ-

laması gibi birçok avantaja sahiptir. 
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TAVUK YUMURTA AKI TOZUNUN ÖNEMİ ve BAZI FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ 

Büşra Nur GÜNDOĞAN1, İlkay ÇELİK1, Cemalettin SARIÇOBAN1 

1Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Konya / Türkiye 

Öz: Yumurta, insan sağlığı ve beslenmesinde çok önemli bir yeri bulunan, yapısı ve besin içeriği bakı-

mından oldukça zengin, kolay ulaşılabilen ekonomik bir gıda kaynağıdır. Dengeli ve yeterli beslenme 

için ihtiyaç duyulan bütün esansiyel besin maddelerini içermektedir, ayrıca yumurta akı da yüksek mik-

tarda protein içerir. Günde iki adet yumurta tüketen bir birey, günlük protein ihtiyacının %20’sini kar-

şılayabilmektedir. Yumurtanın oransal olarak yüksek miktarını yumurta akı oluşturur. Ayrıca yumurta 

akı endüstride yaygın bir kullanım alanına sahiptir ve yüksek protein içeriği ve besleyiciliğinin yanı sıra 

köpürme kabiliyeti ve jelleşme özellikleri gibi birçok avantajı bulunmaktadır. Fakat çabuk bozulabil-

mesi sebebiyle raf ömrü kısadır, mikrobiyolojik yönden riskli bir gıdadır ve nakliye sorunları gibi bazı 

dezavantajları da vardır. Dolayısıyla yumurta akının sahip olduğu dezavantajlar, gıda endüstrisindeki 

uygulamasını sınırlandırmaktadır. Dezavantajları minimuma indirmek isteyen endüstriyel yumurta tü-

keticileri daha ekonomik, kaliteli, güvenli ve kullanışlı işlenmiş yumurta ürünlerine ihtiyaç duymakta-

dırlar. Yumurtanın kurutulması etkili bir yol olarak görülmüştür. Son yıllarda yumurta ürünleri içeri-

sinde işletmelere birçok avantaj sağlaması nedeniyle en çok dikkat çeken ürünlerden biri yumurta akı 

tozudur. Yumurta akı tozu, kabuklu veya sıvı yumurtaya göre mikrobiyolojik açıdan güvenli olması, 

daha az yer tutma özelliği, uzun raf ömrü ve taşıma kolaylığı gibi faydaları dolayısıyla gıda endüstri-

sinde geniş kullanım alanına sahiptir. Yumurta akı tozu ürünleri belli oranlarda su ile karıştırılarak kul-

lanım kolaylığı sunar. Yumurtanın kullanıldığı hemen hemen her alanda gıda ürünlerinin formülasyo-

nuna ilave edilebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Endüstrisi, Yumurta, Yumurta Akı Tozu, Kurutma 

GİRİŞ  

İnsanların beslenmesinde yumurtanın gıda maddesi olarak kullanılması çok eski çağlara dayanmaktadır. 

Doğu Hint tarihinde M.Ö. 3200 yıllarından önce yabani kuşların evcilleştirildiği, Çin ve Mısır kayıtla-

rında ise M.Ö. 1400’lü yıllarda yumurtanın insan tüketiminde kullanıldığı belirtilmektedir. Yumurta 

kelimesine ise Divan-ı Lügat-ı Türk’te rastlanmıştır. Ayrıca Osmanlı mutfağında yumurtanın çok önem 

taşıdığı bilinmektedir. Besin maddeleri bakımından zenginliği, lezzeti, ulaşılabilirliği ve kolay pişiril-

mesine ek olarak gıda sanayinde hammadde olarak kullanılması yumurta tüketiminin oldukça yaygın-

laşmasına neden olmuştur (Şamlı ve Aylin, 2016) 

Türkiye, yumurta ihracatında Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nden sonra dünyada 

üçüncü sıradadır. Ülkemizin ihracatı kabuklu yumurta şeklindedir. Buna karşın Hollanda ve ABD ihra-

catının temelini işlenmiş yumurta ürünleri oluşturur (Yüceer, 2019). 

Bu derlemede yumurtanın yapısı, besin değerleri ve toz halinde kullanım olanakları hakkında bilgi ve-

rilmiştir. 

UMURTANIN YAPISI ve BESİN DEĞERLERİ 

Yumurta, insan sağlığı ve beslenmesinde önemli bir yeri bulunan ayrıca, hayvansal gıdalar içerisinde en 

iyi protein kalitesine sahip olan ve A, D, E, K ve B grubu vitaminlerince, demir ve fosfor gibi önemli 

minerallerce zengin bir gıda kaynağıdır (Stadelman ve ark., 1988). Yumurtanın; protein, yağ, vitamin 
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ve mineraller bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olmasının sebebi, civciv embriyosunun sağ-

lıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için ihtiyacı olan bütün besin maddelerini içermesidir (Vural, 

1992; Nys, 2001). 

Yumurtanın içerdiği proteinin yüksek kaliteli olması sebebiyle vücutta sindirilebilme oranının %97 ve 

sindirim sonrası vücut dokularına dönüşüm oranının ise %94 olduğu bildirilmiştir (Yalçin, 2013). Bu 

oranlar diğer gıdalara göre oldukça yüksektir. Ayrıca kaliteli bir protein kaynağı olmasının yanında ol-

dukça düşük kalorili (75 kcal) bir gıda olması sebebiyle sıklıkla tercih edilmektedir (Şamlı ve Aylin, 

2016). 

Yumurta, dengeli ve yeterli beslenme için ihtiyaç duyulan bütün esansiyel besin maddelerini içermek-

tedir. Günde iki tane yumurta tüketen bir birey, günlük protein ihtiyacının %20’sini, fosfor ve demir 

ihtiyacının %20’sini, kalsiyum ihtiyacının %10’unu, enerji ihtiyacının ise %8’ini karşılayabilmektedir 

(Leeson ve Summers, 1997). 

Tablo 1. Bazı gıdaların yumurta baz alınarak esansiyel besin maddeleri bakımından değerlendi-

rilmesi (Çelebi ve Karaca, 2006) 

Gıdalar Esansiyel Amino asitler Gıdalar Esansiyel Yağ asitleri 

Yumurta 100 Yumurta 100 

Süt 92 Süt 5 

Et 85 Dana Eti 10 

Balık 81 Sığır Eti 15 

Mısır 72 Domuz Eti 65 

Soya 72 Koyun eti 55 

Pirinç 71 Tavuk eti 60 

Buğday 59 Peynir 40 

 

Yumurtanın ağırlığı ortalama 50-60 gram olup %9,5’ini yumurta kabuğu, %63’ünü yumurta akı ve 

%27,5’ini ise yumurta sarısı oluşturmaktadır (Vural, 1992; Roberts, 2004; Anonim, 2011). Yumurta 

kabuğu mineral kaynağı, yumurta akı ise protein kaynağıdır. Yumurta sarısı yağ açısından oldukça 

önemlidir ve ayrıca fonksiyonel bir biyoaktif bileşendir (Yüceer, 2019). Yumurtanın kabuğunu, %94 

oranında kalsiyum karbonat, %4 organik maddeler, %1 magnezyum karbonat ve %1 kalsiyum fosfat 

oluşturmaktadır (Şenköylü, 2001; Hussain, 2009; Anonim, 2011). Yumurta sarısını esas olarak %51 su, 

%16 protein, %32.6 lipit, %1.7 mineral ve %0.6 karbonhidrat oluşturur (Huopalahti ve ark., 2007). Yu-

murta akını ise esas olarak %88 su ve %11 oranında proteinler oluşturur, geri kalanını ise (%1) karbon-

hidratlar, kül ve eser miktarda lipit oluşturur (Kovacs-Nolan ve ark., 2005). Yumurta akı, içten dışa 

doğru; vitellin membran ve şalaza iç sıvı albümin, katı albümin, dış sıvı albümin şeklinde 4 tabakadan 

oluşmaktadır (Şamlı ve Aylin, 2016). 
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Vücut tarafından, yumurta proteini albümin, neredeyse tamamen kullanılabilmektedir. Bu yüzden, pro-

teinler arasında biyolojik değeri en yüksek protein olarak bilinmektedir (Şenköylü, 2001; Demirci, 

2011). 

Taze bir yumurtada kırılıp incelendiğinde, katı albümin tabakası buğulu bir görünüm göstermektedir. 

Bunun nedeninin yapısında bulunan karbonik asit olduğu belirtilmiştir. Karbonik asit; katı albüminin 

sıvı albümine dönüşümünü engelleyen en önemli unsurlardan biridir ve yumurtlamadan 12 saat sonra 

büyük oranda buharlaşarak kabuk içerisinden çıkar (Şamlı ve Aylin, 2016). Ayrıca, katı albümin taba-

kasında bakterileri öldüren bir enzim olarak bilinen lizozim bulunmakta ve bu sebepten bakterilerin 

yumurta içine girişi engellemektedir. Katı albümin tabakası, sıcaklığın ve depolama süresinin etkisi so-

nucu sıvı albümin tabakasına dönüşerek yumurtanın bayatlamasına neden olmaktadır. İleri derecede 

bayatlamış yumurtalarda, katı albüminin yok olarak tamamen sıvı albümine dönüştüğü görülmektedir 

(Şenköylü, 2001). 

Kabuklu Yumurtada Zamanla Meydana Gelen Başlıca Değişimler 

 Yumurta akının viskozitesi azalır ve hava boşluğu oluşur.  

 Hava boşluğu genişler/artar.  

 Su kaybı sonucu hafifler. 

 Karbondioksit kaybı nedeniyle pH yükselir.  

 Proteinin yapısı bozulur ve hidrojen sülfür açığa çıkar, yumurtanın kokusu olumsuz yönde değiş-

meye başlar.  

 Amonyak miktarı artar. Bunun sonucunda yine yumurtanın kokusu olumsuz yönde değişir.  

 İnorganik fosfor miktarı fazlalaşır.  

 Yumurta kabuğundaki mikroorganizmaların, zamanla yumurtanın içine geçerek orada çoğalmaları 

ile mikrobiyolojik kontaminasyon meydana gelir (MEB, 2011) 

YUMURTA AKI TOZU 

Yumurta akının, yüksek protein değeri ve besleyiciliği gibi avantajlarının yanı sıra kısa raf ömrü ve 

nakliye sorunları gibi bazı dezavantajları vardır ve bu, gıda endüstrisindeki uygulamasını büyük ölçüde 

sınırlar. Ayrıca yumurta kabuğu Salmonella, Koliform grubu ve diğer patojen mikroorganizmaları taşı-

maktadır (Hank ve ark., 2001). Yumurta kabuklarının dış yüzeyinde bulunan bu mikroorganizmaların 

gıda imalathanelerinde bulunan diğer gıdalara ve ürünlere bulaşma riski söz konusudur.  Gelişmiş ülke-

lerde, kabuklu yumurtanın imalathanede kullanımı sağlık kuruluşları tarafından yasaklanmıştır (Susyal, 

2011). Birçok dezavantajı olması nedeniyle endüstriyel yumurta tüketicileri daha ekonomik, güvenli, 

kaliteli ve kullanışlı işlenmiş yumurta ürünlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Son yıllarda yumurta ürünleri 

içerisinde en çok dikkat çeken ürünlerin başında, işletmelere birçok avantaj sağlaması sebebiyle yumurta 

tozu gelmektedir (Franke ve Kießling, 2002; Van der Plancken ve ark., 2007). 

Yumurta tozu, kabuklu yumurtaya alternatif olarak endüstriyel kullanım amacıyla üretilmiş bir üründür. 

Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da sıklıkla tercih edilmektedir (Susyal, 2011). 

Kabuklu yumurtaların ileri ürüne işlenme oranı gelişmiş ülkelerde %40-45 civarında iken ülkemizde bu 

oran %5-7 civarındadır. Piyasada arz fazlası yumurtalar kurutularak yumurta tozuna dönüştürülmelidir. 

Bu sayede yumurtanın raf ömrü 2 yıla kadar uzatılabilecek ve ülkemizde ithal edilerek kullanılan yu-

murta tozu iç piyasadan karşılanabilmiş olacaktır (Yüceer, 2019). 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

242 

Yumurta tozu ürünleri belli oranlarda su ile karıştırılarak yumurtanın kullanıldığı her alanda gıda ürün-

lerine ilave edilebilmektedir (Stadelman ve Cotterill, 1995). Protein yönünden zengin yumurta akı (al-

bümin) tozu, başta köpürmesi ve jelleşme özellikleri nedeniyle gıda maddesi olarak fırıncılık sektö-

ründe; ek olarak çikolata, beze, fındık ezmesi, şekerleme, vücut geliştirme ve sağlık ürünlerinde de kul-

lanılmaktadır (Muthukumaran ve ark., 2008) Ayrıca, yumurta akı tozu gıda endüstrisinde bir enkapsü-

lasyon ajanı olarak da kullanılabilmektedir (Solval, 2011). 

Yumurta tozu 1900’lü yılların başında tavada kurutma yöntemiyle üretilmeye başlanmıştır (Gohel, 

2009). İlk olarak yumurta beyazı, sonrasında yumurta sarısı ve bütün yumurta da benzer yöntemlerle 

kurutulmuştur (Spicer, 1969). İlerleyen yıllarda, özellikle II. Dünya Savaşı sırasında sağladığı pek çok 

avantaj nedeniyle askeri alanda da tercih edilmiş ve yüksek kapasiteyle üretimi sağlanmıştır (Gohel, 

2009). 

Sprey kurutma, mikrodalga ile kurutma, dondurarak kurutma gibi çeşitli yöntemlerle yumurta akı tozu 

elde edilebilmektedir. Yumurta tozunda kullanılan dondurarak kurutma yöntemi üretim maliyetinin çok 

yüksek olması sebebiyle üreticiler tarafından tercih edilen bir yöntem değildir (Spicer, 1969). Sprey 

kurutma, yumurta akı tozu üretiminde kullanılan en yaygın yöntemdir. Bu yöntemde sıvı yumurta, suyun 

anında uzaklaştırılması için yüksek basınçlı nozüller (500–6000 psi) tarafından sıcak hava akımıyla ato-

mize edilir (Wu, 2014). Nihai ürün ağırlıkça en az %95 toplam katı yumurta içermelidir. Spreyle kuru-

tulmuş yumurta akı, köpürme ve jelleşme özelliklerine sahip olması sebebiyle gıda katkı maddesi olarak 

kullanılmaktadır (Lechevalier ve ark., 2007). 

Franke ve Kießling (2002), sprey kurutma işleminin önemli fonksiyonlarından olan kurutma havası giriş 

sıcaklığı ve atomizör basıncının yumurta tozunun fonksiyonel özellikleri (jelleşme, köpürme vb.) üze-

rine etkilerini incelemişler ve bunların arasında kayda değer sonuçlar olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Buna göre hava giriş sıcaklığındaki artış, protein çözünürlüğü ve köpük oluşturma özelliklerinde azal-

maya neden olurken emülsiyon stabilitesinde artışa neden olmaktadır. Ayrıca kurutma işlemi sırasında 

özellikle protein denatürasyonunun fonksiyonel özelliklerin değişiminde rol oynadığı belirtilmiştir. 

Yapılan bir çalışmada, orta düzeydeki sprey kurutma koşullarının (110 °C, 120 °C ve 125 °C giriş sı-

caklıkları ile 0,2 l/sa ve 0,3 l/sa debi) kurutulmuş yumurta akı üzerindeki işlevselliğini incelemiş olup 

yüksek sıcaklık (125 °C) ve düşük sıvı debisinin (0.2 l/sa) köpürme kapasitesini artırdığını, emülsiyon 

kapasitesi ve stabiliteyi ise iyileştirdiğini belirtmişlerdir (Katekhong ve Charoenrein, 2018). 

Hammershoj ve ark. (2004), sprey kurutucu kullanarak yumurta akı tozu elde ettikleri bir çalışmada 

ultrafiltrasyon ve pastörizasyon gibi işlem basamaklarının yumurta tozunun jelleşme, su tutma kapasi-

tesi ve köpük oluşturma özelliklerini etkileyen en önemli basamaklar olduğu sonucuna ulaşmışlar ve bu 

işlem basamaklarını belirleyerek kontrolü bir şekilde istenilen ürün özelliklerinin sağlanmasının müm-

kün olacağını bildirmişlerdir. 

Koç ve Çabuk (2019) yaptıkları bir çalışmada, yumurta akı tozu elde etmek için mikrodalga ile kurut-

manın uygun bir yöntem olduğu saptamışlardır. Elde edilen toz, köpürme ve jelleşme özelliklerinden 

dolayı özellikle fırıncılık endüstrisinde kurutma çalışmalarında bir enkapsülasyon ajanı olarak ve bir 

gıda bileşeni olarak kullanılabileceğini ortaya koymuşlardır. Mikrodalga gücündeki artışla nem giderme 

hızı, kurutma hızı ve etkili nem yayılma değerleri artmış, ancak kurutma süresinde ters etki gözlenmiştir. 
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SONUÇ 

Yumurta akı tozu kimyasal, işlevsel ve mikrobik problemleri çözmede çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Düşük maliyette depolanabilirler ve kabuklu veya sıvı yumurtalardan daha az depolama alanı kaplarlar. 

Taşımacılık maliyetleri, dondurulmuş veya sıvı yumurtalardan daha azdır. Sağlıklı bir şekilde taşınma-

ları kolaydır. Kurutma sayesinde enzimatik bozunma engellenir ve mikrobiyolojik gelişme sınırlanmış 

olur. Ayrıca yumurta akı tozu, köpürme kabiliyeti ve jelleşme gibi avantajlarından dolayı ürün geliştir-

mede de kullanılabilmektedir. 
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CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMENİN AŞINDIRICILI SU 

JETİ İLE DELİNMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE 

ETKİSİ 

Meltem ALTIN KARATAŞ1, Hasan GÖKKAYA2 

1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gerede Meslek Yüksek Okulu, Makine Eğitimi Bölümü,  

Bolu / Türkiye 
2Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Karabük / Türkiye 

Öz: Cam Elyaf Takviyeli Polimer (CETP) kompozit malzemeler, düşük özgül ağırlığa karşı yüksek 

mukavemetleri ile birlikte uygun özelliklerde farklı şekillerde üretilebildikleri için, özellikle uzay ve 

havacılık endüstrisinde ve birçok sektörde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Delme işlemi, parçaların 

montajı (perçinli, cıvatalı) sırasında tüm işleme operasyonlarının %40'ını oluşturmaktadır. Diğer kat-

manlı kompozit malzemelerde olduğu gibi; heterojen olmaları ve termal duyarlılık nedeniyle uygun ko-

şullar sağlanmış olsa bile; CETP kompozit malzemelerin delme, kesme, frezeleme, taşlama gibi gele-

neksel işlemlerle zarar görmeden işlenmesi çok zordur. Bu çalışmada, CETP kompozit malzemelerin 

delme işlemleri aşındırıcılı su jeti (ASJ) işleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Delme deneyleri, üç-

eksen CNC kontrol sistemli ASJ tezgâhı ile yapılmıştır. Tezgâh işleme parametreleri olarak 3600, 4300, 

4800 ve 5300 bar’lık su basıncı; 1, 2, 3 ve 4 mm’lik nozul yaklaşma mesafesi; 750, 1500, 2000 ve 3000 

mm/dak nozul ilerleme oranı; 8, 10, 12 ve 14 mm’lik delik çapları seçilmiştir. Bu çalışmada kullanılan 

CETP kompozit malzeme [0º/45º/90º/-45º] fiber oryantasyon açısında ve vakum torbalama yöntemi ile 

üretilmiştir. CETP kompozit malzeme, ASJ ile farklı işleme parametreleri altında delinmiş ve ortalama 

yüzey pürüzlülüğü analiz edilmiştir. Tasarım ve analiz yöntemi olarak Taguchi yöntemi kullanılmıştır. 

Delme deneylerinde işleme parametrelerinin etkileri, Taguchi L16 orthogonal dizinine göre araştırılmış 

ve elde edilen veriler Minitab 17 yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Deney sonuçlarının değerlendi-

rilmesinde sinyal/gürültü (S/N) oranı esas alınmıştır.  Optimum işleme şartları, “daha küçük-daha iyidir” 

yaklaşımına göre ortalama yüzey pürüzlülüğü için S/N oranı hesaplanarak tespit edilmiştir. En etkili 

işleme parametreleri, varyans analizi (ANOVA) kullanılarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Cam Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit Malzeme (CETP), Aşındırıcılı Su Jeti 

(ASJ), Yüzey Pürüzlülüğü, Taguchi Metodu 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Cam fiberler, mekanik özellikleri, yalıtkan özellikleri, termal kararlılık ve nispeten düşük maliyet özel-

liklerinin mükemmel kombinasyonu nedeniyle yaygın olarak kullanılan fiber takviyesidir (Mitchell, 

2004). En yaygın kullanılan fiber takviyeleri cam, karbon, aramid ve bor fiberler olup, kompozit mal-

zemeler için kullanılan cam fiberler, 2.6 g/cm3 yoğunluğa sahiptir (Joshi, Drzal, Mohanty, & Arora, 

2004). Tipik fiber çapları 5 µm ila 20 µm arasında değişmektedir. Cam fiberin çapı 5 ila 25 µm, karbon 

fiberi 5 ila 8 µm, aramid fiberi 12.5 µm ve bor lifi 100 µm'dir. Bu küçük çap nedeniyle, fiber esnektir 

ve kolayca şekillendirilebilir (Mazumdar, 2001). 

Cam elyaf takviyeli polimerler (CETP); spor malzemelerinden inşaat ve havacılık endüstrisine kadar 

çok çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır. Kimya endüstrisindeki tanklar ve kaplar (basınçlı ve basınç-

sız) ile atık su boru hatları rutin olarak cam elyaf takviyeli polyester reçineden yapılır. Ayrıca; yel de-

ğirmenlerinin rotorları da tipik olarak cam elyaf takviyeli epoksiden yapılmaktadır. Bu tür kompozitler, 
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Airbus'ın süper jumbo uçağı A380'in gövdesinde kullanılmaktadır. Şekillendirilebilirlik, işlenebilirlik, 

tokluk ve darbe direnci gibi metal konstrüksiyonun avantajlarıyla birlikte yüksek mukavemet, mükem-

mel yorgunluk ve kırılma direnci gösterirler (Chawla, 2012). 

Kompozit malzemelerin hasar görmeden işlenmesi, heterojenite ve termal hassasiyet nedeniyle, uygun 

koşullar sağlanmış olsa bile, delme, kesme, frezeleme, taşlama, vb. gibi konvansiyonel işlemlerle ol-

dukça zor olmaktadır (Patel & Shaikh, 2013). Modern imalat yöntemleri ile elde edilen yüksek doğruluk, 

karmaşık geometrilerde iyi yüzey elde edilmesi, iş takımının olmaması ve dolayısıyla çapaksız yüzey 

oluşturması gibi avantajlı yönleri modern imalat yöntemlerinin geleneksel imalat yöntemlerine göre üs-

tünlükleri olduğunu göstermektedir (Shukla M, 2013). Modern imalat yöntemlerinden biri olan aşındı-

rıcılı su jeti (ASJ) ile işleme termal bozulmanın olmaması, yüksek işleme çeşitliliği, yüksek esneklik ve 

düşük kesme kuvvetleri olmak üzere farklı avantajları sayesinde 'soğuk' kesim teknolojisi olup, polimer 

matrisli kompozit malzemelerin işlenmesinde büyük bir potansiyele sahiptir (Wang, 1999). 

Literatürde; Ramesha vd., CETP kompozitlerin farklı işleme parametreleri altında ASJ ile işlenmesinde 

ilerleme hızının yüzey pürüzlülüğü için en önemli faktör olduğunu; aşındırıcı boyutu, aşındırıcı kon-

santrasyonu ve nozul yaklaşma mesafesinin yüzey pürüzlülüğünün kontrolünde önemli olmadığını be-

lirtmişlerdir (Ramesha, Santhosh, Kiran, Manjunath, & Naresh, 2019). Prasad ve Chaitanya’nın CETP 

kompozitlerin ASJ ile işlenmesiyle ilgili yaptıkları deneysel çalışma sonuçları, nozul yaklaşma mesafesi 

ve fiber oryantasyonunun yüzey pürüzlülüğünü etkileyen temel faktörler olduğunu ortaya koymuştur. 

Yüzey pürüzlülüğünün su basıncının artmasıyla artacağını tespit etmişlerdir. Daha iyi bir yüzey kalite-

sinin, yüksek su basıncı, yüksek aşındırıcı akış oranı, düşük nozul yaklaşma mesafesi ve düşük fiber 

oryantasyon açısı ile elde edileceğini tespit etmişlerdir (Prasad & Chaitanya, 2020). Deepak ve Davim, 

grafit dolgulu CETP kompozitlerin ASJ ile işlenmesinde minimum yüzey pürüzlülüğü için optimum 

işleme parametrelerinin; 150 MPa su basıncı, 75 mm/dak ilerleme hızı, %14 aşındırıcı konsantrasyonu 

ve 3 mm nozul yaklaşma mesafesinin kullanılmasıyla elde edildiğini belirtmişlerdir. 

Bu çalışmada, [0°/45°/90°/-45°]s elyaf oryantasyon açısına sahip CETP kompozit malzemenin ASJ tez-

gâhında işlenebilirlik özellikleri; delme prosesiyle delinen delik yüzeylerinin ortalama yüzey pürüzlü-

lüğü değerlerinin araştırılmasıyla değerlendirilmiştir. Bu araştırma için Taguchi Metodunun tüm adım-

ları uygulanmıştır. Varyans analizi (ANOVA) delme parametrelerinin % etkilerini belirlemek amacıyla 

kullanılmıştır. İşlenmiş yüzeylerin ortalama yüzey pürüzlülüğü Mitutoyo marka SJ-410 model pürüzlü-

lük ölçüm cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

AMAÇ 

Bu çalışmada; malzemelerin son montajı esnasında delme işleminin diğer işlemlere kıyasla en sık kul-

lanılan işleme yöntemi olmasından dolayı CETP kompozit malzemenin ASJ ile delinmesi konusu ele 

alınmıştır. [0°/45°/90°/-45°]s elyaf oryantasyonundaki CETP kompozit malzemenin farklı işleme para-

metreleri altında ASJ ile işlenmesinde delik yüzeyinde oluşan ortalama yüzey pürüzlülüğünün mini-

muma indirgenebilmesi amacıyla optimum işleme parametrelerinin belirlenmesine çalışılmıştır. 

KAPSAM 

CETP kompozit malzemenin modern imalat yöntemlerinden biri olan ASJ kesme işlemiyle veya gele-

neksel yöntemler ile delinmesiyle ilgili literatürde çalışma bulunmakta olup bu malzemelerin modern 
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imalat yöntemleriyle delinmesi ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Birçok endüstri alanında kul-

lanılmakta olan [0°/45°/90°/-45°]s elyaf oryantasyonundaki CETP kompozit malzemenin farklı işleme 

parametreleri altında ASJ ile delinmesinde delik yüzeyinde oluşan ortalama yüzey pürüzlülüğü, çalış-

mamız için problem konusu olarak ele alınmıştır. 

YÖNTEM 

Yapılan çalışmada, [0°/45°/90°/-45°]s elyaf oryantasyonundaki CETP kompozit malzeme iş parçası ola-

rak kullanılmıştır (Şekil 1). Üretimi gerçekleştirilen CETP kompozit malzemenin teknik özellikleri 

Tablo 1’de verilmiştir. Malzemeler daha hafif ve daha sağlam olmasıyla birlikte kararlı yapısından do-

layı vakum torbalama yöntemiyle imal ettirilmiştir. 

 

Şekil 1. CETP kompozit malzemenin görüntüsü 

Tablo 1. CETP kompozit malzemenin teknik özellikleri 

Nr. Özellikler Birim 

1 Dokuma tipi Twill 2×2 

2 Kumaş ağırlığı 280 gr/m2 

3 Elyaf hacim oranı % 50 

4 Tabaka sayısı 24 

5 Her bir tabakanın kalın-

lığı 

~ 0.2 - 0.5 mm 

6 Reçine tipi Epoksi 

7 Üretim yöntemi Vakum torba-

lama 

Deney numunesinin delme işlemleri Bystronic marka Byjet Flex 8030 model max. su basıncı 5300 bar 

olan 3 eksenli ASJ tezgâhında gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). CETP kompozit malzemenin ASJ ile delin-

mesinde nozul çapı (0,80 mm), aşındırıcı akış oranı (350 gr/dak), aşındırıcı türü ve boyutu (80 mesh 

garnet) sabit tutulmuştur.  
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Şekil 2. Bystronic Byjet Flex 8030 ASJ tezgâhının görüntüsü 

Yüzey pürüzlülüğü, işleme proseslerinde en önemli parametrelerden biridir. Delik yüzey kalitesi, özel-

likle malzemelerle temas eden bileşenlerde, servis ömürleri boyunca parçaları önemli ölçüde etkileye-

cektir. Bu çalışmada, ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri (Ra) delik yüzey kalitesini karakterize etmek 

için kullanılmıştır. Ortalama yüzey pürüzlülüğü ölçümünde alınan bölgeler Şekil 3’te gösterilmiştir. Her 

bir delik için, Mitutoyo marka SJ-410 model pürüzlülük ölçüm cihazı kullanılarak 4 adet ölçüm yapıl-

mıştır. 4 ayrı bölgeden elde edilen ortalama yüzey pürüzlülüğü değerlerinin aritmetik ortalaması alına-

rak her bir delik için ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri tespit edilmiştir. 

 

Şekil 3. Yüzey pürüzlülüğü ölçümünün gösterimi 
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Tasarım ve analiz yöntemi olarak Taguchi metodu kullanılmıştır. CETP kompozit malzemelerin delin-

mesinde etkileri araştırılacak işleme parametreleri olarak, ASJ tezgâhı değişkenlerinden su basıncı, no-

zul yaklaşma mesafesi, nozul ilerleme hızı ve delik çapı seçilmiş ve Tablo 2’de verilen seviyelerde 

delme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Optimum delme parametrelerini belirlemek ve belirlenen delme 

parametrelerinin ortalama yüzey pürüzlülüğüne etkilerini analiz etmek için en uygun ortogonal dizi olan 

L16 (4^4) seçilmiştir (Tablo 3). Taguchi deney tasarım metodu ile farklı işleme parametrelerinde, farklı 

seviyeler arasından optimum işleme parametrelerini belirlenmiştir. Taguchi metoduna göre yapılan de-

ney tasarımı ve istatistiksel analizler Minitab 17 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Varyans analizi 

(ANOVA) ile en etkili işleme parametresi tespit edilmiştir. 

Table 2. Delme parametreleri ve seviyeleri 

Sembol Parametre Birim Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4 

A Basınç (Bar) 3600 4300 4800 5300 

B Nozul yaklaşma 

mesafesi  

(mm) 1 2 3 4 

C Nozul ilerleme hızı (mm/dak) 750 1500 2000 3000 

D Delik çapı (mm) 8 10 12 14 

Tablo 3. Taguchi L16 (4
4) ortogonal dizisi 

Delme 

sayısı 

A B C D 

Su 

basıncı 

Nozul yaklaşma 

mesafesi  

Nozul ilerleme 

hızı 

Delik çapı 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

3 1 3 3 3 

4 1 4 4 4 

5 2 1 2 3 

6 2 2 1 4 

7 2 3 4 1 

8 2 4 3 2 

9 3 1 3 4 

10 3 2 4 3 

11 3 3 1 2 

12 3 4 2 1 
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13 4 1 4 2 

14 4 2 3 1 

15 4 3 2 4 

16 4 4 1 3 

 

BULGULAR 

Bu çalışmada, CETP kompozit malzemenin ASJ ile delinmesinde delme parametrelerinin etkileri, etki 

sıraları, % etkileri ve optimum seviyeleri Taguchi Metodu ile belirlenmiştir. CETP kompozit malzeme-

nin ASJ ile delinmesi sonucunda elde edilen ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerleri Tablo 4'te ve-

rilmiştir. Taguchi metoduna göre istatistiksel analiz yapmak için ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri 

“daha küçük daha iyidir” yaklaşımına göre S/N oranına dönüştürülmüştür (Tablo 4). 

Tablo 4. Taguchi L16 (4^4) deney tasarımına göre elde edilen deneysel sonuçlar 

Deney 

sayısı 

A B C D Ra S/N Ra 

1 3600 1 750 8 11,176 -20,9657 

2 3600 2 1500 10 11,797 -21,4351 

3 3600 3 2000 12 11,860 -21,4814 

4 3600 4 3000 14 12,676 -22,0595 

5 4300 1 1500 12 8,423 -18,5093 

6 4300 2 750 14 8,528 -18,6164 

7 4300 3 3000 8 9,920 -19,9298 

8 4300 4 2000 10 10,364 -20,3101 

9 4800 1 2000 14 6,598 -16,3882 

10 4800 2 3000 12 7,738 -17,7729 

11 4800 3 750 10 7,748 -17,7841 

12 4800 4 1500 8 7,908 -17,9611 

13 5300 1 3000 10 5,702 -15,1198 

14 5300 2 2000 8 6,274 -15,9502 

15 5300 3 1500 14 6,703 -16,5254 

16 5300 4 750 12 7,172 -17,1125 
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Tablo 4 incelendiğinde; en düşük ortalama yüzey pürüzlülüğü değerlerinin 13 numaralı deneyde elde 

edildiği görülmektedir. En düşük ortalama yüzey pürüzlülüğü; 5300 bar su basıncı, 3000 mm/dak iler-

leme oranı, 1 mm nozul yaklaşma mesafesi ve 10 mm çapına sahip olan delikte 5.702 µm olarak tespit 

edilmiştir. Ayrıca; A, B, C ve D kontrol faktörlerinin ortalama yüzey pürüzlülüğüne etkisi, S/N oranı 

tepki tablosu kullanılarak analiz edilmiştir. Ortalama yüzey pürüzlülüğü için optimum seviye A4B1C1D4 

olarak elde edilmiştir. 

Table 5. Ortalama ve sinyal/gürültü oranları için tepki tablosu 
 

Means 

  

Signal to Noise Ratios 

O
rt

a
la

m
a
 Y

ü
ze

y
 P

ü
rü

zl
ü

lü
ğ

ü
 (

R
a

) 

Level A B C D 

 

Level A B C D 

1 11,877 7,975 8,656 8,819 

 

1 -21,490 -

17,750 

-

18,620 

-

18,700 

2 9,308 8,584 8,708 8,902 

 

2 -19,340 -

18,440 

-

18,610 

-

18,660 

3 7,498 9,058 8,774 8,798 

 

3 -17,480 -

18,930 

-

18,530 

-

18,720 

4 6,462 9,530 9,009 8,626 

 

4 -16,180 -

19,360 

-

18,720 

-

18,400 

Delta 5,415 1,555 0,353 0,276 

 

Delta 5,310 1,620 0,190 0,320 

Rank 1 2 3 4 

 

Rank 1 2 4 3 

CETP kompozit malzemenin ASJ ile delme işlemi sonrası işleme parametrelerinin değişken faktörler 

üzerindeki etki derecelerini belirlemek için uygulanan ANOVA analizi, %5 anlamlılık seviyesi ve %95 

güvenirlik seviyesinde gerçekleştirilmiştir. Ortalama yüzey pürüzlülüğü için yapılan ANOVA sonuçları 

Tablo 6’da verilmiştir. Ortalama yüzey pürüzlülüğü üzerinde, su basıncının etkisi yaklaşık %91 civa-

rındadır. Bunu yaklaşık %7 etki aralığı ile nozul yaklaşma mesafesi takip etmiştir. İlerleme miktarı ve 

delik çapının yüzey pürüzlülüğü üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi olmamıştır. 
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Table 6. Ortalamalar için varyans analizi 

O
rt

a
la

m
a
 Y

ü
ze

y
  

P
ü

rü
zl

ü
lü

ğ
ü

 (
R

a
) 

Parametre DF Adj SS Adj MS F değeri P değeri Katkı (%) 

A 3 67,539 22,513 126,57 0,001 91,48 

B 3 5,304 1,768 9,94 0,046 7,18 

C 3 0,2914 0,0971 0,55 0,684 0,39 

D 3 0,1615 0,0538 0,3 0,824 0,22 

Hata 3 0,5336 0,1779 - - 0,72 

Toplam 15 73,8296 - - - 100,00 

S = 0,421745  R2 = 99.28%   R2(adj) = 96.39% 

 

SONUÇ 

Bu deneysel çalışmada, cam elyaf takviyeli polimer (CETP) kompozit malzemenin farklı işleme para-

metreleri altında aşındırıcılı su jeti (ASJ) ile delinmesi sonucunda ortalama yüzey pürüzlülüğü üzerinde 

delme parametrelerinin etkisi araştırılmış ve minimum ortalama yüzey pürüzlülüğü için delme paramet-

relerinin optimum seviyeleri belirlenmiştir. Bu amaçla, CETP kompozit malzemenin ASJ ile delinme-

sinde optimum delme parametreleri elde edilmeye çalışılmıştır. İşleme parametrelerini optimize etmek 

için Taguchi tekniği ile birlikte deney sonuçlarını değerlendirmek için ANOVA analizi kullanılmıştır. 

Yapılan çalışma sonucunda elde edilen bulgular aşağıda sıralanmıştır: 

1. Yüksek su basıncı ve düşük nozul yaklaşma mesafesinde ortalama yüzey pürüzlülüğü değerinin 

azaldığı tespit edilmiştir. 

2. CETP kompozit malzemenin delik yüzeyinde en yüksek ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri 5.702 

µm ve en düşük ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri 12.676 µm olarak elde edilmiştir. 

3. Ortalama yüzey pürüzlülüğü için optimum seviye A4B1C1D4 olarak elde edilmiştir. 

4. ANOVA analizinden elde edilen sonuçlar neticesinde; CETP kompozit malzemenin ASJ ile delin-

mesinde minimum ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri elde etmek için sırasıyla su basıncı ve nozul 

yaklaşma mesafesi parametrelerinin seviyelerinin kontrol altında tutulması yeterli olacaktır. 
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CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMENİN AŞINDIRICILI SU 

JETİ İLE DELİNMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN DELAMİNASYON 

HASARINA ETKİSİ 

Meltem ALTIN KARATAŞ1, Hasan GÖKKAYA2 

1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gerede Meslek Yüksek Okulu, Makine Eğitimi Bölümü,  

Bolu / Türkiye 

2Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Karabük / Türkiye 

Öz: Cam Elyaf Takviyeli Polimer (CETP) kompozit malzemeler, özellikle uzay ve havacılık, otomotiv, 

denizcilik ve spor malzemeleri imalatı gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu malzemeler, 

anizotropik ve heterojen yapıları nedeniyle işlenmesi zor olan malzeme türleri arasındadır. Diğer kat-

manlı kompozit malzemelerde olduğu gibi, bu malzemelerin geleneksel işleme yöntemleriyle işlenme-

sinde, lif çekilmesi, lif kopması, matris bulaşması ve delaminasyon (delik yüzey hasarı) gibi hasarlar 

oluşmaktadır. Bu çalışmada, CETP kompozit malzemelerin delme işlemleri aşındırıcılı su jeti (ASJ) 

işleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Delme deneyleri, üç-eksen CNC kontrol sistemli ASJ tezgâhı ile 

yapılmıştır. Tezgâh işleme parametreleri olarak 3600, 4300, 4800 ve 5300 bar’lık su basıncı; 1, 2, 3 ve 

4 mm’lik nozul yaklaşma mesafesi; 750, 1500, 2000 ve 3000 mm/dak nozul ilerleme oranı; 8, 10, 12 ve 

14 mm’lik delik çapları seçilmiştir. Bu çalışmada kullanılan CETP kompozit malzeme [0°/45°/90°/-

45°]s elyaf oryantasyon açısında ve vakum torbalama yöntemi ile üretilmiştir. CETP kompozit malzeme, 

ASJ ile farklı işleme parametreleri altında delinmiş ve delaminasyon faktörü analiz edilmiştir. Tasarım 

ve analiz yöntemi olarak Taguchi yöntemi kullanılmıştır. Delme deneylerinde işleme parametrelerinin 

etkileri, Taguchi L16 orthogonal dizinine göre araştırılmış ve elde edilen veriler Minitab 17 yazılımı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde sinyal/gürültü (S/N) oranı esas 

alınmıştır.  Optimum işleme şartları, “daha küçük-daha iyidir” yaklaşımına göre delaminasyon hasarı 

için S/N oranı hesaplanarak tespit edilmiştir. En etkili işleme parametreleri, varyans analizi (ANOVA) 

kullanılarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cam Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit Malzeme (CETP), Aşındırıcılı Su Jeti 

(ASJ), Delaminasyon, Taguchi Metodu 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Cam elyaf takviyeli polimerler (CETP); yüksek özgül mukavemeti, düşük özgül ağırlığı ve düşük ısıl 

genleşme katsayısına sahip üstün mekanik özellikleri, termal stabilite ve nispeten düşük maliyetlerinin 

mükemmel kombinasyonu nedeniyle birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır (Mitchell, 

2004; Modi, Singh, & Shrivastava, 2020). Cam elyaf takviyeli polimerler; elektronik, havacılık, otomo-

bil, spor malzemeleri ve inşaat gibi birçok endüstride kullanılmaktadır. Kimya endüstrisindeki tanklar 

ve kaplar (basınçlı ve basınçsız) ile atık su boru hatları rutin olarak cam elyaf takviyeli polyester reçi-

neden yapılmaktadır. Ayrıca; yel değirmenlerinin rotorları da cam elyaf takviyeli epoksiden yapılmak-

tadır (Chawla, 2012). Ayrıca; cam elyafının çevresel etkilere karşı üstün direnci, cam elyaf takviyeli 

polimerleri deniz ürünleri ve kimya ve gıda endüstrileri için de çekici hale getirmiştir (Sheikh-Ahmad, 

2009).  
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Geleneksel olmayan gelişmiş işleme yöntemlerinden biri olan ASJ ile işleme, aşınma yoluyla talaşın 

kaldırıldığı soğuk işleme yöntemidir. ASJ ile işleme; yüksek işleme çeşitliliği, düşük işleme kuvvetle-

rinin olması, ısı ve termal bozulmanın olmaması; özellikle iletken olmayan-kesilmesi zor malzemelerin 

işlenmesinde (kesme, tornalama, delme, frezeleme işlemlerine göre) çok fazla avantaja sahiptir (Aich, 

Banerjee, Bandyopadhyay, & Das, 2014; Unde et al., 2015).  

Günümüzde farklı malzemelerin ASJ ile işlenmesi üzerine araştırmalar yapılmaya devam etmekte olup 

başarılı sonuçlar elde edilmektedir (Dittrich, Dixa, Kuhl, Palumbo, & Tagliaferria, 2014). Deepak ve 

Pai, grafit dolgulu cam epoksi laminantların ASJ ile işlenmesinde su basıncının delik çapını etkileyen 

en etkili parametre olduğunu; optimum işleme parametrelerinin 100 MPa su basıncı, 1 mm nozul yak-

laşma mesafesi ve 225 mm/dak ilerleme hızı ile elde edildiğini tespit etmişlerdir. Delinmiş delik yüze-

yinde delaminasyonun görülmediğini, ancak; jetin çarpma etkisiyle delik kenarlarında hasar oluştuğunu 

belirtmişlerdir (Deepak & Pai, 2019). Ibraheem ve ark. CETP kompozit malzemelerin ASJ ile delinme-

sinde ilerleme oranının, nozul yaklaşma mesafesinin, ASJ basıncının ve aşındırıcı akış hızının etkili 

parametreler olduğunu, ASJ ile delik delme işleminde ASJ basıncının malzeme dayanımı üzerinde etkili 

olduğunu ve basıncın malzeme dayanımını olumsuz olarak etkilememesi için ASJ basıncının düşürül-

mesi gerektiğini belirtmişlerdir (Ibraheem, Iqbal, & Hashemipour, 2015). Wang ve Guo da polimer 

matrisli kompozitlerin ASJ ile kesilmesinde, delaminasyonun düşük su jeti basıncında kompozit içine 

jet girişinin yetersizliği nedeniyle oluştuğunu belirtmişlerdir (Wang & Guo, 2002). Miller vd. hibrit 

titanyum kompozit malzemenin ASJ ile işlenmesinde ilerleme hızının artmasıyla delaminasyonun arttı-

ğını tespit etmişlerdir (Miller, Eneyew, & Ramulu, 2013). 

Bu çalışmada, [0°/45°/90°/-45°]s elyaf oryantasyon açısına sahip CETP kompozit malzemenin ASJ tez-

gâhında işlenebilirlik özellikleri; delme prosesiyle delinen deliklerin delaminasyon faktörünün (Fd) araş-

tırılmasıyla değerlendirilmiştir. Bu araştırma için Taguchi Metodunun tüm adımları uygulanmıştır. Var-

yans analizi (ANOVA) delme parametrelerinin % etkilerini belirlemek amacıyla kullanılmıştır. İşlenmiş 

yüzeylerin delaminasyon oluşumları optik mikroskop kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

AMAÇ 

Bu çalışmada; malzemelerin son montajı esnasında delme işleminin diğer işlemlere kıyasla en sık kul-

lanılan işleme yöntemi olmasından dolayı CETP kompozit malzemenin ASJ ile delinmesi konusu ele 

alınmıştır. [0°/45°/90°/-45°]s elyaf oryantasyonundaki CETP kompozit malzemenin farklı işleme para-

metreleri kombinasyonu altında ASJ ile işlenmesinde oluşabilecek delaminasyon hasarının minimuma 

indirgenebilmesi amacıyla optimum işleme parametrelerinin belirlenmesine çalışılmıştır. 

KAPSAM 

CETP kompozit malzemenin modern imalat yöntemlerinden biri olan ASJ kesme işlemiyle veya gele-

neksel yöntemler ile delinmesiyle ilgili literatürde çalışma bulunmakta olup bu malzemelerin modern 

imalat yöntemleriyle delinmesi ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Birçok endüstri alanında kul-

lanılmakta olan [0°/45°/90°/-45°]s elyaf oryantasyonundaki CETP kompozit malzemenin farklı işleme 

parametreleri altında ASJ ile delinmesinde oluşabilecek delaminasyon hasarı, çalışmamız için problem 

konusu olarak ele alınmıştır. 
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YÖNTEM 

Yapılan çalışmada, [0°/45°/90°/-45°]s elyaf oryantasyonundaki CETP kompozit malzeme iş parçası ola-

rak kullanılmıştır (Şekil 1). Üretimi gerçekleştirilen CETP kompozit malzemenin teknik özellikleri 

Tablo 1’de verilmiştir. Malzemeler daha hafif ve daha sağlam olmasıyla birlikte kararlı yapısından do-

layı vakum torbalama yöntemiyle imal ettirilmiştir. 

 

Şekil 1. CETP kompozit malzemenin görüntüsü 

Tablo 1. CETP kompozit malzemenin teknik özellikleri 

Nr. Özellikler Birim 

1 Dokuma tipi Twill 2×2 

2 Kumaş ağırlığı 280 gr/m2 

3 Elyaf hacim oranı % 50 

4 Tabaka sayısı 24 

5 Her bir tabakanın kalın-

lığı 

~ 0.2 - 0.5 mm 

6 Reçine tipi Epoksi 

7 Üretim yöntemi Vakum torba-

lama 

Deney numunesinin delme işlemleri Bystronic marka Byjet Flex 8030 model max. su basıncı 5300 bar 

olan 3 eksenli ASJ tezgâhında gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). CETP kompozit malzemenin ASJ ile delin-

mesinde nozul çapı (0,80 mm), aşındırıcı akış oranı (350 gr/dak), aşındırıcı türü ve boyutu (80 mesh 

garnet) sabit tutulmuştur.  
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Şekil 2. Bystronic byjet flex 8030 ASJ tezgâhının görüntüsü 

CETP kompozit malzemelerin ASJ ile delme işlemi sonrası malzemede oluşabilecek hasarı görebilmek 

için deliklerin mikro yapı görüntüleri 20x-400x arası büyütme sağlayabilen Nikon ShuttlePix mikroskop 

ile çekilmiştir (Şekil 3a) . Aşındırıcılı su jeti ile işlemenin yapısından kaynaklı tabaka giriş ve çıkışında 

oluşabilecek hasar miktarı farklı olabileceği için görüntüler tabaka girişi (üst) ve tabaka çıkışında (alt) 

olacak şekilde iki farklı yönden alınmıştır. 

Delaminasyon faktörü (Fd), deliğin çevresindeki en büyük çap (Dmax) ile delik çapı (Do) arasındaki oran 

olarak belirtilmiş olup Denklem 1’de gösterilmiştir (Şekil 3b). 

(1) 

 

(a)                                                                                          (b) 

Şekil 3. (a) Delaminasyon oluşumunun ölçümü (b) Delaminasyonun şematik gösterimi 

Tasarım ve analiz yöntemi olarak Taguchi metodu kullanılmıştır. CETP kompozit malzemelerin delin-

mesinde etkileri araştırılacak işleme parametreleri olarak, ASJ tezgâhı değişkenlerinden su basıncı, no-

zul yaklaşma mesafesi, nozul ilerleme hızı ve delik çapı seçilmiş ve Tablo 2’de verilen seviyelerde 

delme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Optimum delme parametrelerini belirlemek ve belirlenen delme 

parametrelerinin delaminasyon hasarına etkilerini analiz etmek için en uygun ortogonal dizi olan L16 
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(4^4) seçilmiştir (Tablo 3). Taguchi deney tasarım metodu ile farklı işleme parametrelerinde, farklı se-

viyeler arasından optimum işleme parametrelerini belirlenmiştir. Taguchi metoduna göre yapılan deney 

tasarımı ve istatistiksel analizler Minitab 17 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Varyans analizi (ANOVA) 

ile en etkili işleme parametresi tespit edilmiştir. 

Table 2. Delme parametreleri ve seviyeleri 

Sembol Parametre Birim Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4 

A Basınç (Bar) 3600 4300 4800 5300 

B Nozul yaklaşma mesafesi  (mm) 1 2 3 4 

C Nozul ilerleme hızı (mm/dak) 750 1500 2000 3000 

D Delik çapı (mm) 8 10 12 14 

Tablo 3. Taguchi L16 (4
4) ortogonal dizisi 

Delme 

sayısı 

A B C D 

Su 

basıncı 

Nozul yaklaşma 

mesafesi 

Nozul ilerleme 

hızı 

Delik çapı 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

3 1 3 3 3 

4 1 4 4 4 

5 2 1 2 3 

6 2 2 1 4 

7 2 3 4 1 

8 2 4 3 2 

9 3 1 3 4 

10 3 2 4 3 

11 3 3 1 2 

12 3 4 2 1 

13 4 1 4 2 

14 4 2 3 1 

15 4 3 2 4 

16 4 4 1 3 
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BULGULAR 

Bu çalışmada, CETP kompozit malzemenin ASJ ile delinmesinde delme parametrelerinin etkileri, etki 

sıraları, % etkileri ve optimum seviyeleri Taguchi Metodu ile belirlenmiştir. CETP kompozit malzeme-

nin ASJ ile delinmesi sonucunda elde edilen delik giriş (üst) ve çıkışları (alt) için delaminasyon faktörü 

değerleri Tablo 4'te verilmiştir. Taguchi metoduna göre istatistiksel analiz yapmak için delaminasyon 

faktörü değerleri “daha küçük daha iyidir” yaklaşımına göre S/N oranına dönüştürülmüştür (Tablo 4). 

Tablo 4. Taguchi L16 (4^4) deney tasarımına göre elde edilen deneysel sonuçlar 

Deney 

sayısı 

A B C D Fdüst S/N Fdüst Fdalt S/N Fdalt 

1 3600 1 750 8 1.321 -2.4167 1.265 -2.0400 

2 3600 2 1500 10 1.379 -2.7908 1.274 -2.1028 

3 3600 3 2000 12 1.477 -3.3893 1.316 -2.3854 

4 3600 4 3000 14 1.796 -5.0852 1.467 -3.3285 

5 4300 1 1500 12 1.248 -1.9249 1.170 -1.3637 

6 4300 2 750 14 1.255 -1.9745 1.185 -1.4716 

7 4300 3 3000 8 1.289 -2.2030 1.214 -1.6845 

8 4300 4 2000 10 1.314 -2.3688 1.248 -1.9269 

9 4800 1 2000 14 1.142 -1.1500 1.128 -1.0472 

10 4800 2 3000 12 1.176 -1.4101 1.134 -1.0924 

11 4800 3 750 10 1.186 -1.4804 1.146 -1.1839 

12 4800 4 1500 8 1.235 -1.8305 1.155 -1.2515 

13 5300 1 3000 10 1.130 -1.0651 1.089 -0.7372 

14 5300 2 2000 8 1.134 -1.0945 1.098 -0.8136 

15 5300 3 1500 14 1.153 -1.2343 1.106 -0.8765 

16 5300 4 750 12 1.164 -1.3186 1.114 -0.9408 

Tablo 4 incelendiğinde; en düşük delaminasyon faktörü değerlerinin 13 numaralı deneyde elde edildiği 

görülmektedir. En düşük delaminasyon faktörü; delik girişinde (Fdüst) 5300 bar su basıncı, 3000 mm/dak 

ilerleme oranı, 1 mm nozul yaklaşma mesafesi ve 10 mm çapına sahip olan delikte 1.130; delik çıkışında 

da (Fdalt)  aynı şekilde 5300 bar su basıncı, 3000 mm/dak ilerleme oranı, 1 mm nozul yaklaşma mesafesi 

ve 10 mm çapına sahip olan delikte 1.089 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca; A, B, C ve D kontrol faktör-

lerinin delaminasyon hasarına etkisi, S/N oranı tepki tablosu kullanılarak analiz edilmiştir. Delik giri-

şinde delaminasyon hasarı için optimum seviye A4B1C1D1 olarak tespit edilirken, delik çıkışındaki de-

laminasyon hasarı için optimum seviye A4B1C2D1 olarak elde edilmiştir. 
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Table 5. Ortalama ve sinyal/gürültü oranları için tepki tablosu 
 

Means 

  

Signal to Noise Ratios 

D
el

a
m

in
a

ti
o

n
 (

F
d

ü
st
) 

Level A B C D 

 

Level A B C D 

1 1.493 1.210 1.231 1.245 

 

1 -3.421 -1.639 -1.798 -1.886 

2 1.276 1.236 1.254 1.252 

 

2 -2.118 -1.817 -1.945 -1.926 

3 1.185 1.276 1.267 1.266 

 

3 -1.468 -2.077 -2.001 -2.011 

4 1.145 1.377 1.348 1.336 

 

4 -1.178 -2.651 -2.441 -2.361 

Delta 0.348 0.167 0.116 0.092 

 

Delta 2.242 1.012 0.643 0.475 

Rank 1 2 3 4 

 

Rank 1 2 3 4 
            

D
el

a
m

in
a

ti
o

n
 (

F
d

a
lt
) 

Level A B C D 

 

Level A B C D 

1 1.330 1.163 1.177 1.183  1 -2.464 -1.297 -1.409 -1.447 

2 1.204 1.173 1.176 1.189  2 -1.612 -1.370 -1.399 -1.488 

3 1.141 1.196 1.198 1.184  3 -1.144 -1.533 -1.543 -1.446 

4 1.102 1.246 1.226 1.221  4 -0.842 -1.862 -1.711 -1.681 

Delta 0.229 0.083 0.050 0.038  Delta 1.6221 0.565 0.312 0.235 

Rank 1 2 3 4 

 

Rank 1 2 3 4 

CETP kompozit malzemelerin ASJ ile delme işlemi sonrası işleme parametrelerinin değişken faktörler 

üzerindeki etki derecelerini belirlemek için uygulanan ANOVA analizi, %5 anlamlılık seviyesi ve %95 

güvenirlik seviyesinde gerçekleştirilmiştir. Delaminasyon hasarı için yapılan ANOVA sonuçları Tablo 

6’da verilmiştir. Delik girişinde oluşan delaminasyon hasarı üzerinde, su basıncının etkisi yaklaşık %67 

civarındadır. Bunu yaklaşık %14 etki aralığı ile nozul yaklaşma mesafesi takip etmiştir. İlerleme miktarı 

ve delik çapının delaminasyon hasarı üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi olmamıştır. Delik çı-

kışında oluşan delaminasyon hasarı üzerinde ise; su basıncının etkisi yaklaşık %79 civarındadır. Bunu 

yaklaşık %11 etki aralığı ile nozul yaklaşma mesafesi takip etmiştir. İlerleme miktarı ve delik çapının 

delaminasyon hasarı üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi olmamıştır.  
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Table 6. Ortalamalar için varyans analizi 

D
el

a
m

in
a

sy
o

n
 (

F
d

ü
st
) 

Parametre DF Adj SS Adj MS F değeri P değeri Katkı 

(%) 

A 3 0,29041 0,096804 11,12 0,039 67,08 

B 3 0,0644 0,021468 2,47 0,239 14,87 

C 3 0,0309 0,0103 1,18 0,447 7,14 

D 3 0,02112 0,007039 0,81 0,567 4,88 

Hata 3 0,02612 0,008707 - - 6,03 

Toplam 15 0,43296 - - - 100,00 

S = 0.0933137  R2 = 93.97%   R2(adj) = 69.83% 

D
el

a
m

in
a

sy
o

n
 (

F
d

a
lt
) 

Parametre DF Adj SS Adj MS F 

değeri 

P 

değeri 

Katkı 

(%) 

A 3 0,120156 0,040052 32,78 0,009 79,62 

B 3 0,016595 0,005532 4,53 0,123 11,00 

C 3 0,006475 0,002158 1,77 0,326 4,29 

D 3 0,004027 0,001342 1,1 0,47 2,67 

Hata 3 0,003665 0,001222 - - 2,43 

Toplam 15 0,150919 - - - 100,00 

S =  0.0349534  R2= 97.57%   R2(adj) = 87.86% 

 

SONUÇ 

Bu deneysel çalışmada, cam elyaf takviyeli polimer (CETP) kompozit malzemenin farklı işleme para-

metreleri altında aşındırıcılı su jeti (ASJ) ile delinmesi sonucunda delik giriş yüzeyi (üst) ve delik çıkış 

yüzeyi (alt) delaminasyon faktörü üzerinde delme parametrelerinin etkisi araştırılmış ve minimum de-

laminasyon faktörü değerleri için delme parametrelerinin optimum seviyeleri belirlenmiştir. Bu amaçla, 

CETP kompozit malzemenin ASJ ile delinmesinde optimum delme parametreleri elde edilmeye çalışıl-

mıştır. İşleme parametrelerini optimize etmek için Taguchi tekniği ile birlikte deney sonuçlarını değer-

lendirmek için ANOVA analizi kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen bulgular aşağıda 

sıralanmıştır: 

1. CETP kompozit malzemenin delik giriş ve delik çıkışında delaminasyon hasarı gözlenmiştir. 

2. CETP kompozit malzemenin delik girişindeki delaminasyon oluşumunun delik çıkışındaki delami-

nasyon oluşumundan daha fazla olduğu tespit edilmiştir.  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

262 

3. Yüksek su basıncı ve düşük nozul yaklaşma mesafesinde delik giriş ve çıkışında delaminasyon ha-

sarının azaldığı tespit edilmiştir. 

4. CETP kompozit malzemenin tabaka girişinde oluşan en yüksek delaminasyon hasarı (Fdüst) değeri 

1,796 ve en düşük delaminasyon hasarı (Fdüst) değeri 1,130 olarak elde edilmiştir. 

5. CETP kompozit malzemenin tabaka çıkışında oluşan en yüksek delaminasyon hasarı (Fdalt) değeri 

1,467 ve en düşük delaminasyon hasarı (Fdalt) değeri 1,089 olarak elde edilmiştir. 

6. Delik girişinde delaminasyon hasarı için optimum seviye A4B1C1D1 olarak tespit edilirken, delik 

çıkışındaki delaminasyon hasarı için optimum seviye A4B1C2D1 olarak elde edilmiştir. 

7. ANOVA analizinden elde edilen sonuçlar neticesinde; CETP kompozit malzemenin ASJ ile delin-

mesinde minimum delaminasyon hasarı elde etmek için sırasıyla su basıncı ve nozul yaklaşma me-

safesi parametrelerinin seviyelerinin kontrol altında tutulması yeterli olacaktır. 
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YIĞINLANMIŞ ÖZDEVİNİMLİ KODLAYICI İLE İÇ MEKÂN YER TANIMA 

Hatice ARSLANTAŞ 1,2, Selçuk ÖKDEM 3 

1Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD Kayseri / Türkiye 
2Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Erzincan / Türkiye 
3Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Kayseri / Türkiye 

Öz: İç mekan konumlandırma sistemleri, kapalı ortamlarda kişinin veya bir nesnenin yerini belirleme 

olanağı sunmaktadır. Havalimanları, alışveriş merkezleri, hastaneler ve üniversiteler gibi kapalı ortam-

larda kişilerin veya bir nesnenin konumunun bulunabilmesi günümüzde birçok alanda gerek duyulmak-

tadır. Dış ortamlarda küresel uydu sistemleri aracılığı ile konum belirleme yaygın bir şekilde kullanıl-

maktadır. Ancak iç mekanlarda önemli bir etken olan doğruluk parametresi, sinyallerin rastgele dalga-

lanmalarından ve gürültülerden önemli derecede etkilendiğinden dolayı küresel uydu sistemleri iç or-

tamlarda başarılı olamamaktadır. Bu durum kapalı alanlarda başarılı olacak alternatif sistemlerin gerek-

liliğini ortaya çıkarmaktadır. Günlük hayatta mevcut olan sinyal kaynaklarını ek bir donanıma gerek 

kalmadan kullanan ve birçok kapalı alanda bulunan Wi-Fi erişim noktaları kapalı alan konum tahmi-

ninde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, derin öğrenme metotlarından biri olan yığınlanmış 

özdevinimli kodlayıcı (Stacked AutoEncoder, SAE) kullanılarak bina ve kat sınıflandırmak üzere yeni 

bir model tasarlanmıştır. Özdevinimli kodlayıcı doğru ve hassas bir sınıflandırma elde etmek için özellik 

alanını verimli bir şekilde azaltarak işlem yapmaktadır. Deneysel çalışmalar çok katlı binalardan oluşan 

literatürde bulunan en kapsamlı UJIIndoorLoc veri seti ile gerçekleştirilmiştir. Veri seti %70 eğitim %30 

test olacak şekilde bölünerek deneysel çalışmada kullanılmıştır. Tasarlanan modele veri ön işleme adımı 

uygulanarak, sınıflandırma başarımına olan etkisi incelenmiştir. UJIIndoorLoc veri seti üzerinden elde 

edilen deneysel sonuçlar, önerilen SAE modelinin başarılı sonuç verdiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İç Mekân Konumlandırma, Derin Sinir Ağları, Yığınlanmış Özdevinimli Kodlayıcı, 

Wi-Fi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Son yıllarda “nesnelerin interneti” kavramının ortaya çıkması ile konum tabanlı hizmetler için yapılan 

araştırmalar giderek artmıştır. Dış mekânda konum tespiti için kullanılan küresel konumlama sistemi 

(Global Positioning System,GPS) sinyalleri iç mekânda sinyal kaybına uğradığı için konum belirlemede 

başarı sağlayamamaktadır. Bundan dolayı iç mekân konumlandırma için yeni çözümler araştırılmakta-

dır. Kolay erişilebilir ve düşük maliyetli olduğu için çalışmaların birçoğu Wi-Fi sinyallerini kullanarak 

mobil cihazların konumlarını belirleme üzerinedir.  

Bu çalışmada sınıflandırma amacıyla kullanılacak olan UJIIndoorLoc31 veri seti üzerine literatürde çe-

şitli çalışmalar bulunmaktadır. Nowicki M. ve Wietrzykowski J. UJIIndoorLoc veri setini kullanarak iç 

mekân konumlandırma için yığınlanmış otomatik kodlayıcı (SAE) ile çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. 

Yaptıkları çalışmada veri seti üzerinde sinyal ölçülemeyen noktaların değerini değiştirerek test veri se-

tinde başarı oranını artırmışlardır (Nowicki & Wietrzykowski, 2017). Bir başka çalışmada, Khatab Z. 

ve arkadaşları, özellik çıkarma ve sınıflandırmada konumlandırma performansını iyileştirmek için oto-

matik kodlayıcı (AE) kullanarak bir model önermişlerdir. Önerilen yöntemin, otomatik kodlayıcı ile 

                                                            
31 https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/ujiindoorloc 
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çıkarılan özellikleri kullanarak ve eğitim verilerinin sayısını artırarak konumlandırma performansında 

önemli bir gelişme sağladığı görülmüştür. En yakın komşu (k-nearest neighbor, kNN) ve aşırı öğrenme 

makinesi (extreme learning machine, ELM) algoritmaları kullanılarak önerilen yöntem ile performans 

karşılaştırmaları yapılmıştır (Khatab, Hajihoseini, & Ghorashi, 2017). Jang ve Hong access pointlerden 

alınan RSSI sinyalleri ile kişinin konumumunu yapay sinir ağları ile belirleyen bir yöntem önermişlerdir. 

Çalışmada önerilen yöntem konvolüsyon katmanı, pooling katmanı ve bağlantılı yapay sinir ağı katmanı 

olmak üzere üç ana katmandan oluşmaktadır. UJIIndoorLoc veri kümesini kullanarak geliştirilen yön-

tem karşılaştırılan iki yönteme göre daha iyi sonuçlar vermiştir (Jang & Hong, 2018). Yığınlanmış Oto-

matik Kodlayıcıyı (SAE) tek boyutlu bir evrişimli sinir ağı (Convolution Neurol Network, CNN) ile 

birleştirerek yeni bir sınıflandırma modeli tasarlanan bu çalışmada SAE, seyrek Alınan Sinyal Gücü 

(RSS) verilerinden temel özellikleri hassas bir şekilde çıkarmak için kullanılırken, CNN, konumlan-

dırma aşamasında yüksek başarı oranlarını etkili bir şekilde elde etmek için eğitilmiştir. Sonuçlar, öne-

rilen modelin bina düzeyinde konumlandırma ve kat düzeyinde konumlandırmada sırasıyla% 100 ve% 

95 başarı oranları ile mevcut çözümlerden daha iyi performans gösterdiğini göstermektedir (Song et al., 

2019). Clark R. ve arkadaşları bu çalışmada (Clark, Hong, Sasaki, & Huang, n.d.) birçok denetimli 

öğrenme tekniği kullanarak (KNN, Decision Tree (DT), Support vector machine(SVM) vb.) bina ve kat 

sınıflandırma doğruluğu elde etmişlerdir. KNN karşılaştırılan yöntemler arasında en yüksek başarı ora-

nına sahip olan algoritma olmuştur. KNN,  sıralı minumum optimizasyon (Sequential minimal optimi-

zation, SMO), Karar Ağaçları (Decision Tree, J48) gibi deterministik algoritmalar ve Naive Bayes, Ba-

yes Net gibi olasılık tabanlı algoritmaların konumlandırma doğruluğu ve hesaplama süresi açısından 

karşılaştırıldığı bu çalışmada (Bozkurt, Elibol, Gunal, & Yayan, 2015) k-NN algoritmasının en başarılı 

olduğu görülmüştür. 

AMAÇ 

Bu çalışma ile amaçlanan, kablosuz yerel alan ağı alt yapısı kullanan Wi-Fi sinyalleri ile iç mekan ko-

numlandırma için yeni bir yaklaşım sunmaktır.  Bina ve kat sınıflandırılması hata oranı düşük olacak 

şekilde derin sinir ağlarına dayalı bir model ile gerçekleştirilmiştir. 

KAPSAM 

İç mekân konumlandırma günümüzde önemli bir araştırma alanına sahiptir. Kapalı ortamda kişilerin 

noktasal olarak konumunun bulunması birçok alanda gerekmektedir. Noktasal olarak konum tahmini 

yapılmasına bir ön adım olan bu çalışma kapsamında UJIIndoorLoc veri seti kullanılarak bina ve kat 

sınıflandırması gerçekleştirilmiştir.  

YÖNTEM 

Derin öğrenme yöntemleri, karmaşık ve zor olan problemlerde kullanılarak başarılı sonuçlar elde et-

mektedir (Kaya, Tuncer, & Baran, 2020). Kapalı alan konum bulma probleminde de derin öğrenme 

yöntemleri kullanılarak konum tahmini Wi-Fi sinyalleri yardımı ile yapılmaktadır (Arslantaş & Ökdem, 

2019). Çok katlı bir veri kümesi olan UJIIndoorLoc veri seti üzerinde derin sinir ağları ile geliştirilen 

model uygulanmıştır. 
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UJIIndoorLoc veri seti 

UCI Machine Learning Repository sitesinden indirilebilen UJIIndoorLoc, literatürde bulunan en kap-

samlı iç mekân konumlandırma veri setidir. Bu veri seti ; Universitat Jaume I üniversite kampüsü içeri-

sinde bulunan 4,4 ve 5 kattan oluşan 3 binada bulunan toplam 520 adet Kişisel Erişim Noktasından 

toplanan 19.937 eğitim / referans kayıtları ve 1111 doğrulama / test kayıtlarından oluşmaktadır. 529 

özellik Wi-Fi parmak izini, alındığı koordinatları ve özellikleri içermektedir. 20’den fazla kullanıcı ve 

25 adet cihazla veriler elde edilmiştir. Şekil 1. ‘de ölçüm yapılan alan gösterilmektedir. Veri setinde 

bulunan ölçümler ile ilgili detaylı bilgi Tablo 1. ‘de verilmiştir (Torres-Sospedra et al., 2014). 

Tablo 1. UJIIndoor Loc veri setine ait özellik tanımları 

Özellik Açıklama 

Özellik 001-Özellik 520 AP001 … AP520 sinyal seviyelerini ifade etmektedir. 

Özellik 521 Boylam 

Özellik 522 Enlem 

Özellik 523  0 ‘dan 4’e kadar olan tamsayı değerleri ile bina kat sayısını ifade eder.  

Özellik 524  Binayı tanımlamak için kullanılan özelliktir.  

Özellik 525  Yakalanan boşluğu (ofis, koridor, sınıf gibi) tanımlamak için kullanılan 

kimlik numarasıdır. 

Özellik 526 1-İç Kapı önü, 2- Dış Kapı önü 

Özellik 527 Ölçüm yapan kullanıcı bilgilerini içerir. 

Özellik 528 Ölçüm yapılan mobil cihaz bilgisidir. 

Özellik 529  Ölçümün yapıldığı zaman bilgisidir. 

 

 

Şekil 1. UJI riu sec kampüsü haritası ve tx binalarının yakın hali 

Özdevinimli Kodlayıcı Ağı 

Araştırmalarda sıklıkla kullanılan derin sinir ağı yapılarından birisi özdevinimli kodlayıcı ağı (autoen-

coder, AE) ‘dır. Özdevinimli kodlayıcı giriş ve çıkışı aynı olan denetimsiz bir öğrenme modelidir. AE 

‘nin en önemli kullanım amaçlarından birisi verinin üretken modellerini öğrenmektir(Şeker, Diri, & 
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Hüseyin, 2017). AE giriş verisinin sıkıştırılmış gösterimi sayesinde verinin içinde aranan saklı öznite-

likleri elde etmeyi amaçlayan ileri beslemeli bir derin öğrenme metodudur (Krizhevsky & Hinton, 

2011). Temel bir AE mimarisi Şekil 2.’de görüldüğü gibi, kodlayıcı (encoder) ve çözücü (decoder) ol-

mak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kodlayıcı bölümü giriş ve gizli katmanlar arasındayken kod çö-

zücü bölümü gizli ve çıkış katmanı arasındadır.   

 

Şekil 2. Temel bir AE ağı 

Birden fazla gizli katmanı olan AE, yığınlanmış özdevinimli kodlayıcı olarak (stacked autoenco-

ders,SAE) tanımlanmıştır (Özcan, 2020). Şekil 3.’te temel bir SAE mimarisi gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. Temel bir SAE mimarisi 

Geliştirilen SAE Model Sınıflandırıcı 

Bu çalışmada UJIIndoorLoc veri setinde yer alan bina ve kat sınıflandırılması için SAE tabanlı bir sı-

nıflandırma modeli önerilmiştir. Veri seti eğitim ve test verisi olarak ikiye bölünmektedir. Şekil 4’te 

geliştirilmiş olan SAE modelinin aşamaları gösterilmektedir. Veri setine öncelikle ön işleme adımı uy-

gulanmış olup sonrasında eğitim seti kullanılarak eğitim işlemi gerçekleştirilmiştir.  
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Şekil 4. Wi-Fi sinyalleri kullanılarak tasarlanan sae mimarisi 

Geliştirilen modele ait parametreler ve değerleri Tablo 2 ‘de gösterildiği gibidir. Modelde uygun değer 

lerin bulunmasında optimizasyon yöntemleri kullanılmıştır. SAE gizli katmanı için Tanh aktivasyon 

fonksiyonu kullanılmıştır.  Gerçek değer ile tahmin edilen değer arasındaki fark hata oranını göstermek-

tedir. SAE katmanı için kullanılan kayıp fonksiyonu ortalama hata karesi (Mean Squared Error,MSE) 

ile hesaplanmıştır. SAE sigmoid sınıflandırıcı birimi olarak eklenmiştir.  

Tablo 2. Derin öğrenme modeli parametreleri 

Derin Öğrenme Modeli Parametreleri Değerler 

Epok sayısı 

Parça Boyutu 

Dropout 

20 

32 

0.2 

SAE  Gizli Katmanlar 

SAE Aktivasyon Fonk. 

SAE Optimisyon Yöntemi 

SAE Kayıp Fonk. 

256-128-64 

Tanh 

Adamax 

Mean Squared Error(MSE) 

Sınıflandırma Katmanı Aktivasyon Fonk. 

Sınıflandırma Katmanı Optimisyon Alg. 

Tanh 

Adam 

Çıkış Katmanı Sigmoid 
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BULGULAR 

Kullanılan sınıflandırma algoritmasına ait doğruluk ve kayıp grafiği Şekil 5’de  gösterildiği gibidir. Şe-

kil 5’ de verilen eğitim ve test başarı oranı grafiğine bakıldığında önerilen modelin fazla öğrenme süre-

cine girmeden başarılı bir modelleme yaptığı görülmektedir.  

 

Şekil 5. Modele ait doğruluk ve kayıp grafikleri 

Modelin eğitilmesi ile elde edilen karmaşıklık matrisi Şekil 6’da gösterilmektedir. Gerçek değer ile tah-

min edilen değer arasında ki fark oldukça düşüktür. 

 

Şekil 6. Karmaşıklık matrisi grafiği 

SONUÇ 

Yüksek başarı sağlaması sebebiyle son zamanlarda kullanım oranı oldukça artan derin öğrenme ve derin 

öğrenmeye bağlı yöntemler, kapalı mekanlarda konum belirleme problemlerinde de uygulanmaya baş-

lanmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışmada iç mekan konumlandırma problemi derin öğrenme kullanıla-

rak çözülmüştür. Çalışmada, SAE tabanlı sınıflandırıcı kullanılarak RSSI sinyallerinden oluşan UJIIn-

doorLoc veri setinde bina ve kat bilgisi başarılı bir şekilde sınıflandırılmıştır. Deneysel sonuç incelen-

diğinde modellenen SAE tabanlı sınıflandırıcının %96 doğruluk oranı ile başarılı olduğu görülmüştür. 
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Elde edilen sonuçlar bina ve kat bilgileri doğruluğunu ifade ederken kattaki konumu belirleme proble-

minin çözümüne hazırlık niteliğindedir. Gelecek çalışmalarda, SAE sınıflandırıcı geliştirilerek hata ora-

nını minimize etmeyi hedefleyen bir yöntem oluşturulacaktır.  
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KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞEN KENT PEYZAJLARI 

Nilüfer KART AKTAŞ 

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Sanayileşme ile başlayan kentleşme süreci, kentlerin hızlı, yoğun ve plansız yapılaşmasına neden 

olmuştur. Özellikle 1950’li yıllardan itibaren İstanbul, artan iş gücü ihtiyacı ile yoğun bir göçe maruz 

kalmış ve sonucunda da plansız, kimliksiz, niteliksiz ve aynı zamanda kaçak olan yapılaşmalarla çok 

hızlı bir şekilde değişime uğramıştır. Ayrıca birçok yapı stoğunun zarar gördüğü 1999 Marmara depremi 

ve kentsel alan kullanım değişimleri (sanayinin yer değiştirmesi vb.) ve özellikle tarihi çevrelerin köh-

neleşmesi gibi sorunlar ile sağlıksız kent parçalarının iyileştirilmesi, yapı stoğunun güçlendirilmesi ve 

daha yaşanabilir çevreler yaratılması amacıyla kentsel dönüşüm çalışmaları başlamıştır. Kentsel dönü-

şüm uygulamalarının birçok hedefi olmakla birlikte bu hedeflerin bir tanesi de daha sağlıklı, daha yaşa-

nabilir ve daha yeşil çevreler yaratmaktır. Bu çalışma kapsamında kentsel dönüşüm hedeflerinin özel-

likle kentsel peyzaj bağlamında ne kadar sağlanabildiğini belirlemek amaçlanmıştır. İstanbul'un Kadı-

köy İlçesi’ne bağlı Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Fikirtepe, İstanbul 

ili, Kadıköy İlçesi içinde yer alan bir gecekondu bölgesi olup, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 2013 tarihinde "Riskli Alan" ilan edilmiştir. Eski bir yerleş-

menin üzerinde ve mekânsal olarak İstanbul'un merkezinde kabul edilebilecek bir konumunda bulun-

ması ve zaman içinde yıpranan, ihtiyaçlara cevap veremeyen mesken stoğu sebebiyle Fikirtepe önemli 

bir proje alanı haline gelmiştir. Çalışmada imar planları, yerleşim alanlarına ilişkin projeler incelenmiş, 

alan araştırması yapılmıştır. Çalışma sonucunda gecekondu yapılaşması ile oluşan mahalle kurgusu, 

kentsel dönüşüm ile gökdelen niteliğindeki çok katlı lüks sitelere dönüşen Fikirtepe, bütüncül değerlen-

dirildiğinde henüz tamamlanmamış olmasına rağmen artan nüfus yoğunluğuna bağlı olarak ulaşım so-

runları ve açık yeşil alan yetersizliği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kentsel Değişim, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Peyzaj 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

21 yy sürecinde kentleşme yoğunluğunun giderek artması ve 2025 yılına kadar dünya nüfusunun 

%80’inin kentlerde yaşayacağının öngörülmesi bu süreçte dünyada yaşanmakta olan ekonomik, sosyal, 

teknolojik, kültürel ve politik değişimlerin sonucunda başlayan çok yönlü küreselleşme süreci, hızlı bir 

kentsel değişim ve dönüşümü de beraberinde getirmektedir (Khondker, 2000: s.18). Bu süreçte uygula-

nan politika ve stratejiler, plansız, sağlıksız ve kimliksiz kentsel çevrelerin oluşmasını hızlandırmış, aynı 

zamanda insanların fiziksel, sosyo-kültürel ve psikolojik gereksinimlerinin yeterince karşılanamama-

sına da neden olmuştur (Waters, 1995; Larner, 1998; Marcuse, 2000; Gül ve Polat, 2009: 282; Cesur ve 

Gül, 2016: 236).  

Plansız ve çarpık yapılaşma, alt yapı sorunları, gecekondulaşma, hızlı sanayileşme vb. gibi bu sorunlar 

kentlerin çöküş sürecini hızlandırmaktadır. Bu sorunların, mekânsal, toplumsal ve ekonomik anlamda 

çözülmesi amacıyla gerçekleştirilen müdahaleleri içeren süreç genel olarak “kentsel dönüşüm” olarak 

adlandırılmaktadır. 

Kentsel dönüşüm, kentsel çöküntü alanlarında yoğunlaşan sorunları eşgüdümlü bir biçimde çözümle-

mek için ortaya konulan yeni yol ve yöntemlerdir (Donnison,1993).  
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Roberts, (2000), kentsel dönüşümü, kapsamlı ve bütünleşik (entegre) bir vizyon ve eylem olarak, bir 

alanın ekonomik, fiziksel, toplumsal ve çevresel koşullarının sürekli iyileştirilmesini sağlamaya çalış-

mak olarak tanımlamaktadır. Bir başka deyişle, yitirilen bir ekonomik etkinliğin yeniden geliştirilmesi 

ve canlandırılması, işlemeyen bir toplumsal işlevin işler hale getirilmesi; toplumsal dışlanma olan alan-

larda, toplumsal bütünleşmenin sağlanması; çevresel kalitenin veya çevre dengesinin kaybolduğu alan-

larda, bu dengenin tekrar sağlanmasıdır. Değişime uğrayan kentsel bölge, tarihi bir yerleşme, işlevini 

yitirmiş bir sanayi alanı ya da pek çok toplumsal ve mekansal sorunu barındıran bir konut alanı olabilir. 

Bu bölgelerin sorunlarının ekonomik, toplumsal ve mekansal anlamda çözülmesi amacıyla gerçekleşti-

rilen müdahaleleri içeren süreç genel olarak “kentsel dönüşüm” olarak adlandırılmaktadır (Sönmez, 

2005). Dolayısıyla, aslında kentsel dönüşüm ekonomik, toplumsal ve mekansal pek çok kent planlama 

eyleminin, yasaları, politikaları, ekonomik karar ve tercihleri içeren çeşitli aktörlerin yer alabildiği bir 

eylemler bütünüdür. 

Kavramsal olarak kentsel dönüşümde amaç sosyal, fiziksel ve ekonomik gelişimi sağlayacak müdaha-

leler olarak tanımlansa da günümüz kentlerinde uygulamada sıkıntılar yaşanmakta ve mekansal müda-

halelerin ötesine geçememektedir. Bu durum da dönüşümü amacından saptırmakta ve kentsel sorunların 

üzerini örterek ötelemektedir. Halbuki müdahalelerin amacı yerel ekonomiye ait dinamikleri harekete 

geçirmek yolu ile fiziksel ve sosyal açıdan çöküntü sürecine girmiş kentsel alanları yeniden yaşanabilir, 

canlı alanlar haline getirmek ve kente geri kazandırmaktır.  

Ülkemizde kentsel dönüşüm olgusunun ortaya çıkışı incelendiğinde, ortaya çıkış nedenleri farklılık gös-

termektedir. Göç, hızlı ve plansız kentleşme, buna bağlı olarak gecekondulaşma ve yasa dışı yapılaşma, 

tarihi ve kültür varlıklarının korunamaması ve 1999 depremi sonrasında kentlerdeki yapı stokunun dep-

reme dayanıklılığının araştırılması gibi etmenler ve bu etmenlere aranılan çözümler Türkiye’de kentsel 

dönüşümü gündeme getirmiştir. Kentsel dönüşümün Türkiye pratiğindeki kullanımına bakıldığına şu 

şekilde tanımlanabilir: Yaşanabilir sağlıklı kentlerin yaratılması genel hedefiyle birlikte; 

Kaçak yapılaşmış alanların dönüştürülmesi, 

Doğal afetlerle doğrudan etkilenecek olan sakıncalı alanlarda yer seçmiş konut veya başka kullanım 

alanlarının dönüştürülmesi, 

Kent içinde kalan kullanımı sakıncalı çalışma alanlarının dönüştürülmesi, 

Kent içinde niteliksiz, sağlıksız alanların ve yaşanabilir kent standartları dışında kalan alanların dönüş-

türülmesi, 

İşlevini yitirmiş tarihi mekânların, koruma alanlarının dönüştürülmesi amaçlarıyla kullanılan ve belirli 

aktörler tarafından uygulamaya geçirilen bir planlama aracıdır (Özden, 2002). 

Bu bağlamda kentsel dönüşüm süreçlerinin tamamında kent parçaları değişime uğramakta ve böylece 

kentsel peyzajlar doğrudan değişmektedir. Bu değişimler ile kent peyzajlarının, kentsel yeşil alan norm-

larını sağlayan, yaşam kalitesi yüksek, erişilebilir, ulaşılabilir, her kesimden insanın eşit bir şekilde kul-

lanabildiği, estetik, kente değer kazandıran ve sürdürülebilir peyzajlara dönüşmesi beklenmektedir. 
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AMAÇ  

Bu çalışmada amaç, kentlerin değişim süreçlerine çok hızlı etki eden kentsel dönüşüm olgusu ile kent 

peyzajlarının nasıl etkilendiğini belirlemek ve seçilen örnek alan kapsamında kentsel dönüşüm hedefle-

rinden biri olan yaşam kalitesi yüksek, kent normlara uygun peyzajların sağlanıp sağlanmadığını denet-

lemektir.  

KAPSAM  

Kentsel dönüşüm kapsamında yeşil alanların durumunu incelemek için günümüzün en önemli kentsel 

dönüşüm alanlarından biri olan ‘Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesi’ çalışma alanı olarak seçilmiştir. 

Eski bir yerleşmenin üzerinde ve mekânsal olarak İstanbul'un merkezinde kabul edilebilecek bir konu-

munda bulunması ve zaman içinde yıpranan, ihtiyaçlara cevap veremeyen mesken stoğu sebebiyle Fi-

kirtepe önemli bir proje alanı haline gelmiştir. Proje alanı açık ve yeşil alanlar bakımından incelenerek, 

yeşil alan standartları, fonksiyonel çeşitlilik ve kent estetiği bakımdan değerlendirilmiştir. 

YÖNTEM 

Çalışmada imar planları elde edilmiş, bu planlardan yapılan analizlerle Fikirtepe’nin dönüşüm öncesi 

ve dönüşüm sonrası yeşil alan normları belirlenmiştir. Ayrıca alan genelinde fonksiyon çeşitliliği dağı-

lımı incelenmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır.  

BULGULAR 

Fikirtepe Kentsel Gelişim Alanı, İstanbul İli Kadıköy İlçesi’ne bağlı olup Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim 

ve Merdivenköy Mahallelerinden oluşmaktadır. Fikirtepe, merkezi konumu, transfer noktalarına yakın-

lığı ile Anadolu Yakası’nda stratejik bir konuma sahiptir (Şekil 1). Yakın çevresinde iş yoğunluğu ve 

ulaşım noktalarının olması bölgeye değer kazandırmaktadır. Çalışma alanının yaklaşık büyüklüğü 131 

hektardır. Çok eski bir tarihe sahip olan Kadıköy İlçesi’nin önemli bir bölgesi olan Fikirtepe, Osmanlı 

döneminde padişahların, paşaların bu bölgeyi avlak alanı olarak kullandığını ve köşklerin bulunduğu bir 

yer iken, 1950'li yıllardan sonra artan sanayileşme ile bölge ciddi bir göç alarak bugünkü hale gelmiştir. 

Büyük çoğunluğu Anadolu’nun çeşitli kentlerinden göç eden orta ve orta alt gelir grubuna mensup ha-

nelerin yaşadığı Fikirtepe’de güçlü bir sosyal yapı bulunmaktadır. Fikirtepe, Anadolu yaşam biçiminin 

ve zenginliğinin mekana ve yaşama yansıdığı önemli yerlerden biridir. Orta alt ve alt gelir grubunun 

çoğunlukla yaşadığı Fikirtepe’de geniş aile yapısı, çocuk ve genç nüfusun fazla olması, ev ve sokak 

yaşamında canlılık ve çeşitlilik oluşturmaktadır. Mahallede, aile, akraba, hemşehrilik bağlarının çok 

güçlü olduğu tespit edilmiştir32. 

Bölge yaklaşık 10 yıldır kentsel dönüşüm sürecinde olup, yerel halkın mağdur olduğu birçok olay ya-

şanmıştır. 2010 yılından beri sürüncemede kalan süreç, kasım ayı itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığı’nın tamamlama kararı almasıyla yeniden başlamıştır. 

 

                                                            
32 https://kentselstrateji.com/wp-content/uploads/Fikirtepe-sed.pdf|> 

 

https://kentselstrateji.com/wp-content/uploads/Fikirtepe-sed.pdf|
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Şekil 1. Çalışma alanı konumu (Anon, 2016) 

Kentsel Dönüşüm Öncesi 

Kentsel dönüşüm öncesi, bölgede 16.000 hanede yaşayan 50.000 nüfus bulunmaktadır. Alan yoğun ola-

rak konut alanlarından oluşmaktadır. Konut alanları, niteliksiz ve kötü durumdaki 2-4 katlı derme çatma 

yapılardan ve bitişik nizam gecekondulardan oluşmaktadır. Yaşam kalitesinin oldukça düşük olduğu 

görülmektedir. Kentsel sosyal alt yapı alanları oldukça az olmakla birlikte, parçalı ve dağınık halde 

bulunmaktadır. Açık ve yeşil alanlar oldukça azdır. Parçalı yeşil alanlardan oluşan parklar bulunmakta-

dır. Bu yeşil alanlar da niteliksiz, fonksiyonellikten uzak ve oldukça yetersiz alanlardır. Alanda top-

lamda 53.060 m2 açık ve yeşil alan bulunmaktadır. Yapılan hesaplarda 50.000 kişilik nüfusa ve 53.060 

m2 açık ve yeşil alana sahip çalışma alanında, kişi başına düşen yeşil alan miktarı 1,06kişi/m2 olarak 

tespit edilmiştir.  

 

Şekil 2. Kentsel dönüşüm öncesi alandan görünümler 3334 

Fikirtepe için hazırlanan alan analizinde de anlaşılacağı üzere alanda yeşil alan yok denilecek kadar 

azdır (Şekil 3). Alanda sadece park olarak 3 adet yeşil alan görülmektedir. Bunlardan biri Fenerbahçe 

spor tesisleri, diğer 2’si ise Şehit Jnd. Er Çağlar Mengü Parkı ve Çamlık Park’tır.  

                                                            
33 http://haberkurulu.com/fikirtepe-silbastan-insa-edilecek-5-bin-konut-yikiliyor/ 
34 http://www.yapi.com.tr/haberler/4-bin-yillik-fikirtepede-hayat-yeniden-basliyor_155813.html 
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Şekil 3. Kentsel dönüşüm öncesi alan analizi (Anon, 2016) 

Kentsel Dönüşüm Sonrası 

Fikirtepe, kentsel dönüşüm sonrası 140.000 kişilik bir yaşayan nüfus ve 60.000 kişinin çalışabileceği 

çalışma alanlarına dönüşmesi planlanmıştır. Alanda konut, ticaret ve ticaret+konut parselleri bulunmak-

tadır. Alanın % 25’i kentsel sosyal altyapı alanlarına ayrılmıştır. Alanda mevcut yollar genişletilerek 

bulvarlar haline dönüştürülmüş ve bu bulvarlara göre yeşil alanlar planlanmıştır. 1/1000 Ölçekli Uygu-

lama İmar Planı üzerinden yapılan hesaplamaya göre alanda 175,920 m2 açık ve yeşil alan bulunmakta 

ve kişi başına düşen yeşil alan 1,3 m2 olmaktadır (Şekil 4).  

Kentsel Tasarım 

Alana ilişkin alınan kentsel tasarım ilke kararlarında 4 ana başlık belirlenmiştir. Bunlar şu şekildedir:  

1. Yaşayan sokak: Ulaşım ağının canlı dolaşım kurgusunda 8-10 katlı yapılar arasında hareket eden 

iyi tasarlanmış yaya yolu, taşıt yolu ve yeşil alan kullanımlarından meydana gelmesi 

2. Karma kullanım: 7/24 kullanıma hitap eden karma kullanım alan gelişimi. Konut alanları odak ola-

rak belirlenirken, ticari ofis ve iş alanlarından meydana gelen karma kullanımların geliştirilmesi 

3. Ulaşım çeşitliliği: toplu taşıma hatlarıyla entegrasyon. Fikirtepe’nin farklı toplu taşıma ve ulaşım 

modlarını kullanan gelişmiş bir ulaşım ağına ihtiyacı vardır. Toplu taşıma erişilebilirliğin arttırıl-

masıyüksek yoğunluklu yapılaşma alanlarının tasarlanmasına ve uygulanmasına olanak sağlamak-

tadır. Yaya yollarının varlığı yaşam kalitesinin arttırılması için gereklidir. 

4. Açık alanlar: Kadıköy’ün açık alan yetersizliğinin Fikirtepe’de yaratılacak yeni yerleşim alanıyla 

karşılanması beklenmektedir. Bütüncül açık alan tasarımı ve planlaması sayesinde Fikirtepe çevre-

sel kurguya kolayca eklemlenebilecektir. 
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Şekil 4. Kentsel dönüşüm sonrası alan analizi (Anon, 2016) 

Fikirtepe, kentsel dönüşüm sonrası 2-4 katlı derme çatma yapılar ve bitişik nizam gecekondulardan mo-

dern mimarili, yüksek katlı rezidanslara dönüşecektir. 

 

 

Şekil 6. Fikirtepe’de kentsel dönüşüm sonrası tek projeler ve alanın bütün görünümü35 

                                                            
35 https://3dkonut.com/fikirtepe-kentsel-donusum-projeleri/listesi/ 
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SONUÇ 

Kentsel dönüşüm projelerinden beklenen sonuçların elde edilmesi için insanların sağlıklı, güvenli, sağ-

lam konutlarda barınmasını sağlayan politikaların üretilmesi, konutta çeşitliliğin, seçeneklerin sunula-

bilmesi, kentsel hizmetlere herkesin ulaşabilirliğinin sağlanması, çeşitli aktörlerin katılımına yönelik 

platformların oluşturulması, toplumun farklı kesimlerinin desteğinin ve katılımının sağlanması, yerelin 

koşullarının, ihtiyaçlarının incelenerek, araştırılarak çözümlerin önerilmesi gerekmektedir (İçli, 

2011:54). 

Kentsel dönüşüm süreçlerinden etkilenen tüm paydaşlar, bölgenin, fiziksel olarak yenilenmiş, sağlıklı 

hale getirilmiş, sosyal adaletin sağlandığı, yeşil alanlar, donatılar ve sosyal olanaklar ile yaşam kalitesi 

yüksek alanlar haline dönüştürülmesi beklentisindedirler. Ancak ülkemizdeki örneklere bakıldığında 

dönüşüm bölgeleri bütüncül olarak yeşil alan normlarını ve sosyal imkanları hala karşılayamamaktadır. 

Proje bazında değerlendirildiğinde ise bazı projeler daha yeşil ve zengin sosyal imkanlarla öne çıkabil-

mektedirler. Ancak sosyal adalet açısından bakıldığında herkese eşit imkanlar sunulamamaktadır. Ay-

rıca dönüşüm alanlarının kent peyzajı açısından bir diğer problemi de estetik anlamdadır. Bu alanlarda 

ayrı ayrı yapılan projeler proje bazında bakıldığında estetik kaygılar taşıyarak tasarlansa bile sonuç ola-

rak çıkan nihai ürünler, birbiriyle yarışan ve çok farklı yaklaşımlar ve biçimlerle tasarlanan projeler 

olduğundan, bütün olarak değerlendirildiğinde kentte bir kaosa yol açmakta ve amaçlanan bütüncül ta-

sarım ve estetikten uzaklaşmaktadır. Ayrıca yeşil alanların varlığı kentin ekolojisine, bölgenin mikrok-

limasına ve aynı zamanda yüksek katlı binalarla insanlar arasında ölçek olarak denge kurmaya katkı 

sağlarlar.  

Fikirtepe’de her ne kadar kentsel tasarım kararları ile yaşayan sokaklar, karma ve uyumlu kullanım 

ulaşım çeşitliliği ve yeterli ve nitelikli açık alanlar yaklaşımları öngörmüş olsa da aynı sorunlar burada 

da bulunmaktadır. Proje alanı bütüncül değerlendirildiğinde 140.000 kişinin yaşayacağı, 60.000 kişinin 

çalışacağı bu alanda tasarlanan ortak açık ve yeşil alanlar norm, nitelik ve nicelik bakımından ve fonk-

siyon çeşitliliği bakımından yetersizdir. Alanda yapılan ve yapılmaya devam eden projeler incelendi-

ğinde hepsinin farklı konsept, farklı yoğunluk, farklı ölçek ve boyutlarda olduğu görülmektedir. Alan, 

bütüncül olarak İstanbul peyzajı açısından çok yoğun ve çok karmaşık bir görüntü sergilediği söylene-

bilir.  

Ayrıca, gecekondu yapılaşması ile oluşan mahalle kurgusunun, kentsel dönüşüm ile gökdelen niteliğin-

deki çok katlı lüks sitelere dönüştüğü Fikirtepe’de, bütüncül değerlendirme yapıldığında henüz tamam-

lanmamış olmasına rağmen artan nüfus yoğunluğuna bağlı olarak ulaşım sorunlarıyla da karşı karşıya 

kalınacağı aşikardır. 

Sonuç olarak, kentsel dönüşüm projeleri, mekânsal ve sınıfsal ayrımı engelleyen, yerel halkı koruyan, 

kamu yararı gözeten, planları, mimarisi ve peyzajı ile bütüncül olarak planlanmış, yaşam kalitesi yüksek 

yerleşim alanları sağlamalıdır. Bu da ancak nüfus yoğunluğu daha az ve yeşil alanların daha fazla ol-

duğu, fonksiyon ve donatı çeşitliliğinin zengin olduğu planlama ve tasarımlar ile mümkündür. 

KAYNAKÇA  

Anonim,( 2016). Kadıköy İlçesi Fikirtepe ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 

Plan Açıklama Raporu. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

278 

Cesur B. ve Gül A., (2020). Ülkemizde Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve 

İrdeleme  

Donnison, D. (1993). Agenda for the future. C. McConnell (Editör). Trickle Down on Bubble Up?. 

London. Community Development Foundation. 

Gül, A. ve Polat, E. (2009). A Necessity for Urban Future; Integrated Ecological Approach (Kentlerin 

Geleceği için Bir Zorunluluk; Bütüncül Ekolojik Yaklaşım). International Davraz Congress on 

Social and Economic Issues Shaping The World's Future: New Global Dialogue, 24-27 Septem-

ber 2009, Isparta, 281-294. 

İçli, G., (2011). Kentsel Dönüşüme İlişkin Sosyolojik Bir Değerlendirme- Denizli Örneği. Sosyal ve 

Beşeri Bilimler Dergisi, 3(1): 43-57. ISSN: 1309-8012. 

Khondker, H.H. (2000). Globalization: Against Reductionism and Linearity. Development and Society, 

29(1), 17-33. 

Larner, W. (1998). Hitching a Ride on the Tiger’s Back: Globalisation and Spatial Imaginaries in New 

Zealand. Environment and Planning D: Society and Space, 16(5), 599-614. 

Marcuse, P. (2000). The Language of Globalization. Monthly Review, 52(3), 23-27. http://neighbour-

hoodchange.ca/wp-content/uploads/2011/06/Marcuse-2000-The-Language-of-Globaliza-

tion_Monthly-Rev.pdf. 

Özden, P. P., (2002). Yasal ve Yönetsel Çerçevesiyle Şehir Yenileme Planlaması ve Uygulaması: Tür-

kiye Örneği, Doktora Tezi, İTÜ, İstanbul. 

Roberts, P., (2000). The evolution, definition and purpose of urban regeneration. P. Roberts ve H. Sykes, 

(Ed.), Urban regeneration a handbook. London: SAGE Publications. 

Sönmez, Ö. İ., (2005). Kentsel Dönüşüm Süreçlerinde Aktörler-Beklentiler-Riskler. 

Egemimarlık Dergisi, 1-53. 

Waters, M. (1995). Globalization. London: Routledge.  

İNTERNET KAYNAKLARI  

https://kentselstrateji.com/wp-content/uploads/Fikirtepe-sed.pdf|> (E.T. 17.12.2020)  

http://haberkurulu.com/fikirtepe-silbastan-insa-edilecek-5-bin-konut-yikiliyor/ (E.T. 16.12.2020) 

http://www.yapi.com.tr/haberler/4-bin-yillik-fikirtepede-hayat-yeniden-basliyor_155813.html (E.T. 

16.12.2020) 

 

  

http://neighbourhoodchange.ca/wp-content/uploads/2011/06/Marcuse-2000-The-Language-of-Globalization_Monthly-Rev.pdf
http://neighbourhoodchange.ca/wp-content/uploads/2011/06/Marcuse-2000-The-Language-of-Globalization_Monthly-Rev.pdf
http://neighbourhoodchange.ca/wp-content/uploads/2011/06/Marcuse-2000-The-Language-of-Globalization_Monthly-Rev.pdf
https://kentselstrateji.com/wp-content/uploads/Fikirtepe-sed.pdf|
http://haberkurulu.com/fikirtepe-silbastan-insa-edilecek-5-bin-konut-yikiliyor/
http://www.yapi.com.tr/haberler/4-bin-yillik-fikirtepede-hayat-yeniden-basliyor_155813.html


TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

279 

DEFORMATION DUCTILITIES OF HYBRID FRP-STEEL RC BEAMS 

Saruhan KARTAL1, Ilker KALKAN2, Sabahattin AYKAC3 

1-2Kirikkale University, Faculty of Engineering, Kirikkale / Turkey 
3Gazi University, Faculty of Engineering, Ankara / Turkey 

Abstract: The use of fiber reinforced polymer (FRP) rebars, which has become popular in recent years 

due to their significant corrosion resistance and high tensile strength, are considered an important alter-

native to steel reinforcement. However, FRP rebars show brittle behavior and rupture at low strain values 

without yielding deformations. A majority of researchers agree that ductility is the main concern in FRP 

reinforced concrete (RC) beams. In order to overcome to the corrosion problem of steel bars and the 

ductility problem of FRP bars, hybrid FRP-steel RC beam design, in which steel and FRP reinforcement 

are used together in the tension zone, have been implemented in numerous studies. In these beams, steel 

reinforcement yields before reaching the ultimate bending capacity, and thus, a certain level of ductility 

can be guaranteed. Researchers have different opinions on the suitable ductility definition for these 

beams and a minority of these researchers are in the favor of using the classical deformation ductility 

definition. However, the ductility of hybrid RC beams cannot be evaluated through the classical defini-

tions. The classical definitions erroneously imply that the ductility of a hybrid RC beam increases with 

increasing amount of FRP within the total (steel+FRP) tension reinforcement. This inaccurate trend 

stems from the fact that steel reinforcement yields at lower load levels in hybrid RC beams with a rela-

tively higher FRP ratio and the total deflection capacity tends to increase due to the low modulus of 

elasticity of FRP. In the present study, an energy-based method is proposed for evaluating the ductilities 

of hybrid FRP-steel RC beams. This method proved to show the correct trend in ductility with the vari-

ation of FRP in the total tension reinforcement according to the experimental results of the authors. 

Keywords: Ductility, FRP Reinforcement, Hybrid, Energy Dissipation Capacity, Modulus of Tough-

ness, Modulus of Resilience; Plastic Deformations 

INTRODUCTION 

The corrosion of steel reinforcement shortens the service lives of the RC members and increases the 

repair costs substantially. Fiber reinforced polymer (FRP) reinforcing bars (rebars), which have high 

corrosion resistance and tensile strength, have started to be adopted as an alternative to steel reinforce-

ment. In addition, FRP rebars are light and have non-magnetic properties. However, FRP RC beams 

exhibit large deflections and crack widths due to their low modulus of elasticity. Additionally, these 

rebars, which have a linear stress-strain relationship, rupture suddenly at low strain values without show-

ing yielding characteristics. Therefore, the most important problem in FRP RC beams is the ductility, 

i.e. undergoing significant deformations without a major loss in the load capacity. According to many 

researchers, an effective method in order to eliminate all of the aforementioned disadvantages is the 

hybrid FRP-steel RC beam design, obtained by using steel and FRP reinforcement simultaneously in 

the tension zone. The main purpose is to minimize the disadvantages and to maximize the advantages 

of both reinforcement types.  

In the studies related to hybrid RC beams, ductility issue was not sufficiently emphasized and the suit-

able definition for these beams remained controversial. In some studies, beam ductility has been evalu-

ated with the help of deformability definitions (Aiello and Ombres, 2002-Lau and Pam, 2010-Refai et. 
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al., 2015). According to these definitions, however, as the ratio of FRP reinforcement increases, deform-

ability values tend to increase in general due to low modulus elasticity of FRP reinforcement. The high-

est and lowest values of ductility were obtained in only FRP and only steel RC beams, respectively. 

Alternatively, the classical definition of ductility was employed in some studies (Lau and Pam, 2010-

Qin et. al., 2017). In hybrid RC beams with relatively higher FRP ratios, yielding of steel reinforcement 

takes place at lower load levels and the total deformation capacity increases. In other words, as the ratio 

of FRP reinforcement increases in hybrid RC beams, the ductility values from the classical definition 

tend to increase. This inaccurate tendency can only be deemed to the low modulus of elasticity of FRP 

reinforcement. As a result, the classical definition is not suitable for evaluating the ductility values of 

hybrid FRP-steel RC beams.  

AIM 

The main aim of the present study is to determine the appropriate ductility definition for hybrid FRP-

steel RC beams and to exhibit the effect of the FRP proportion in the total reinforcement on ductility 

values. 

SCOPE 

The ductility of hybrid FRP-steel RC beams was investigated by using two different types of FRP ma-

terial (BFRP- Basalt Fiber Reinforced Polymer, GFRP-Glass Fiber Reinforced Polymer). In order to 

evaluate the ductilities of hybrid RC beams accurately, each group of specimens was designed to have 

rather close bending capacities. What’s more, only FRP and only steel RC reference beams were also 

included in each group for comparison. The number of tension bars in each beam group was kept con-

stant. 

METHOD 

The present study includes the analyses of 14 beams, nine of which are hybrid FRP-steel RC beams.  

Two of the remaining beams are only steel RC and three of them are only FRP RC beams. The beams 

were tested under four-point bending. The test matrix consists of two groups according to their failure 

modes and load-carrying capacities. The first one consists of the hybrid GFRP-steel, only GFRP and 

only steel RC beams, while the second one consists of the hybrid GFRP-steel, hybrid BFRP-steel, only 

GFRP, only BFRP and only steel RC beams. The details of the specimens are shown in Table 1.  

The beam notation reflects the type and number of rebars in the tension zone. The capital letters “B”, 

“G” and “S” correspond to the BFRP, GFRP and steel bars, respectively. The numbers used after each 

letter indicate the number of each type of bars in the tension zone.  

From axial tests on cylinder samples, the mean compressive strength of concrete (fc) was determined as 

30.49 MPa. The yielding strength of S420 grade steel reinforcement ( 12) was determined as 470 MPa 

with the help of tensile tests. The mechanical properties of FRP rebars were also determined from ma-

terial tests. Accordingly, BFRP rebars ( 8.68) have an average modulus of elasticity (Ef) of 43 GPa and 

a mean tensile strength (ffu) of 1034 MPa, while the respective values of the GFRP rebars ( 12.23) were 

measured as 46 GPa and 580 MPa, respectively. Furthermore, S420 grade stirrups with a diameter of 8 

mm were used in 10 mm center-to-center spacing, except for the constant moment region. 
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Table 1. The details of the all specimens 

Group Specimens Details of Tensile 

Reinforcement 

fc (MPa) Ef (GPa) ffu (MPa) 

1st S6 REFERENCE 12 Steel 30.49 - - 

G1S5 1 12.23 GFRP + 5 12 

Steel 

30.49 46 580 

G2S4 2 12.23 GFRP + 4 12 

Steel 

30.49 46 580 

G3S3 12.23 GFRP + 3 12 

Steel 

30.49 46 580 

G4S2 4 12.23 GFRP + 2 12 

Steel 

30.49 46 580 

G5S1 5 12.23 GFRP + 1 12 

Steel 

30.49 46 580 

G6 REFERENCE 6 12.23 GFRP 30.49 46 580 

2nd S3 REFERENCE 3 12 Steel 30.49 - - 

B1S2 1 8.68 BFRP + 2 12 

Steel 

30.49 43 1034 

B2S1 2 8.68 BFRP + 1 12 

Steel 

30.49 43 1034 

B5 (B3) REFER-

ENCE 

5  BFRP 30.49 - - 

G1S2 1 12.23 GFRP + 2 12 

Steel 

30.49 46 580 

G2S1 12.23 GFRP + 1 12 

Steel 

30.49 46 580 

G3 REFERENCE 3 12.23 GFRP 30.49 46 580 

 

All beams had simple support conditions at the ends and were tested under two-point loading. In addi-

tion, all beams had a 200x300 mm cross-section, a clear span of 2800 mm and a total length of 3000 

mm, including the overhanging parts beyond the end supports. Each loading point was located at a 

distance of 250 mm from mid-span. The deflections were measured by LVDT’s connected to the rear 

and front faces of the beam at mid-span. 
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RESULTS 

The load-deflection curves of the beams for each experimental group are given in Figure 1. The load-

deflection curves of hybrid RC beams can be approximated into three linear segments. The rigidity 

decreases suddenly at two points on the curve. The first and second points correspond to the deflection 

values at which flexural cracking and steel yielding initiates. As the FRP reinforcement ratio in the beam 

decreases, bending rigidity gradually increases. In addition, in each group, only steel and only FRP RC 

beams have the highest and lowest stiffness values, respectively. The load-deflection curves of only 

FRP RC beams can be simplified into two linear portions. The abrupt change in rigidity is only observed 

at the initiation of cracking.  

The classical deformation ductility (μ) is defined as the ratio of the ultimate deflection (δu) to the deflec-

tion at the initiation of yielding of steel reinforcement (δy): 

                (1) 

In hybrid RC beams, steel reinforcement yields before the beam reaches its ultimate bending capacity. 

The load and deflection values at the yielding point vary depending on the ratio of FRP to the total 

tension reinforcement. As the ratio of FRP in total reinforcement increases, the yielding of steel rein-

forcement occurs at lower load levels and the deformability of the hybrid beam increases due to the 

relatively low modulus of elasticity of FRP reinforcement. For these reasons, using the classical defor-

mation ductility definition (Eurocode 2, 2004) causes unrealistic results in hybrid RC beams. In other 

words, only steel and only FRP RC beams appear as the specimens with the lowest and highest ductility 

values (μ), respectively, among the entire specimen group, implying an inaccurate trend in the ductility. 

Therefore, the classical deformation ductility definition (Eq. 1) is not suitable for hybrid FRP-steel RC 

beams.  

u

y
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Figure 1. The load-deflection curves of the (a) first group beams with GFRP-steel reinforcement; 

(b) second group beams with BFRP-steel reinforcement; (c) second group beams with GFRP-

steel reinforcement 

Since FRP rebars do not have yielding characteristics, the classical ductility definition cannot be used 

for the beams reinforced with only FRP rebars. In order to evaluate the ductility of these beams, a new 

definition based on energy was suggested (Naaman and Jeong, 1995). This definition relies on the ratio 

of the total absorbed energy (Etot), i.e. the modulus of toughness, to the elastic energy (Ee), i.e. the mod-

ulus of resilience. In FRP RC beams, however, the amount of elastic energy is cumbersome to determine. 

In order to calculate the elastic energy in FRP RC beams, the simplified load-deflection model in Figure 

2 was developed. In this model, S1 refers to the slope of the curve from the beginning of loading to the 

first-cracking point and S2 corresponds to the slope of the curve from the first-cracking point to the point 

where concrete ceases to behave elastically, i.e. inelastic behavior initiates. The load levels correspond-

ing to these points are denoted with the symbols “P1” and “P2”. Then, the slope of the unloading part 

(S) is obtained from the weighted average of S1 and S2 (Eq. 3). Finally, Ee is calculated from the trian-

gular area, demarcated by the unloading line. 
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Figure 2. The energy-based ductility model on the representative load-deflection curve of an 

FRP RC beam 
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If the original version of this definition is used for hybrid RC beams, i.e. the elastic energy is calculated 

by taking the weighted average of only the first two slopes (up to the yielding point), all the energy 

consumed after yielding point is considered as plastic. Accordingly, especially in hybrid RC beams with 

a high FRP reinforcement ratio, yielding occurs at low load levels, majorly reducing the elastic energy. 

As a result, as the ratio of FRP reinforcement increases in hybrid RC beams, the ductility values tend to 

increase and even greater ductility values compared to the steel RC beams are reached. These results do 

not reflect the actual ductility values. Even if steel reinforcement yields, the FRP reinforcement shows 

elastic behavior up to the ultimate load value. Thus, the assumption that all the energy consumed after 

the yielding point is plastic is inaccurate for hybrid RC beams. Consequently, the weighted average, i.e. 

the unloading slope (S), is obtained by considering the slope of the three linear segments as in Figure 3 

(Eq. 4).  

(4) 

The slopes S1 reflects the stiffness from the beginning of loading to the first-cracking point, S2 from the 

first-cracking point to the yielding point of the steel reinforcement, and S3 from the yielding point to the 

failure. P1, P2 and P3 represent the first cracking, yielding and ultimate load values, respectively. In 

order to use this definition, analytical slopes were determined from the experimental load-deflection 

curves (Figure 4.). 
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Figure 3. The energy-based ductility model on the representative load-deflection curve of a hy-

brid beam 

 

Figure 4. The analytical load-deflection curves of the (a) first group beams with GFRP-steel re-

inforcement; (b) second group beams with BFRP-steel reinforcement; (c) second group beams 

with GFRP-steel reinforcement 

The ratio of the ductility value of each beam to the respective value of the related steel RC reference 

beam is also given in Figure 5. The real trend is provided by the energy-based definition. The most and 

least ductile beams are the steel and FRP RC ones, respectively. Furthermore, ductility increases grad-

ually as the steel ratio in the total reinforcement increases. 
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Figure 5.  The ratio of the ductility values of the (a) 1st group (b) 2nd group beams to the refer-

ence steel RC beam in each group 

CONCLUSION 

The present study reveals the application of an energy-based ductility definition to hybrid steel-FRP, 

only FRP and only steel RC beams. Two types of FRP bars, namely GFRP and BFRP, were used in the 

test beams, which were tested to failure under four-point bending. The major conclusions of the present 

analyses are summarized as follows:  

 Conventional deformation and curvature ductility definitions are not suitable for FRP and hybrid 

steel-FRP RC beams. These definitions reveal the deformability values of these beams, rather than 

the ductility values, which correspond to the deformation capacity without any major loss in the 

load bearing capacity.  

 The ductility definition on the basis of energy is the most accurate and proper definition for hybrid 

steel-FRP and only FRP RC beams. According to this definition, the ductility values of hybrid RC 

beams vary between the respective values of the related steel RC and FRP RC beams. As the ratio 

of FRP to the total tension reinforcement increases, ductility values decrease. These correct trends 

substantiate the validity of the proposed definition in RC beams with FRP reinforcement. 

 FRP RC beams were found to have ductility values as low as 30-35% of the steel RC beams with 

the same ultimate bending capacity. The presence of even a limited amount of steel in the tension 

zone is vital for possessing sufficient ductility and energy-absorption capacity in RC beams. This 

limited ductility is the main logic behind the hybrid steel-FRP RC beam design.   
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TEL ÖRGÜ TAKVİYELİ TUĞLA DOLGU DUVARLARIN DAVRANIŞI 

Osama NASIF1, İlker KALKAN2, Saruhan KARTAL3, Sabahattin AYKAÇ4 

1-2-3Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kırıkkale / Türkiye 
4Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Ankara / Türkiye 

Öz: Ülkemiz, coğrafi konumu gereği sık sık depremlere maruz kalmaktadır. Buna bağlı olarak ortaya 

çıkan can ve mal kayıpları gün geçtikçe artmaktadır. Depremin olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi adına 

birçok çalışma gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Bu çalışmalar, hasar görmüş 

binanın güçlendirilmesi ya da yapım aşamasında dikkate alınması gereken tasarım esasları ile ilişkilidir. 

Önerilen yöntemlerin az maliyetli, pratik ve kolay uygulanabilir olması, yöntemlerin uygulanabilirliği 

ve yaygınlık kazanması için en önemli etkenler olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, tüm güçlendirme 

metotlarına alternatif olarak bina yapım aşamasında tuğla dolgu duvarların düşük maliyetli, yerli üretim 

ve hafif olan tel örgüler ile takviye edilmesine dayalı yeni bir yöntem önerilmektedir. Bu kapsamda, üçü 

kontrol (güçlendirilmemiş) ve altısı tel örgü takviyeli olmak üzere toplam dokuz adet ½ ölçekli dolgu 

duvar numunesi tersinir yükler altında test edilmiştir. Numuneler farklı çap ve göz aralıklı tel örgüler ile 

takviye edilerek hazırlanmıştır. Numunelerin deprem performansları dayanım, rijitlik, enerji tüketme ve 

yanal ötelenme oranları aracılığı ile değerlendirilmiştir. Kontrol numunelerine kıyasla tel örgü takviyeli 

dolgu duvarların dayanım, rijitlik, enerji tüketme ve yanal ötelenme oranları önemli ölçüde artış göster-

miştir. Deneylerde tel örgü kullanılmasının bir diğer önemli avantajı olarak, duvarın bütünlüğünün ko-

runması ve taşıma gücüne ulaşıldıktan sonra dahi duvarın dağılmaması öne çıkmıştır. Bu ekonomik 

yöntemin kullanılması ile yapının göçmesinin engellenebileceği ve oluşması muhtemel can ve mal ka-

yıplarının azaltılabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dolgu Tuğla Duvar, Güçlendirme, Tel Örgü, Yapı Rehabilitasyonu 

GİRİŞ 

Ülkemizde meydana gelen depremler can ve mal kayıpları gibi maddi ve manevi birçok zarara neden 

olmaktadır. Bu kayıpların önüne geçebilmek ya da azaltılabilmesi için deprem öncesinde bazı tedbirlerin 

alınması gerekmektedir. Bu tedbirlerin, binaların projelendirme ve yapım aşamasında uygulamaya ak-

tarılmış olması kayıpların en düşük düzeye indirgenmesinde önemli rol oynamaktadır. Binaların dep-

reme karşı takviye edilmesi adına birçok çalışma yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Bunların 

önemli bir kısmı, dolgu duvarların güçlendirilmesi başlığı altındadır.    

Dolgu duvarların polimer lifli kumaşlar ile güçlendirilmesi tercih edilen yöntemler arasındadır (Trian-

tafillou, 1998; Erdem ve arkadaşları, 2006). Bu yöntem ile duvar davranışında önemli ölçüde gelişme 

gözlemlenmesine rağmen lifli kumaşların uygun maliyetli olmaması ve yangın hassasiyetlerinin oldukça 

yüksek olması, yöntemin yaygınlık kazanamamasının en önemli nedenlerini oluşturmaktadır. Dolgu du-

varların güçlendirilmesinde çelik şeritlerin kullanılması, etkili yöntemler arasında gösterilmektedir. Bu 

yöntem ile elemanların enerji tüketim kapasitesi, süneklik ve dayanımlarının önemli ölçüde arttığı göz-

lemlenmiştir (Taghdi ve arkadaşları, 2000; Altın ve arkadaşları, 2005). Dolgu duvar köşelerinin ince 

üçgen sac levhalar kullanılarak güçlendirilmesi yöntemine de başvurulmuştur (Özbek ve Can, 2012). 

Bu yöntem ile köşe noktaların ezilmeleri engellenerek numunelerin dayanımı ve rijitliği ekonomik bir 

şekilde arttırılmıştır. Dolgu duvarların delikli veya genişletilmiş çelik levhalar ile güçlendirilmesi ko-
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nusu yine dikkat çeken çalışmalar arasında yerini almaktadır (Aykac ve diğ. 2014, Özbek, 2015; Cum-

hur ve diğ., 2016). Delikli ve genişletilmiş levhalar duvar sünekliğine ciddi katkılar da bulunsa da, bu 

levhaların kullanımı, mimari ve görsel bozukluklar ile duvar-levha aderansında yetersizlikler ortaya çı-

karabilmektedir. Dolgu duvar güçlendirmesi adına uygulanan bir diğer yaygın yöntem de, zayıf olduğu 

veya deprem sonucunda hasar aldığı düşünülen duvarların yıkılıp yerine perde duvar eklemektir. Uygu-

lanması zor ve zaman alıcı olan bu yöntem de pratik değildir. 

 AMAÇ  

Bu çalışmada tüm duvar güçlendirme yöntemlerine alternatif olarak bina yapımı sırasında, piyasadan 

kolaylıkla temin edilebilecek, yerli üretim ve oldukça hafif bir malzeme olan tel örgülerle tuğla duvarlar 

takviye edilmiş ve bu takviye sayesinde elemanların deprem performanslarının iyileştirilmesi amaçlan-

mıştır.  

KAPSAM 

Çalışma kapsamında, tel örgü çapı ve tel örgü göz aralığı, deney değişkenleri olarak göz önüne alınmış-

tır. Üçü referans ve altısı tel örgülü olmak üzere ½ ölçekli toplam dokuz adet deney elemanının üretimi 

yapılmıştır. Bu elemanlar, dört köşesi mafsallı çelik çerçevede test edilerek, elemanların deprem yükleri 

altındaki davranışı incelenmiştir. 

YÖNTEM 

Deneysel çalışma kapsamında, üçü referans yalın ve altısı güçlendirilmiş olmak üzere toplam dokuz 

adet 1500x1185 mm boyutlarında tuğla dolgu duvar numunesi hazırlanmıştır. Referans deney eleman-

larında herhangi bir takviye bulunmaksızın, duvarın her iki yüzünde 8 mm kalınlıkta alçı sıva uygulan-

mıştır. Güçlendirme amaçlı üretilen tel örgülü deney elemanlarında ise tuğla dolgu duvarın her iki yü-

zeyine farklı tel çapı (1, 1.5, 2 mm) ve farklı tel göz aralığında (10, 12.5, 15, 20, 25 mm) tel örgüler 

somun ve gijonlar yardımı ile bağlanmıştır. Ayrıca, duvar köşe bölgeleri lamalar yardımıyla güçlendi-

rilmiş ve tel örgü üzerine 12 mm kalınlıkta alçı sıva yapıldıktan sonra elemanlar teste hazır hale getiril-

miştir. Deney elemanlarının özellikleri Çizelge 1’de gösterilmiştir. 

Deney elemanlarının isimlendirilmesinde kullanılan “BR” harf grubu, referans numuneleri göstermek-

tedir. Güçlendirilmiş elemanların isimleri ise “B” harfi ve bu harften sonra gelen bir dizi sayıdan oluş-

maktadır. Harften sonra kullanılan ilk sayı, tel çapını; ikinci sayı ise, göz aralığını ifade etmektedir. 

B2/20b deney elemanın isimlendirilmesinde kullanılan “b” harfi ise, bu elemanda tel örgülerde bindirme 

yapıldığını göstermektedir. Bu deney elemanında bindirme yapılmasının sebebi, 2 mm çaplı 20 mm kare 

göz aralıklı tel örgünün piyasada sadece 1x2 metrelik standart ebatlarda üretilmesidir. Çalışmada kulla-

nılan tel örgüler piyasadan temin edildiğinden çalışma parametrelerini oluşturan tel örgü çapı ve göz 

aralıkları, piyasadaki standart üretimlere göre belirlenmiştir. 
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Çizelge 1. Deney elemanlarının özellikleri 

Numune Adı Amaç Tel 

Örgü 

Tel Çapı 

(mm) 

Göz Aralığı 

(mm) 

BR-1, BR-2, 

BR-3 

Referans - - - 

B1/10 İlave Perfor-

mans 

mev-

cut 

1.0 10.0 

B1/15 İlave Perfor-

mans 

mev-

cut 

1.0 15.0 

B1.5/12.5 İlave Perfor-

mans 

mev-

cut 

1.5 12.5 

B1.5/20 İlave Perfor-

mans 

mev-

cut 

1.5 20.0 

B2/20b İlave Perfor-

mans 

mev-

cut 

2.0 20.0 

B2/25 İlave Perfor-

mans 

mev-

cut 

2.0 25.0 

Duvar örme işlemi için piyasada mevcut olan 190x190x85 mm boyutlarında yatay delikli tuğlalar kul-

lanılmıştır. Bu tuğlaların basınç dayanımlarını belirleyebilmek için, tuğlanın üç ayrı eksenine göre ek-

senel basınç testleri yapılmıştır. Buna göre, tuğla deliklerine paralel doğrultuda 5.41 MPa, diğer iki 

doğrultuda ise 2.34 ve 2.56 MPa ortalama dayanımlar elde edilmiştir. Tuğla duvar örme işleminde su, 

çimento ve kum bileşenlerinden oluşan, 300 kg/m3 çimento dozajlı derz harcı hazırlanmıştır. Derz harcı 

kalınlığı tuğla boyutlarındaki sapmalar nedeniyle 10-15 mm arasında farklılık göstermiştir. 

100×100×100 mm boyutlarındaki küp numunelerden elde edilen sonuçların 0.8 katsayısıyla çarpılarak, 

standart silindir dayanımına çevrilmesiyle, derz harcı dayanımının ortalama değeri 10.04 MPa olarak 

belirlenmiştir. Yine eksenel basınç testleri neticesinde alçı sıvanın ortalama basınç dayanımının 3.5 MPa 

olduğu bulunmuştur. Ayrıca, üretilen deney elemanlarının bazıları çerçeveye yerleştirilirken tam otur-

mama problemi ile karşılaşılmış ve arada kalan boşluklar çok hızlı donan kartonpiyer alçısı kullanılarak 

kapatılmıştır.  

Deney elemanlarının güçlendirilmesi uygulamasında, farklı göz aralığına ve farklı tel çapına sahip tel 

örgüler her iki duvar yüzeyine (ön ve arka yüz) de bağlanmıştır. Tel örgüler, dolgu duvarlara 6 mm çaplı 

gijonlar ve somunlar yardımıyla bağlanmıştır. Gijonlar, yatayda ve düşeyde 200 mm aralıklarla yerleş-

tirilmiştir. Ancak, dolgu duvarın köşelerinde yer alan 300×300 mm’lik bölgelerde, ezilmeyi geciktirmek 

amacıyla gijonlar sıklaştırılarak, aralıkları 100 mm’ye indirilmiştir. Ayrıca duvar köşe bölgelerindeki 

ezilmeyi geciktirmek amacıyla S235 kalitesinde, 25×3 mm kesitli ve 320 mm kol uzunluğuna sahip 

lamalar da kullanılmıştır.  
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Deney düzeneği, 400’er mm kalınlığında döşeme ve betonarme duvarın yer aldığı bir platformda kurul-

muştur. Deney çerçevesinin dört köşesi mafsallıdır. Çerçevenin profillerini birbirine bağlayan bu maf-

sallar, çerçevenin labil olmasını ve yüklere karşı dayanım ile rijitlik göstermeyerek deney sonuçlarını 

minimum düzeyde etkilemesini sağlamıştır. Ard germe bulonları vasıtasıyla deney çerçevesi betonarme 

döşemeye sabitlenmiştir. Duvar numunelerinin düzlem dışı deformasyonlarını engellemek için deney 

çerçevesi betonarme perdeye çelik halatlar yardımıyla bağlanmıştır. Deney düzeneği, Şekil 1’de detaylı 

olarak gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. (a) Tuğla dolgu duvar (b) tel örgü takviyeli tuğla dolgu duvar (c) alçı sıva çekilmiş dolgu 

duvar (d) deney düzeneği 

Deney elemanlarına ileri yönde 10 kN’luk yük verilerek testler başlamış ve devamında geri yönde 10 

kN yük verilerek ilk çevrim tamamlanmıştır. Her yük çevriminde, ileri ve geri yönde uygulanan maksi-

mum yükler 10’ar kN arttırılmıştır. Deney çerçevesinin sağ üst köşesine yerleştirilen makaralı potansi-

yometre ile elemanların yatay deplasmanları belirlenmiştir. Kayma deformasyonlarını ölçmek amacıyla 

her deney elemanının sol üst ve sağ üst köşelerine LVDT’ler yerleştirilmiştir (Şekil 1d). 

BULGULAR 

Deney elemanlarının tümüne ait yük-yatay deplasman eğrileri, Şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 2. Deney elemanlarına ait yük-yatay deplasman eğrileri 

Her deney elemanının ileri ve geri yönlerde okunan en yüksek yük değerlerinin (Pu) ortalaması alınarak 

numunelerin ortalama dayanımları (Pu,ort) elde edilmiştir. Üç referans elemana ait ortalama dayanımların 

ortalaması alınarak referans numune dayanımı elde edilmiştir. Referans eleman ortalama dayanımının 

gösterimi için “BRort” simgesi kullanılmış ve tel örgü takviyeli elemanların dayanımlarının BRort’a göre 

oranları (göreceli dayanım) alınmıştır. Çizelge 2’de her elemanın ortalama dayanımları ile referans nu-

muneye göre göreceli dayanımlarına yer verilmiştir. Ayrıca tel kesit alanının tel örgü aralığına oranı, tel 

oranı olarak tanımlanmış ve çizelgede bu orana da yer verilmiştir. Tel örgü takviyesi ile dayanım refe-

rans numunelere göre en az 0.86 kat (B1/15 elemanı) ve en fazla 1.34 kat (B1.5/20 elemanı) artış gös-

termiştir. En düşük dayanım artışı, tel oranının en düşük olduğu numunede gerçekleşse de, dayanım ile 

tel oranı arasında doğrudan bir ilişki elde edilememiştir (Çizelge 2). Genel olarak, 1.5 mm çaplı teller 
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ile 1 mm çaplı ve 10 mm göz aralıklı teller ile güçlendirilmiş elemanlardaki dayanım artışları, diğer 

elemanlara ait ilgili değerlere göre daha yüksektir. 

Çizelge 2. Deney elemanlarının dayanım değerleri 

Numune 

Adı 

Tel Oranı 

(mm2/mm) 

Pu (kN) Pu,ort 

(kN) 

Referans elemana 

(BRort) göre dayanım 

(kN/kN) 
İleri yön 

(+) 

Geri yön 

(-) 

BRort ---- 65.40 -61.40 63.40 1.00 

B1/10 7.85 +147.70 -143.70 145.70 2.30 

B1/15 5.23 +106.40 -129.50 117.95 1.86 

B1.5/12.5 14.13 +144.60 -148.20 146.40 2.31 

B1.5/20 8.83 +149.10 -147.80 148.45 2.34 

B2/20b 15.70 +118.60 -160.10 139.35 2.20 

B2/25 12.56 +121.80 -156.50 139.15 2.19 

Ötelenme oranı (“drift”), göreceli yatay deplasman değerinin eleman yüksekliğine (1315 mm) oranı 

olarak tanımlanabilir. Ayrıca en yüksek ötelenme oranının belirlenmesinde, eleman taşıma gücüne ula-

şılmasından sonra yük kapasitesinin, bu taşıma gücünün %85’ine düştüğü andaki deplasman değeri kul-

lanılmıştır. Çizelge 3’te her deney elemanı için her iki yönde olmak üzere en yüksek ötelenme oranları, 

ortalama ötelenme oranları ve referans elemana göre göreceli ötelenme oranlarına yer verilmiştir. 

Çizelge 3. En yüksek ötelenme oranları ve referans elemanlara göre oranları 

Numune 

Adı 

Tel Oranı 

(mm2/mm) 

En yüksek ötelenme 

oranı 

(%) 

Ortalama en yük-

sek ötelenme oranı 

(%) 

Referans elemana 

(BRort) göre ötelenme 

oranı 

İleri yön 

(+) 

Geri yön 

(-) 

BRort ---- 7.33 >6.3 >6.8 1 

B1/10 7.85 >19.2 >9.4 >14.3 >2.1 

B1/15 5.23 >18.3 >10.3 >14.3 >2.1 

B1.5/12.5 14.13 11.9 >10.1 >11 >1.6 

B1.5/20 8.83 12.2 >11.6 >11.9 >1.8 

B2/20b 15.70 14.9 9.2 12.1 <1.8 

B2/25 12.56 13.5 >11.4 >12.5 >1.8 
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Çizelge 3’te “>” büyüktür işaretinin kullanılmasının nedeni deney sonlandığı anda eleman dayanımında 

%15 kaybın gerçekleşmediğini göstermektedir. Yani en yüksek ötelenme oranlarının çizelgede belirtilen 

değerlerden bir miktar daha büyük olduğu dikkate alınmalıdır. En düşük tel oranına sahip olan B1/10 

ve B1/15 elemanları, en yüksek ötelenme oranlarına ulaşmıştır ve bu elemanların ilgili değerleri, refe-

rans elemanın ötelenme oranının en az 2.1 katı kadardır. Tüm tel örgü takviyeli elemanlarda ötelenme 

oranları, yalın elemanlara göre önemli derecede yüksektir. Genel olarak, tel çapı değeri sabitken göz 

aralığı azaldıkça ötelenme oranının arttığı görülmektedir. 1, 1.5 ve 2 mm çaplı teller ile güçlendirilen 

duvarların ötelenme oranlarının, yalın duvarların ilgili değerlerini sırasıyla, %14, %11 ve %12 merte-

besinde geçtiği söylenebilir. 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine (TBDY-2018) göre, sünek elemanlarda hasar durumu bölgelere 

ayrılarak ifade edilmektedir. Bu bölgeler, sınırlı hasar (SH), kontrollü hasar (KH) ve göçme öncesi hasar 

(GÖ) bölgeleri olup, bu bölgelerin sınır kayma açılarının sırasıyla % 0.3, % 0.5 ve % 1 değerlerine sahip 

olduğu belirtilmektedir. Yönetmelikte kayma açıları göreceli ötelenmenin kat yüksekliğine oranı şek-

linde ifade edilmektedir. Bu nedenle eleman rijitlikleri, % 0.3, % 0.5 ve % 1 ötelenme oranlarına karşılık 

gelen rijitlikler olarak elde edilmiş ve sırasıyla K0.003, K0.005 ve K0.010 sembolleri ile gösterilmiştir. Yani 

her elemanın % 0.3, % 0.5 ve % 1 ötelenme oranlarına karşılık gelen yük değerlerinin yatay deplasman 

değerlerine oranları yardımı ile rijitlikler hesap edilmiştir.  İleri ve geri yönde ayrı ayrı elde edilen rijit-

liklerin ortalaması alınarak referans eleman ile karşılaştırmalar yapılmıştır (Çizelge 4). Çizelge 5‘te ise 

her elemanın her yük döngüsünde ileri ve geri yönlerde ulaştığı maksimum yük değerlerine göre rijit-

likleri ifade edilmiştir.  

Bütün deney elemanlarının farklı hasar bölgelerine tekabül eden rijitlik değerleri, yalın elemanlara göre 

%10-60 arasında değişen oranlarda yüksektir. Bu durum, özellikle deprem esnasında duvar deformas-

yonlarının azalması ve deprem sonuna kadar yapısal olmayan elemanlardaki hasarların daha sınırlı dü-

zeylerde kalması açısından önemlidir. Elemanlar arasında, 1 mm çaplı ve 10 mm göz aralıklı levha ile 

2 mm çaplı ve 20 mm göz aralıklı levha kullanımı ile takviye edilmiş olan elemanların daha rijit dav-

randığı görülmektedir. Bu iki eleman, özellikle geri yük çevrimlerinde rijitliklerini daha iyi muhafaza 

etmiştir (Çizelge 5). Ötelenme oranları, yük kapasiteleri ve rijitlikler bir bütün olarak düşünüldüğünde, 

1 mm tel çapı ve 10 mm göz aralığının, tel levha takviyesi açısından optimum sonuçları verdiği görül-

mektedir.  
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Çizelge 4. Deney elemanlarının BRort ortalama referans elemanına göre rijitlik değerleri 

Numune Adı Tel Oranı 

(mm2/mm) 

BRort’e göre orta-

lama 

(K0.003) 

BRort’e göre orta-

lama 

(K0.005) 

BRort’e göre orta-

lama 

(K0.010) 

BRort ---- 1.00 1.00 1.00 

B1/10 7.85 1.60 1.60 1.50 

B1/15 5.23 1.10 1.00 1.00 

B1.5/12.5 14.13 1.20 1.10 1.10 

B1.5/20 8.83 1.20 1.20 1.10 

B2/20b 15.70 1.60 1.50 1.60 

B2/25 12.56 1.30 1.50 1.40 

 

Çizelge 5. Deney elemanlarına ait ileri ve geri yönde her bir çevrime ait maksimum yüke tekabül 

eden noktadaki rijitlik değerleri (kN/mm) 

Numune 

Adı 

BRort (kN) B1/10 (kN) B1/15 (kN) B1.5/12.5 

(kN) 

B1.5/20 

(kN) 

B2/20b (kN) B2/25 (kN) 

Çevrim İleri 

Yön 

(+) 

Geri 

Yön  

(-) 

İleri 

Yön 

(+) 

Ger

i 

Yö

n  

(-) 

İler

i 

Yön 

(+) 

Ger

i 

Yön 

(-) 

İleri 

Yön 

(+) 

Geri 

Yön 

(-) 

İleri 

Yön 

(+) 

Geri 

Yön 

(-) 

İleri 

Yön 

(+) 

Geri 

Yön 

(-) 

İleri 

Yön 

(+) 

Ger

i 

Yön 

(-) 

1. 1.70 2.00 5.00 2.30 5.00 1.40 7.10 2.30 7.10 2.30 3.40 2.60 2.90 3.40 

2. 1.30 2.50 3.40 4.20 2.20 1.90 2.20 2.00 2.90 2.30 2.70 3.20 3.40 3.10 

3. 1.30 2.20 3.70 5.50 2.20 1.50 2.70 1.20 1.90 1.80 6.00 3.40 3.20 3.10 

4. 1.40 1.60 2.10 5.20 2.10 1.40 1.80 1.50 1.50 1.70 4.80 3.30 1.80 2.10 

5. 1.50 1.30 2.20 4.10 1.60 1.20 2.30 1.60 2.30 1.60 2.10 2.40 2.40 1.60 

6. 1.80 1.10 2.40 4.30 2.40 2.30 2.40 2.60 3.00 2.00 2.30 1.60 3.40 1.20 

7. 1.50 0.90 2.50 2.30 3.00 2.40 3.00 3.10 3.30 2.10 3.40 1.90 3.70 2.20 

8. 0.70 1.10 2.30 2.50 4.30 2.80 3.00 3.80 3.60 2.20 3.50 2.90 3.70 2.50 

9. 0.40 0 3.20 1.70 4.00 2.60 3.10 2.80 3.40 1.50 3.90 2.30 3.30 1.90 

10. - - 0.80 - 0.70 - 0.60 - 0.50 - 0.40 - 0.40 - 
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SONUÇ 

Bu çalışmada tel örgülü deney elemanların davranışını belirlemek amacıyla üçü referans altısı tel örgülü 

olmak üzere dokuz adet eleman, tersinir yükler altında test edilmiştir. Bu deneylerden elde edilen başlıca 

sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 

 Güçlendirme amaçlı tel örgülerin kullanımı, duvar bütünlüğünün korunmasını ve dağılmasının en-

gellenmesini sağlamıştır. Yani bu yöntem, deprem esnasında can ve mal kayıplarının azaltılmasında 

etkin bir yöntemdir. 

 Deney elemanlarının köşe bölgelerinde uygulanan lamaların kullanılması ve gijon aralığının azal-

tılması gibi ek önlemlerin, eleman davranışına oldukça iyi bir katkı sağladığı gözlemlenmiştir. 

 Tel örgü kullanılarak güçlendirilen deney elemanlarının dayanımları referans elemana göre önemli 

ölçüde (%86-134) artmıştır. 

 En yüksek dayanım değerlerinin 1.5 mm tel çapında tel örgü kullanılarak güçlendirilen deney ele-

manlarında olduğu görülmüştür. 1.5 mm tel çapına sahip elemanlarda istisna olmak üzere tel çapı 

arttıkça dayanım değerlerinin düştüğü gözlemlenmiştir.  

 1 mm çaplı tel örgü kullanılarak güçlendirilen deney elemanlarında dayanım değerlerinde önemli 

bir kayıp olmadan %14.3’ten büyük, diğer deney elemanlarında ise %11 ile %12.5 değerleri ara-

sında değişen ötelenme oranlarına ulaşılmıştır.  

 Aynı tel çapındaki deney elemanlarında göz aralığı azaldıkça ötelenme oranı değerlerinin arttığı 

belirlenmiştir. 

 2 mm tel çapındaki tel örgü kullanılarak güçlendirilen elemanlarda rijitlikte en büyük artış gözlem-

lenmiştir. 

 Genel olarak tel çapı arttıkça rijitlik değerlerinin düştüğü belirlenmiştir (1,5 mm tel çapına sahip 

elemanlarda istisna olmak üzere). 
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PC TABANLI GENEL AMAÇLI BİR SAYISAL AKORT CİHAZI 
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2 Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Teknoloji Fakültesi, Elektrik - Elektronik Mühendis-

liği, Ankara / Türkiye 

Öz: Bu çalışmada gitarın yanı sıra, hemen hemen telli diğer bütün müzik enstrümanlarının akort işlem-

leri için de kullanılabilecek, PC tabanlı, genel amaçlı bir sayısal akort cihazı (PCGA) gerçekleştirilmiş-

tir. Bunu sağlayabilmek için, gerçekleştirilen Akort cihazının akort frekans aralığı geniş olacak şekilde 

bir yazılım geliştirilmiştir. Çünkü, örneğin kemanın hem gitarla aynı frekans aralığında bas sesleri olan 

iki teli ve hem de farklı tiz sesleri olan iki teli daha mevcuttur. Bu durumda frekans aralığı dar olursa, 

kemanın yüksek frekanslı olan iki teli için akort işlemi yapılamayacaktır. Bu sebeple bütün akort işlemi 

başarısız olacaktır. Bu çalışmada ayrıca, akort işleminin gürültülü ortamlarda da yapılabilmesi veya gü-

rültüden az etkilenmesi gibi bir soruna da çözüm bulunmuştur. Bunları yapabilmek için MATLAB prog-

ramında FFT,  pencereleme ve butterworth filtreleme işlemleri kullanılmıştır. Bu çalışmada ayrıca kul-

lanıcı dostu bir ekran arayüzü geliştirilerek, akort işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi sağlanmıştır. 

PCGA’ nın etkinliğini test etmek için bir gitarın akort işlemleri yapılmıştır. Gitarın seçilmesinin nedeni 

akort düzeneklerine ve oktavlarına bakıldığında gitarın ortalama sesli bir müzik enstrümanı olmasıdır. 

Ayrıca gitarın sesleri bas gitar ve viyolin arasında frekans aralığındadır. Bu yüzden gitar hem kalın hem 

de ince ses tonlarına sahiptir. Bu sebeplerle gitarın genel amaçlı olan PCGA’ nın etkinliğini test etmek 

için kullanılabileceği düşünülmüştür. Yapılan çalışmanın etkinliğini kanıtlayabilmek için çeşitli testler 

yapılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gitar Akort Cihazı, Akort, MATLAB, FFT, Müzik Enstrümanları 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Bir müzisyenin güzel müzik çalabilmesi için mükemmel şekilde ayarlanmış enstrümanlara sahip olması 

gerekir. Doğru şekilde akort edilmedilerse, her şey doğru şekilde çalınıyor olsa bile, elde edilen sesler 

beklenildiği kadar hoş olmayacaktır. Eğitimsiz bir kulak için ise, bir enstrümanın akort edilmesi son 

derece zor olabilir (Kulkarni, 2020: 1-5). 

Günümüzde diğer müzik enstrümanları gibi büyük ölçüde temel akustik gitarlar elektrik ve yarı akustik 

gitara, keman ise elektronik muadili haline geldi. Bu nedenle, bu enstrümanların doğru ses için ayarlan-

ması gerekir (Babbar, 211: 1-5). Sayısal gitar akort cihazı, modern müzikte yaygın olarak kullanılan bir 

araçtır. Enstrümanı kulakla akort etmenin zor olduğu yerlerde akort etmek için tasarlanmıştır (Stanoje-

vic M., 2011: 1574-1577). 

Bu çalışmada, bir sayısal akort cihazı tasarımı konusunda bir yöntem tartışılmakta ve bu diğer akort 

cihazlarıyla ve literatürdeki çalışmalarla karşılaştırılmaktadır. Bu müzikal akort edici, MATLAB'ın filt-

releme, ölçme ve analiz yetenekleri kullanılarak tasarlanmıştır. 

Bir telin ne kadar sıkılacağına veya gevşetileceğine karar vermek için belirli bir miktar tahmin çalışma-

sının dahil olduğu kulakla ayarlama işlemi göz önüne alınarak; MATLAB tabanlı müzik akort edicilerde 

bu amaçlar için benzer yöntemler kullanılabilir ve yine bu amaç için tasarlanacak olan bir kullanıcı 
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arayüzünde bunlara yönelik kullanıcıya doğru ve net talimatlar verilebilir. Böylece en düşük parazit 

olasılığıyla daha hızlı ayarlama yapılabilir. Bu amaçla, enstrüman üzerinde çalınan notaları tanımlamak 

için giriş sinyalleri işlenebilir ve daha sonra bunlar çalınan notalar için bir müzik notasyonu oluşturmak 

için kullanılabilir (Babbar, 2011: 1-5). 

Bu işlem için temel frekans tespit edilmelidir. Çünkü bir müzik notası tek bir frekanstan oluşmaz. Bu 

sebeple bir enstrümanda örnek bir nota çalındığında temel frekansı hesaplanmalıdır ve çalınan örnek 

notanın frekans spektrumundan temel frekans elde edilmelidir (Lourde R. M., 2009: 82-88). Temel fre-

kansı tespit etmek için çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Harmonik veri algılama 

(Lourde R. M., 2009: 82-88), Bulanık Mantık denetleyici tabanlı akort ediciler (Rahnamai K., 2007: 

195-199), mikro denetleyici tabanlı sistem kullanılan Goertzel Filtresi (Wang Z. J., 2012: 1-6) vb. 

Frekans spektrumunun düşük çözünürlüğü, aşılması gereken başka bir sınırlamadır. +/- 0,5 Hz' den kü-

çük varyasyonlar insan kulağı tarafından algılanamaz. Gerçek zamanlı verileri elde etmek için örnek-

leme aralığı olabildiğince düşük tutulmalıdır. Ancak bu, spektrumun çözünürlüğünü azaltır ve dolayı-

sıyla frekans tahmininin doğruluğunu etkiler (Lourde R. M., 2009: 82-88). 

Bu durumun üstesinden gelmek ve PCGA' nın en iyi durumda çalışabilmesi için hem literatürdeki farklı 

yöntemler araştırılmış; hem de bu koşullar için butterworth filtresi, FFT, ters çevrilmiş eğri uydurma ve 

pencereleme işlemleri vb. farklı yöntemler kullanılmıştır (Podder P., 2020: 12-18), (Guo-ping H., 2010: 

V8-111 - V8-114), (Punskaya E., 2002: 747-758). 

AMAÇ  

Genellikle müzik enstrümanı akort cihazları belirli enstrümanları ayarlayabilir. Bu çalışmada, hemen 

hemen tüm diğer enstrümanları akort etmek için kullanılabilecek sayısal bir müzik akort cihazı (PCGA) 

tasarımı amaçlanmıştır. Çünkü diğer enstrümanların temel frekansını bulma yöntemi de aynıdır (Kul-

karni, 2020: 1-5), (Wang Z. J., 2012: 1-6), (Setiyono R., 2012: 1-5). 

KAPSAM 

Bu çalışmada, yalnızca belirli müzik enstrümanları yerine, hemen hemen tüm diğer müzik enstrüman-

larını akort etmek için kullanılabilecek bir akort cihazı tasarımı üzerinde çalışılmıştır. (Kulkarni, 2020: 

1-5), (Wang Z. J., 2012: 1-6), (Setiyono R., 2012: 1-5). Bu çalışmada PCGA’ nın etkinliğini test etmek 

için bir gitarın akort işlemleri yapılmıştır. Çünkü gitar akort düzeneklerine ve oktavlarına göre, ortalama 

sesli bir müzik enstrümanı olarak sınıflandırılabilir. Ayrıca gitarın sesleri bas gitar ve viyolin arasında 

frekans aralığındadır. Bu yüzden gitar hem kalın hem de ince ses tonlarına sahiptir. Bu sebeplerle gitarın 

genel amaçlı olan PCGA’ nın etkinliğini test etmek için kullanılabileceği düşünülmüştür. 

YÖNTEM  

Bu çalışmada hemen hemen bütün müzik enstrümanlarının akort işlemlerinde kullanılabilecek PC ta-

banlı sayısal bir akort sistemi tasarlanmak amaçlanmıştır. PCGA sistemi MATLAB Programlama ile 

geliştirilen bir yazılım ve kullanıcı dostu bir ekran ara yüzünden oluşmaktadır. Yazılım geliştirmek için 

Intel(R) Core™ i7 işlemci, 8GB RAM, Nvidia GeForce 765M Ekran kartı donanımına ve 64 Bit Win-

dows 10 işletim sistemine sahip bir PC kullanılmıştır. 
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Yazılım Tasarımı 

Bu bölümde gerçekleştirilen PCGA sisteminin MATLAB Programlama Dili kullanılarak geliştirilen ya-

zılım tasarımı verilmiştir. Açıklamalarda sadelik için sadece kritik olan MATLAB kodlarına yer veril-

miş, rutin kodlar verilmemiştir. Şekil 1’ de gerçekleştirilen PCGA sisteminin yazılımına ait akış şeması 

görülmektedir. 

if PGT is visible, 
activate it

Define function

Axe adjustment for 
screen

Definition of 
frequency formula

Definition of 
variables 

Definition of 
parameters of 

buttrworth filter

Start Record

Apply FFT

Polyminal fitting
(Curve fitting)

Is in the 10 centitone

Get the data from 
recorder

Was the Stop Button 
pressed

Stop

Yes

No

Yes

No

Start

 

Şekil 1. Gerçekleştirilen PCGA sisteminin yazılımına ait akış şeması 

PCGA sistemi yazılımı koşturulduğunda ilkönce arayüze hazırlık yapılır ve Şekil 2’ de görülen kullanıcı 

ara yüz ekranı açılır. Play (Oynat) tuşu ve Record (Kayıt) tuşu program başlangıcında deaktive edilir. 

Özellikle play tuşu için bu kodlar kullanılmadığı takdirde, yazılım çalıştırıldığında önceden kayıtlı olan 

ya da seçilen notanın frekans sesi sürekli olarak çalınır. Yazılımda daha sonra 7 nota, 5 ara nota ve 1 

oktavın 12 nota olduğu tanımlanmıştır.  

Yazılımda 3. sırada kullanıcı arayüzü ekranının görsel tasarımı ve boyut ayarları yapılmıştır. Örneğin 

axis(handles.calaxes1); kodu PCGA sistem ekranının ortasında bulunan grafik ekranını tanımlamakta-

dır. 
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Daha sonra değişkenler ve akort edilecek nota için gerekli olan frekans ve ton fonksiyonları tanımlan-

mıştır: 

Yazılımda 6. sırada 2. dereceden Butterworth Low Pass (alçak geçiren) filtre tanımlanmıştır.  

Akış şemasında 7. sırada Kayıt tuşuna basıldığı zaman kayıt işleminin başladığı görülmektedir. Daha 

sonra sinyal işleme fonksiyonu çağrılır ve FFT uygulanır. 

Yazılımda 10. sırada FFT’si alınmış olan sinyalin 10 centitone içinde olup olmadığı kontrol edilir. Eğer 

içinde ise Grafik Ekranda (Graphical Screen) Akort Çubuğu Yeşil, değilse Kırmızı rengi alır (Şekil 2). 

Daha sonra “Dur” butonuna basılıp basılmadığı kontrol edilir. 

Gerçekleştirilen PCGA sisteminin Kullanıcı Ara Yüz Ekranı ve Akort İşleminin Yapılması 

MATLAB kullanılarak gerçekleştirilen PCGA sistemine ait kullanıcı ara yüz ekranı Şekil 2’ de veril-

miştir. PCGA sistemi kullanılarak bir müzik enstrümanının akordunun yapılabilmesi için temel olarak 

aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması gereklidir: 

 

Şekil 2. MATLAB kullanılarak gerçekleştirilen PCGA sistemine ait kullanıcı ara yüz ekranı 

PCGA sistemi kullanılarak bir müzik enstrümanının akordunun yapılabilmesi için gerekli olan işlemler: 

1) Şekil 2’ de görülen Pop-Up menü kullanılarak, akordu yapılmak istenen nota değeri seçilir, örneğin 

B3. 

2) Seçilen notanın frekans değerinin girilip girilmediği Frequency Value Display’ i içinde gözlenir. 

3) Eğer akordu yapılacak nota değeri Pop-Up menüde mevcut değilse, Bu menü içinde bulunan “Other” 

seçeneği seçilir ve Frequency Value Display’ i kullanılarak istenilen frekans değeri el ile olarak girilir.  
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4) Akort edilecek notanın frekans değeri bilinmiyor ise PCGA arayüz ekranının en altında bulunan, 

Şekil 2’ de görülen Note Frequency Value Table kullanılabilir. 

5) Bütün ayarlar yapıldıktan sonra akort işlemine başlanacağı zaman Record butonuna basılır. 

6) PCGA arayüz ekranının ortasında bulunan Grafical Screen gözlemlenir. Eğer akort doğru ise akort 

çubuğu ekranın ortasında durur ve yeşil rengi alır (Şekil 2). 

7) Eğer enstrümanın akordu doğru değil ise, akort çubuğu orta noktanın daha sağında veya solunda 

bulunur ve kırmızı renkte olur. 

8) Akort işlemini durdurmak için Record Butonuna bir kez daha basılır. 

9) Müzikle uğraşanlar bazen notaların sesini dinleme ihtiyacı hissederler. PCGA sistemi kullanılarak 

arayüz ekranında istenilen notanın frekans değeri girilerek sesini duyabilmek mümkündür. Bunun için 

Play Button’a basılır. 

BULGULAR   

Gerçekleştirilen PCGA sisteminin performansını değerlendirmek için çeşitli testler yapılmıştır. Ölçüm-

lerde referans ölçü aletleri olarak JOYO Tuner/Metronome JMT900B ve IPhone Application (GSMT: 

Chromatic Guitar Tuner) kullanılmıştır. Sonuçlar ayrıca literatürde ulaşılabilen sonuçlar ile de karşılaş-

tırılmıştır. Aşağıda kurulan test düzenekleri, yapılan testlerin açıklamaları ve alınan sonuçlar verilmiştir: 

Duyarlılık Testi 

Bu test sırasında PCGA, GSMT ve JOYO akort cihazlarına standart gitar akort frekans değerlerinde 

sinyaller uygulanmıştır. Bunun için bir sinyal jeneratörü ile üretilen sinyaller Philips Ses Frekans Yük-

selteci çıkışına bağlanan bir hoparlör üzerinden akort cihazlarına uygulanmıştır ve hoparlör uçlarına 

bağlanan bir osiloskop ile bu sinyallerin genlik değerleri ölçülmüştür. Her bir frekans değeri için baş-

langıçta amplifikatörün çıkış genliği 0 V’ a ayarlanmıştır. Daha sonra çıkış genlik değeri yavaş yavaş 

arttırılarak her bir akort cihazının sinyali yakaladığı andaki voltajın tepeden tepeye değerleri ölçülmüş-

tür. Elde edilen bazı sonuçlar Şekil 3’ de verilmiştir.  

 

Şekil 3. Duyarlılık testi sonuçları 
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Duyarlılık testi sonuçlarına göre sinyalin frekans değeri arttıkça akort cihazlarının doğru tonu algılaya-

bildikleri sinyalin voltaj değeri düşmektedir. PCGA sisteminin ise diğer bazı akort cihazlarına göre daha 

düşük giriş sinyali seviyelerinde tepki verdiği, yani daha duyarlı olduğu değerlendirilmektedir. 

Frekans Tepkisi ve Akort Aralığının Ölçülmesi 

Bu testte, notalara ait frekans değerleri en düşük değerden başlayarak (Oktav 0 C notası) yavaş yavaş 

artırılmış ve PCGA sistemine ve diğer referans akort cihazlarına uygulanarak tepkileri ölçülmüştür. Öl-

çüm sonuçlarına göre PCGA’ nın 69.42 Hz frekans değerinden büyük seslere sahip telli enstrümanları 

akort edebileceği değerlendirilmiştir. 

Sıkma/Boşaltma Testi 

Bu testte standart akort edilmiş olan bir gitarın kulakçıklarının her biri 3 kere olmak üzere 180° derece 

ileri ve geriye çevrilmiş ve PCGA sistemi kullanılarak bu işlemin ton üzerindeki frekans değişimlerine 

etkisi gözlemlenmiştir. PCGA sistemi kullanılarak bu frekans değişimlerinin ölçülebildiği gözlemlen-

miştir. Literatür ile bu testlerde elde edilen sonuçların birbirine yakın olduğu görülmektedir (Lourde R. 

M., 2009: 82-88). 

Farklı Oktavlarda Bir Notanın Tonunun Bozulması Testi 

Bu test ile bir notanın farklı oktavları merkez olarak seçilerek, bu çalışmada geliştirilen PCGA sistemi-

nin doğru olarak gösterdiği akordun bozulması için, sinyal jeneratörünün frekansının ne kadar arttırıl-

ması ve azaltılması gerektiği belirlenmiştir. Test sonuçlarına göre, akordu yapılan notanın oktav değeri 

arttıkça frekans aralık değeri artmaktadır. PCGA sistemi ile 2. Oktava kadar değer okunamadığı, fakat 

2. Oktav ve daha büyük frekanslarda değer okunabildiği ve dolayısı ile akort yapılabildiği görülmekte-

dir. 

Gürültü Testi 

Müzikte gürültü dinleyeni rahatsız etmesine ek olarak akort işlemlerini de etkiler. Test sonuçlarına göre 

PCGA’ nın testi yapılan frekans aralığında ölçüm yapabildiği görülmüştür. 

SONUÇ 

Bu çalışmada genel amaçlı bir PCGA gerçekleştirilmiştir. Test sonuçlarına göre PCGA kullanılarak 

69.42 Hz frekans değerinden büyük değerlere sahip bütün telli müzik enstrümanlarının akort edilebile-

ceği değerlendirilmiştir. 
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UYDU GÜÇ KONTROL BİRİMİ TASARIMINDA GÜVENİLİRLİK TAHMİNİ ETKİSİ 

Nazım YAMAN1, Mustafa BURUNKAYA 2 

1-2 Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fak. Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Ankara/Türkiye 

Öz: Yüksek sıcaklık ve radyasyon gibi zorlu uzay ortamının yanı sıra bakım yapılabilirliğin de nere-

deyse imkansız olması, uydu ekipmanı tasarımına yüksek sayısal güvenilirlik gereksinimleri getirmek-

tedir. Çok yüksek maliyetli uzay araçları halkadaki en zayıf zincirin kopması ile görev kaybına uğraya-

bilmektedir. Özellikle güç kontrol birimi (GKB) gibi uydu için hayati önem taşıyan kritik ekipmanların 

tasarımında olası hataları önlemeye yönelik çözümler alınmalıdır. Hata mekanizmalarına karşı geliştiri-

len tasarım çözümlerinin bir sonucu olarak, devrede kullanılan komponent sayısı artacağından devrenin 

toplam hata oranı yükselir. Bu artışın önüne iç yedeklilikle geçilebilmektedir. Ayrıca tamir mümkün 

olmadığından arıza durumunda devreye girecek iç yedeklilik konseptinin oluşturulması görevin sürek-

liliği açısından esastır. Bu çalışmada yaşanan bu eksikliğin, güvenilirlik tahmin analizi ile nasıl ortadan 

kaldırıldığı gösterilmiştir. Diğer taraftan güvenilirlik tahmini analizlerinde iyi bilinen komponent güve-

nilirlik kaynaklarının kullanımında yaşanan sıkıntılara açıklık getirilmiştir. GKB’nin bir devresi güve-

nilirlik tahmin analizi kapsamında iyileştirilerek elde edilen nihai devre, ön tasarımdaki hali ile sayısal 

olarak karşılaştırılarak farklılıklar ortaya konulmuştur. Benzer tasarım iyileştirmeleri ile geliştirilen di-

ğer GKB modüllerinin de güvenilirlik değerleri hesaplanarak, blok diyagram vasıtasıyla yedeklilik kon-

septi kurulmuştur. Yedekliliğin yanı sıra kullanılan komponent sayısındaki artışa bağlı artan hata oranı, 

parça stres seviyesi azaltma yöntemi ve uzay kalifiye komponent seçimi sayesinde azaltılmıştır. Çalış-

manın sonunda GKB’nin güvenilirliği 15 yıl görev ömrü için hesaplanmış ve yer-eşzamanlı uydu yö-

rüngesine (GEO) yerleştirilecek bir uydunun GKB’sinin sahip olması gereken güvenilirlik değeri ortaya 

konmuştur. Sonuç olarak uzay uygulamalarında yapılan verimli bir güvenilirlik analizi çerçevesinde 

geliştirilen ekipmanın hata oranının onlarca kat azaltılabileceği gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Güvenilirlik, Hata Oranı, Yedeklilik, Uydu Ekipman Tasarımı 

GİRİŞ 

Castet ve Saleh (2009) uzay araçlarının ilk 10 yıllık ömür grafiklerini incelemiş ve hataların %29’unun 

güç sisteminden kaynaklandığını bulmuşlardır. Wayer ve Castet (2013) güç alt sistemlerinde oluşan 

başarısızlıkların GEO yörüngedeki uydularda LEO’ya kıyasla yaklaşık yedi kat fazla olduğunu tespit 

etmişlerdir. Bir uydunun en kritik alt sistemlerinden güç alt sisteminin bir ekipmanı olan GKB’nin 

kaybı, uydunun kesin kaybına sebep olmaktadır. Bu yüzden çalışmamızda elektronik ekipman olarak 

GKB seçilmiştir. GKB’nin temel amacı, tüm uydu alt sistemlerinin beslendiği ana barayı, değişen görev 

fazlarından etkilenmeyecek şekilde düzenleyip fazla enerjinin bataryada depolanmasını sağlayarak ke-

sintisiz güç beslemesini yönetmektir. Uzay araçları için geliştirilen güç düzenleme ekipmanları ile ilgili 

detaylı bilgi literatürde bulunmaktadır (Castiaux 2002). Uydu sistem ve alt sistem seviyesi güvenilirlik 

iyileştirme yaklaşımlarını ve metotlarını gösteren çalışmaların az da olsa literatürde ele alındığı görül-

müştür (Güneş ve Durmaz 2019). 
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AMAÇ 

Uydu ekipman geliştirmede takip edilecek güvenilirlik iyileştirmeleri bu çalışmada ele alınarak litera-

türdeki boşluğun doldurulması hedeflenmektedir. Bu amaca yönelik görev kritik olan GKB’nin güveni-

lirlik ilkeleri çerçevesinde tasarımının nasıl geliştirildiği ve karşılaşılan problemler çözümleri ile birlikte 

bu çalışmada sunulmuştur. 

KAPSAM 

Uydu ekipman geliştirme projelerinde güvenilirlik disiplini tasarımın bir parçası olarak diğer mühen-

dislik disiplinleri ile koordineli yürütülmeli, maliyet etkin bir şekilde tasarımı şekillendiren bir süreç 

olarak düşünülmelidir. Bu çalışmada sunulan güvenilirlik iyileştirme analizleri insansız uzay uygula-

maları kapsamında geliştirilen ekipmanlara uygulanabilirdir. 

GÜVENİLİRLİK TAHMİNİ YÖNTEMİ 

Güvenilirlik, uyduların görev ömrü boyunca uzay koşullarında tanımlanmış performans veya fonksiyon 

kaybı olmaksızın kendinden beklenen işlevleri yerine getirebilme olasılığıdır. Bunu teminat altına almak 

için ürün geliştirme aşamasının belirli fazlarında sayısal analizler yapılır. Daha çok sistem seviyesinde 

açıklayıcı olmakla birlikte ECSS-Q-ST-30C gibi çeşitli standartlarda bu tür analizlerle ilgili bilgiler bu-

lunmaktadır. 

Güvenilirlik tahmin analizi sayısal bir analizdir, efektif bir şekilde yapılmalıdır. Avrupa Uzay Ajansı bu 

kapsamda ESA-TECQQD-WP-0969 numaralı teknik bir not yayınlamıştır. Komponentin hatası aşağı-

dan yukarı doğru ekipman ve sistem hatasına sebep olur. Yedekli olmayan komponentler birbirine bağlı 

bir zincir gibidir. Bunlardan en zayıf olanın kopması sistem kaybına neden olabilir. Bu yüzden uygun 

hata oranı kaynakları ve matematiksel metotlar seçilip her komponentin hata oranı hesaplanır. Bu he-

saplamalarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise komponent üzerine yüklenen sıcaklık, güç, 

gerilim, akım, anahtarlama sayısı gibi streslerin minimize edilmesidir. Son olarak sistemi veya ekipmanı 

tekil nokta hatalarından arındırmak ve hedeflenen güvenilirlik değerine ulaştırmak için yedeklilik kur-

gusu yapılır. Bu çalışmada bahsi geçen kurgu güvenilirlik blok diyagramı ve seçilen matematiksel me-

tottan meydana gelen güvenilirlik modellemesi ile oluşturulmuştur. 

Komponent Hata Oranı 

Güvenilirlik mühendisliğinde hata oranının nasıl elde edileceği her zaman tartışma konusu olmuştur. 

Uzay uygulamalarında bu sorunun üstesinden gelmek için Avrupa Uzay Standardizasyonu İşbirliği ta-

rafından ECSS-Q-HB-30-08A el kitabı yayınlanmıştır. Çalışmamızda hata oranı kaynağı ile ilgili aşa-

ğıdaki sıra takip edilmiştir: 

 Üretici firmadan sağlayıp uyarlamak, 

 Komponent test sonuçlarını kullanıp χ² (Chi‐square) dağılımı ile hesaplamak, 

 ECSS-Q-HB-30-08A önerilen güvenilirlik el kitaplarını kullanmak. 

El kitaplarından uzay ve askeri alanda en çok kullanılan MIL-HDBK-217–F2 tercih edilmiştir. Hata 

oranı 109 saatteki hata sayısını temsil eder ve her komponente göre değişmekle beraber örnek olarak 

aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 
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λ part = λ base  πT.πP.πS.πQ.πE.πA.πC                                   Denklem-1 

Komponent tipine göre atanan baz hata oranı (λ part ) haricinde sıcaklık (πS), elektriksel stres (πS), kalite 

(πQ), çevresel (πE) faktörler gibi çeşitli etmenler de hesaba katılmaktadır. GKB ekipman tasarımında 

ECSS-Q-ST-30-11C standardında müsaade edilen stres seviyelerinin aşılmaması sağlanarak komponent 

güvenilirliği teminat altına alınmıştır. 

Amerika Ulusal Standartlar enstitüsü bu standardın günümüz teknolojisine uyumlandırılmasına yönelik 

ANSI/VITA 51.1 yayınlamıştır. Çalışmamızda özellikle pasif komponentlerin hata oranlarını elde et-

mek için bu iki standart birlikte kullanılarak MIL-HDBK-217’nin güncel teknolojiye uyumlu olmama 

ve kötümser sonuçlar verme sorunları aşılmıştır. DC/DC dönüştürücü gibi özel üretim malzemelerin 

hata oranı üretici firmadan alınarak uyarlanmıştır. Uzay kalifiye mikroişlemci, entegre devre gibi aktif 

komponentlerin test verisi üretici internet sitesinden alınarak hata oranları Chi‐square ile hesaplanmıştır. 

Güvenilirlik Dağılımı 

Literatürde zamana bağlı arıza davranışlarını tanımlamak için güvenilirlik mühendisliğinde yaygın ola-

rak kullanılan üstel, normal, weibull gibi ömür dağılımları bulunmaktadır (Birolini 2017). Komponentin 

hata oranının zaman ile değişimine bakılarak hangi dağılımın uygun olduğuna karar verilir. Bu çalış-

mada elektronik komponentlerin hata oranı değişimi için küvet eğrisi prensibi dikkate alınmıştır. 

GKB’nin 15 yıl olan servis ömrü, küvet eğrisinde verilen faydalı ömür sınırları içerisinde kaldığından, 

güvenilirlik tahmini analizinde sabit hata oranına dayanan üstel dağılım kullanılmıştır. 

 

Denklem 2 

Yedeklilik 

Güvenilirlik blok diyagramları kullanılarak komponent güvenilirlik verisinden sırasıyla modülün, ekip-

manın ve sistemin güvenilirlikleri hesaplanır. Ekipman güvenilirlik modelinin statik (seri, paralel, n::k 

sıcak yedeklilik, gibi) veya dinamik (yük paylaşımı, soğuk yedeklilik) olmasına göre hesaplama değiş-

mektedir. Hiçbir yedeklilik yoksa diyagram seri konfigürasyonda dizilir. Seri konfigürasyonun güveni-

lirlik hesabı basit olmasına karşın, yedeklilik çeşitine ve sayısına göre paralel konfigürasyonlarda he-

saplamalar daha karmaşıktır. Paralel konfigürasyonun çözümü için temelde iki yaklaşım bulunmaktadır: 

1. Analitik matematiksel formüllere dayanan hesaplar, 

2. Simülasyon modelleri (Monte Carlo, Bayesian Networks, vb.). 

Bu çalışmada sunulan tüm güvenilirlik tahmin analizi hesapları için analitik matematiksel yöntem tercih 

edilmiş ve hesaplamalar 60 °C ortam sıcaklığında uzay ortamı seçilerek (SF), %100 çevrim oranı ile 15 

yıllık görev süresi için, üstel dağılım ile yukarıda tanımlanan hata oranı elde etme yöntemleri kullanıla-

rak PTC WQS yazılımı ile yapılmıştır. 

BULGULAR 

Elektrik güç alt sistemi, belirlenen gerilim bandı içindeki gücü üretir, depolar, koşullandırır ve kontrol 

eder. Güç alt sisteminin temel bileşenleri; güneş panelleri, güç kontrol birimi, batarya, güç dağıtım bi-

rimi, sigortalar ve dağıtım kablo tesisatıdır. Bu alt sistemler hakkında detaylı bilgi Fortescue (2003) 

veya Wertz ve Larson (1999) gibi yazarların ele aldığı sistem mühendisliği yayınlarında bulunmaktadır. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

308 

 

Şekil 1. Güç alt sistemi ve GKB mimarisi 

GKB güneş panellerinden aldığı enerjiyi uydu aviyoniklerine dağıtılmak üzere güç dağıtım hattına gön-

derir. Güneş panelleri esasen sabit akım kaynağıdır. Bu akımın düzenlenmesi fazla enerjinin ise pilde 

depolanması gerekir. Tasarlanan regüleli GKB baradaki ufak gerilim değişmelerini algılar ve Ana Hata 

Yükseltici(AHY) sinyali ile ilgili modülleri kontrol ederek ana baranın belli bir gerilimde sabit tutulma-

sını sağlar. GKB Şekil1’de gösterildiği gibi S3R Modülü(S3RM), Güç Yönetimi Modülü(GYM), Ba-

tarya Şarj Yönetimi Modülü (BŞYM), Batarya De-Şarj Yönetimi Modülü (BDYM) ve Uzölçüm/Uzko-

mut Modülü (UUM) olmak üzere beş modülden oluşmaktadır. 

Ön tasarım aşamasında herhangi bir yedeklik kurgusu olmadığı için güvenilirlik blok diyagramında mo-

düller seri bağlı çizilmiş ve hesaplama sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 2. Ön tasarım GKB güvenilirlik blok diyagramı 

Şekil 2’de modüller seri konfigürasyon ile dizildiğinden güvenilirlik aşağıdaki gibi hesaplanır. 

R=R1.R2.R3.R4.R5=0,331  

Bu değer Denklem-2’de yerine yazılırak ön tasarım GKB hata oranı 8404 FIT bulunmuştur. Karşımızda 

kabul edilemez seviyede yüksek bir hata oranı ile düşük güvenilirlik değeri bulunmaktadır. Bu yüzden 

ön tasarım GKB’nin güvenilirlik analizleri ile güçlendirilip kritik tasarım aşamasında nihai hale getiril-

mesi hedeflenmektedir. Güvenilirlik iyileştirmeleri uzun bir çalışma olduğundan seçilen BŞYM üzerin-

den yapılan iyileştirmeler gösterilecektir. 
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Ön Tasarım Batarya Şarj Yönetim Modülü 

Güneş panelinden alınan enerji ana baraya bağlı yüklerin tükettiği enerjiden fazla ise atık enerjinin ba-

taryada depolanması veya S3RM ile uydu şasesine şönt edilmesi gerekir. Ana bara kontrolünü için 

GYM’den sağlanan AHY sinyaline ve bataryanın doluluk oranına göre BŞYM devreye girerek fazla 

enerjinin bataryada depolanması sağlanır. BŞYM, güç katı ve sürücü devrelerinden meydana gelmekte-

dir. Ön tasarım aşamasında tasarlanan BŞYM güç katı devresi Şekil 3’te verilmiştir. 

 

Şekil 3. Ön tasarım BŞYM güç katı devresi 

Ön tasarım güç katı devresinin komponent hata oranları hesaplanmış ve sonuçlar Çizelge 1’de verilmiş-

tir. Güç katı devresinin toplam hata oranı 175,6 FIT olduğu görülmektedir. Şekil 2’deki ön tasarım blok 

diyagramında 312 FIT olarak verilen BŞYM hata oranı, güç katı devresi ile BŞYM’nin diğer parçası 

olan sürücü devresi (136,4 FIT) hata oranının toplamıdır. 

Çizelge 1. Ön Tasarım Güç Katı Devresi Komponent Hata Oranları 

Ref 

No 

Kategori Alt Kategori Kalite 

Faktör 

Diğer Etkenler Hata 

Oranı 

Q1 Yarı İletken Si-FET JANTX Güç, 20°C sıcaklık artışı, 150W 131,325 

Q2 Yarı İletken Si-FET JANTX Anahtarlama, 6°C sıcaklık artışı, 

150W 

9,173 

L1 İndüktör Bobin Ticari - 0,116 

R1 Direnç Chip Film Askeri 0,1W, Stres: %80 güç 4,922 

C1 Kapasitör Seramik, 

Chip 

Askeri 20V; Stres: %80 gerilim 30,046 

Nihai Tasarım Batarya Şarj Yönetim Modülü 

Çizelge 1’de verilen C1 ve R1 komponentleri yüksek güç ve gerilim stresine maruz kalmaktadır.  Bu 

stresler nihai tasarımda azaltılarak müsaade edilen değerlerin altında kalacak şekilde tasarım değişikli-

ğine gidilmiştir. Ayrıca dışarıdan gelecek hata yayılımlarına karşı giriş akım koruması ve izolasyon 

bariyeri devreleri eklenmiş, tasarım iyileştirmeleri yapılmış yeni devre Şekil 4’de verilmiştir. Ayrıca 

bazı direnç, kapasitör ve diyotlar paralel bağlanarak devre seviyesinde tekil nokta hataları ortadan kal-

dırılmıştır.  
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Şekil 4. Nihai tasarım BŞYM güç katı devresi 

Diğer taraftan olası hatalardan devreyi korumak için eklenen her komponent, devrenin toplam hata ora-

nını artırmaktadır. Bu artıştan daha fazla oranda hata oranı azaltılmalıdır ki sayısal güvenilirlik açısından 

iyileştirme sağlanabilsin. Dolayısıyla hata oranına etki eden faktörleri dikkate almamız gerekmektedir. 

Bu faktörler gerilim stresi, güç stresi, sıcaklık stresi, uygulama alanı ve kalite faktörü gibi parametreler-

dir. Bu yüzden nihai tasarım devresinde komponentler parça stres azaltma kurallarında müsaade edilen 

maksimum stres seviyeleri göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Ayrıca hata oranını azaltmak için 

yüksek kalite seviyesine sahip uzay kalifiye komponentler kullanılmıştır.  

Sıcaklık stresi ile ilgili olarak yarı iletkenlerde bağlantı noktası sıcaklığı, güç tüketimi ile termal direnç 

çarpımına ortam sıcaklığının eklenmesiyle (Tj=Ta+PD.Rth ) bulunur. Komponentin dayandığı maksimum 

sıcaklık değeri parça stres azaltma kurallarına göre indirgenerek yeni bir sıcaklık üst limiti oluşturul-

muştur.  Her yarı iletken için hesaplanan bağlantı noktası sıcaklık değerinin bu üst limitin altında kal-

ması teminat altına alınarak güvenilirlik iyileştirmesine katkı sağlanmıştır. Tüm komponentlerin üzerine 

düşen sıcaklık stresleri ısıl analizlerle tespit edilerek özellikle çok ısınan mosfet ve diyotların termal 

dirençlerini azaltmaya yönelik soğutucular(heat-sink) eklenmiş, mümkün olmadığı durumlarda ise ekip-

man yüzeyine yaslanarak ısıl stresin azaltılması sağlanmıştır. 

Yukarıda bahsedilen iyileştirmeler yapılarak tasarlanan nihai güç katı devresi komponent hata oranları 

hesaplanmış ve Çizelge 2’de verilmiştir. Nihai güç katı devresinin toplam hata oranı 78,9 FIT bulunmuş, 

ön tasarımın hata oranına (175,6 FIT) göre %55 kazanç sağlanmıştır. 

Çizelge 2. Nihai Tasarım Güç Katı Devresi Komponent Hata Oranları 

Ref No Kategori Alt Kategori Kalite 

Faktör 

Diğer Etkenler Hata Oranı 

(FIT) 

R2,3 Direnç Film, Güç Otomotiv 2W, Stres: %25 güç 0,6598 

Q1 Yarı İletken Si-FET JANS Güç, 250W, 7°C sıcaklık ar-

tışı 

33,3153 

L1 İndüktör Bobin M - 0,0263 

R4,5 Direnç Chip Film S 0,25 W, Stres: %20 güç 0,0212 
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C2,3 Kapasitör Metalize 

Kâğıt 

S,B 200V,  Stres: %5 gerilim  0,0196 

C1 Kapasitör Metalize 

Kâğıt 

S,B 200V,  Stres: %10 gerilim 0,0186 

R6,7 Direnç Chip Film S 0,8W, Stres: %25 güç 0,0384 

C4 Kapasitör Chip Sera-

mik 

S, B 200V,  Stres: %8 gerilim 0,0676 

Q2 Yarı İletken Si-FET JANS Anahtarlama, 250W, 5°C sı-

caklık artışı 

2,2552 

Q3 Yarı İletken Si-FET JANS Lineer, 250W, 5°C sıcaklık 

artışı 

4,8326 

R8,9 Direnç Chip Film S 0,8W, Stres: %12,5 güç 0,0255 

C6 Kapasitör Chip Sera-

mik 

S, B 200V,  Stres: %8 gerilim 0,0676 

D1 Yarı İletken Diyot JANS Doğrultmaç, 200V, Stres: %5 

gerilim, 5°C sıcaklık artışı 

0,5759 

L2 İndüktör Bobin M Güç Filtresi, 15°C sıcaklık 

artışı 

0,0748 

R10,11 Direnç Film, Güç Otomotiv 2W, Stres: %25 güç 0,6598 

C7,8 Kapasitör Metalize 

Kâğıt  

S, B 170V, Stres: %5,9 gerilim 0,0214 

R12,13 Direnç Film, Güç Otomotiv 2W, Stres: %30 güç 0,7485 

D2,3 Yarı İletken Diyot JANS 200V, Stres: %10 gerilim, 

2°C sıcaklık artışı 

0,5306 

Q4 Yarı İletken Si-FET JANS Güç, 250W, 5°C sıcaklık ar-

tışı 

32,2176 

Bu bölümde anlatılanlara benzer iyileştirmeler BŞYM sürücü devresi için de yapılarak hata oranı 53,2 

FIT’e indirilmiştir. BŞYM’nin hata oranı ise 132,1 FIT olarak elde edilmiştir. 

Nihai Güç Kontrol Birimi 

Yukarıda BŞYM kartına yapılan iyileştirmelere benzer adımlar diğer GKB modüllerine de uygulanmış-

tır. Fakat bu işlemler uzun ve tekrar olduğundan çalışmamızda yalnızca elde edilen sonuçlara yer veri-

lerek Şekil 7’de sunulmuştur. Henüz, modül seviyesinde yedekli bir kurgu yapılmadığından güvenilirlik 

blok diyagramı seri konfigürasyonda çizilmiş, kayda değer bir güvenilirlik kazancı elde edilmiştir. 
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Şekil 5. Yedeksiz GKB tasarımı güvenilirlik blok diyagramı 

Bloklar seri bağlı olduğundan, hata oranı tüm blokların toplamı olan 2700 FIT’e eşittir. 15 yıl sonundaki 

güvenilirlik değeri ise üstel dağılım ile oluşturulan güvenilirlik modellemesi kullanılarak aşağıdaki gibi 

hesaplanmıştır. 

R=R1.R2.R3.R4.R5=0,701 

Görüldüğü üzere ön tasarım GKB’ sinde hesaplanan değere oranla iki kat fazla güvenilirlik artışı sağ-

lanmıştır. Ancak Saleh ve Castet (2011) GEO uydularda 15 yılın sonundaki güvenilirlik değerinin %80 

civarında olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu ekipman tek başına bile bu değeri henüz sağlayamamak-

tadır. Hem bu sebepten hem de modül seviyesi tekil nokta hatalarından kurtulmak için yedeklilik kon-

septi kurulmalıdır. Bu amaçla tasarımda aşağıdaki değişikler yapılmıştır: 

 9kW’lık GKB için her biri 500W gücü yöneten 18 adet S3R modülü bulunmaktadır. S3R modülü 

18 ana + 1 yük paylaşımlı sıcak yedek olacak şekilde kurgulanmıştır. 

 GYM kritik olan AHY sinyalini üretmektedir. Bu yüzden AHY sinyalini üreten kısım (part B) ikiye 

üç çoğunluk oylaması ile kurulmuştur. Geri kalan ölçme ve koruma devreleri ise (partA) 1 ana + 1 

sıcak yedekli olarak kurgulanmıştır. 

 BŞYM modülü 1 ana + 1 sıcak yedek şeklinde kurgulanmıştır. 

 4 adet BDYM bulunmaktadır. Buna 1 adet sıcak yedek eklenmiştir. 

 UUM uydu bilgisayarı tarafından anahtarlanabildiği için +1 soğuk yedek eklenmiştir. 

Yukarıda sunulan güvenilirlik iyileştirmeleri yapıldıktan sonra güvenilirlik blok diyagramı Şekil 6’de 

verilen nihai GKB tasarımı ortaya çıkarılmıştır. 

 

Şekil 6. Nihai tasarım GKB güvenilirlik blok diyagramı 
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Üstel dağılım matematiksel metodu ve yukarıda verilen güvenilirlik blok diyagramı ile güvenilirlik mo-

dellemesi kurulan GKB’nin sayısal güvenilirlik değerii 0,977, eşdeğer hata oranı ise 176,24 FIT olarak 

hesaplanmıştır.  

SONUÇ 

Uzay zorlu ortam koşullarının elektronik ekipmanlarda arıza yapma ihtimalini artırmasına karşın arıza-

ların tamiri için erişim maliyetleri son derece yüksektir. Bu yüzden uzay araçlarının kendinden beklenen 

görevi belirlenen görev süresi boyunca hata yapmadan yerine getirmesi, üretim ve fırlatılma gibi mali-

yetler de göz önünde bulundurulduğunda en önemli tasarım hedefi olmaktadır. Uzay ekipmanında olu-

şan bir arızanın ortadan kaldırılması için tasarım aşamasında bunun öngörülüp hatanın tespiti, izolas-

yonu ve giderilmesi için gereken kabiliyetler tasarıma eklenmelidir. Tasarım süreci boyunca oluşturulan 

güvenilirlik- zaman grafikleri ile güvenilirlik hedefini teminat altına almak mümkündür. Bu çalışmada 

kritik uzay ekipmanı olan GKB tasarımında güvenilirlik-zaman grafiklerin yönetimi ile arıza ihtimalinin 

yeterli seviyeye maliyet etkin şekilde nasıl getirildiği gösterilmiştir. 

Güvenilirlik iyileştirmesi yapılmadan ortaya konulan ön tasarım GKB ele alınmış ve buna sayısal güve-

nilirlik tahmin analizi yapılmıştır. Ön tasarım GKB’nin güvenilirliği 0,331, hata oranı ise 8404 FIT 

bulunmuştur. Lakin bu oran hedeflenenin neredeyse üçte biridir. Diğer taraftan tasarımda meydana ge-

lebilecek arızalardan korumak için bazı tasarım eklemeleri neticesinde kullanılan komponent sayısı da 

artmaktadır. Bu artışa bağlı olarak ekipmanın hata oranı yükselir. Bu etkilerin nasıl minimize edildiği 

GKB modülünün parçası olan BŞYM güç katı devresi üzerinden gösterilmiştir. Bu iyileştirmeler neti-

cesinde yedeksiz GKB’nin güvenilirliği 0,701 hata oranı ise 2700 FIT hesaplanmıştır. İster sayısal gü-

venirlilik değeri açısından isterse tekil nokta hatası açısından tasarım halen yeterli güvenilirlik seviye-

sine getirilememiştir. Bundan sonraki kısımlar yalnızca yedeklilik kurgusu ayarlanarak sağlanabilir. An-

cak gerek proje bütçesi gerekse güç ve ağırlık bütçeleri göz önüne alındığında optimum seviyede ye-

deklilik kurgusunun yapılması gerekmektedir. Bu faktörler çerçevesinde GKB yedeklilik kurgusu ya-

pılmış Şekil 6’da sunulmuştur. Daha katı gereksinimler için daha fazla yedeklilik kurgusu yapılma ihti-

mali unutulmamalıdır. Fakat bizim tasarımımızda gelinen 0,977 güvenilirlik seviyesi bütçeler açısından 

yeterli görülmüştür. Bu şekilde 15 yıl görev süresi için geliştirilen bir GKB tasarımının eşdeğer hata 

oranının 176 FIT olması gerektiği ortaya konmuştur. Ön tasarımdan nihai tasarıma kadar yapılan güve-

nilirlik iyileştirme karşılaştırması Şekil 7’de güvenilirlik zaman grafikleri ile verilmiştir. 
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Şekil 7. Tasarım iyileştirmeleri sonucunda güvenilirlik karşılaştırması 
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ÜFLEMELİ ISITMA SİSTEMİ KULLANILAN DERSLİKLERDE COVİD-19’A KARŞI 

ULTRAVİYOLE STERİLİZASYON TASARIMI 
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Öz: Covid-19’un dünya geneli pandemi olarak ilan edilmesiyle özellikle yaş gurubu da göz önünde 

bulundurularak okullar yüksek bulaş riskli ortam kabul edilmiştir. Dolayısıyla eğitim öğretime dünya 

genelinde birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de ara verilmiştir. Ancak öğrencilerin eğitim ihtiyacı 

sadece uzaktan eğitimle giderilemeyecek durumdadır. Bu nedenle okullar kademeli olarak eğitim ve 

öğretim faaliyetleri için açılmakta, ancak yayılım hızında artış olması durumunda tedbir amacıyla tekrar 

ara verilebilmekte ve duruma göre ilerleyen zamanlarda alınan kararlar tekrar gözden geçirilmektedir. 

Pandemi uzadıkça bu durumdan kaynaklanan sorunlar artmaktadır. Bu çalışmada ülkemizde kış mevsi-

minin yaşandığı bu günlerde olası okulların eğitim öğretime açılması halinde öğrencilerin sağlıklı ve 

güvenli bir şekilde ders yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla üflemeli tip havalandırma sistemi 

veya ısıtma sistemi kullanılan dersliklerde kısmi koruma sağlanması amaçlanmıştır. Ultraviyole (UV) 

ışının mikrop kırıcı özelliği olduğu bilinmektedir. Çeşitli ortamlarda sterilizasyon amacıyla kullanıl-

maktadır. Ancak doğrudan insan görüş açısında kullanılması sakıncalı ve insan sağlığına olumsuz etki 

oluşturabilecek durumdadır. Covid-19’un özellikle hava akışı olan yerlerde hızlı yayılımına yönelik bir 

çok simülasyon çalışması bulunmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda UV’nin üflemeli 

sistem içerisinde kullanılması hem insanla doğrudan temasını engelleyecek hem de dolaşımda olan ha-

vanın mikroplar ve diğer virüslerden izole olması sağlanacaktır. UV’nin olası etkilerinden korunmak 

amacıyla sensörler vasıtasıyla ortamın UV ışına maruziyeti de ölçümle gözlemlenmiştir. Ayrıca sistemin 

etkinliğinin ortaya konulması amacıyla akredite bir sağlık kuruluşu tarafından ortamdaki havanın mik-

rop ve küf ölçümleri stabil şartlar sağlanarak sistem uygulanmadan ve uygulandıktan sonra ölçülmüştür. 

Bu çalışma ile üflemeli sistem bulunan ortamlarda düşük maliyetli uygulanabilir güvenli bir çözüm or-

taya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Güvenli okul, Ultraviyole, UV 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

2019 yılının son çeyreğinde ortaya çıkan Covid_19 virüsünün Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020 yılı 

başında pandemi ilan edilmesiyle tüm yaşantımız etkilendi. Tüm bu gelişmeler insanlığı bir yandan vi-

rüsler ve olası tehditler hakkında uyarırken bir yandan da alışkanlıklarımızın tehlikeleri hakkında dü-

şünmeye teşvik etti. Bulaş riskini azaltmak amacıyla en etkili yöntem teması kesmeye yönelik tedbir ve 

kısıtlamalar olsa da insanların zorunlu bulunduğu ortamlar için kalıcı çözümler aranmaya başlandı. Bu 

durumda en etkili yöntem yüzeyler için dezenfeksiyon ürünleri olsa da her alana uygulanmaları mümkün 

değil. Ayrıca sürekli kullanımının maddi boyutu da küçümsenecek gibi değil. Steril ortamlar oluşturma-

nın bir diğer yolu ise UV ışığı kullanmak. UV ışığın sterilizasyon cihazlarında kullanıldığı bilinen genel 

bir durumdur. Sadece kullanıldığı ortamlarda ışınların doğrudan insana ulaştığında olumsuz etkileri bu-

lunabileceği için kapalı bir sistemde veya insan olmayan yerlerde kullanılması uygundur. 
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AMAÇ 

Covid-19’un pandemiye dönüşmesinde önemli etkenlerden biride temas yoluyla bulaş riski içerdiği ka-

dar nefes yoluyla yayılımı da büyük bir risk teşkil ediyor. Bu nedenle özellikle işyeri, okul vb. ortam-

larda toplu bulunulması sakıncalı olduğundan bu ortamlarda maskeli ve mesafeli bulunma şartı bulunu-

yor. Ancak tedbir gerektiren başka durumlarda var. Örneğin ısıtma veya soğutma ihtiyacı bulunan or-

tamlarda üflemeli cihazlar virüsün ortamda hızlı yayılımına sebep olabilir. Bu çalışma okul ortamlarında 

üflemeli tip ısıtıcı bulunan yerlerde ihtiyaç duyulan havalandırma tedbirinin alınması amacıyla örnek 

olması düşünülerek gerçekleştirilmiştir. 

KAPSAM 

Okulların kapalı olduğu dönemlerde bile öğretmenler teknolojik altyapıdan ve fiziksel imkânlardan ya-

rarlanmak amacıyla okullarda çevrimiçi ders anlatmaktadırlar. Kullandıkları ortak alanların ve sınıfların 

ülkemizdeki kış koşulları göz önünde bulundurulduğunda ısıtılması şarttır. Çalışmanın yapıldığı okul 

üflemeli tip ile ısınma sistemine sahiptir. Sistem ortamdaki havayı sıcak su geçen bakır borulara çarptı-

rarak tekrar ortama vermektedir. Bu sistemde havalandırma kanallarına uygun koşullarda UV lamba 

uygulaması yapılarak sterilizasyon hedeflenmektedir. UV ışıması kullanımı kapsamında bulunan litera-

tür çalışmaları incelenerek özetleri paylaşılmıştır. 

Ramos ve arkadaşları, bu çalışma ile UV-C sterilizasyonunun, hastane enfeksiyonlarının riskini ve bu-

laşmasını ve bununla ilişkili sağlık güvenliği veya tehlikelerini azaltmadaki klinik etkinliğini değerlen-

dirmek için kullanımı hakkındaki literatürü gözden geçirmeyi amaçlamıştır. UV-C ışınlamasının, mev-

cut temizleme protokollerine yardımcı olarak kullanıldığında olumlu sonuçlar verdiği bulunmuştur. UV-

C'nin mikrop öldürücü etkisi, virüsler, metisiline dirençli Staphylococcus aureus ve vankomisine di-

rençli enterokoklar dahil olmak üzere mikroorganizmalara karşı güçlü olduğu görülmüştür (Ramos, 

2020: 52-65). 

Castellanos ve arkadaşlarının gözlemlerine göre yakın zamanda yapılan araştırmalar, hastane yüzeyle-

rinin, kumaşlarının ve havada taşınan mikroorganizmaların sterilize edilmesinde kısa dalga boylu UV 

ışığının yeni kullanımını göstermiştir; ancak, hastane koruyucu ekipmanının sterilizasyonunda UV-C 

ışığının etkinliği araştırılmamıştır. Onlarda, klinik patojenlerin sterilizasyonu için yeni bir UV-C anti-

septik dolabı kullanmanın etkinliğini çalışmalarında göstermişlerdir. Verileri, yeni bir UV-C antiseptik 

dolabının, hastane laboratuvar önlüklerinden Candida albicans ve E. coli A düzeylerini önemli ölçüde 

azalttığını göstermektedir. Çalışma, bir UV-C antiseptik dolabının uygulanmasının, hastane laboratuvar 

önlüklerinin hızlı ve etkili sterilizasyonu için güvenilir bir araç olabileceğini göstermektedir (Castella-

nos, 2020: 334-336).  

Galasso ve arkadaşları, UV-C ışık ışınlamasının bakteriyel patojenler üzerinde etkilerini incelemiş ve 

yaygın antibiyotik tedavisine kıyaslamasını yapmışlardır. Antibiyotik grubunda bakteriler ilk başta azal-

masına karşın zamanla üremesini artırdığını gözlemlemişlerdir. UV-C izole analizden sonra her bakteri 

türü için en etkili olan yöntem olduğunu ortaya koymuşlardır (Galasso, 2018: 156). 

Trevisan ve arkadaşları, çalışmalarında UV radyasyonunun akut ve kronik göz ve cilt hasarına neden 

olduğu bilinen bir vakayı sunmaktadır. Mevcut vaka raporu, 26 tıp fakültesi öğrencisinin UV-C radyas-

yonuna kazara 90 dakika maruz kalmasını anlatıyor. Zamanlayıcı sistemindeki bir arıza nedeniyle anti-
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septik lambalar yakılmış. Işınlamaya maruz kaldıktan birkaç saat sonra, tüm denekler oküler semptom-

ların başladığını bildirilmiş, ardından fotokeratit teşhisi konmuş ve yüz, kafa derisi ve boyunda cilt ha-

sarı meydana gelmiştir (Trevisan, 2006: 1077-1079). 

Maeno ve arkadaşları, UV ışınlamanın sterilize edici özelliğinin artırılmasına ve ozonlanmış su ve sod-

yum hipokloritin UV ışınlamaya bağlı olarak sterilizasyon özelliğindeki değişime odaklanmışlardır. So-

nuç olarak, ozonlanmış suda UV ışınlamadan kaynaklanan etki gözlenmemiştir. Öte yandan, sodyum 

hipokloritin sterilize edici gücü, UV ışınlama ile büyük ölçüde geliştirilmiştir (Maeno, 2019: 1234-

1236). 

Liu ve arkadaşlarının çalışmasında, bir santrifüjlü manyetik tahrik pompası, rejeneratif bir kendinden 

emişli pompa ve dalgıç bir pompa dahil olmak üzere piyasada bulunan çeşitli sirkülasyon pompalarının 

etkileri deneysel olarak araştırılmış ayrıca UV sterilizasyon sisteminin besin çözeltilerindeki iyon kon-

santrasyonları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Besin çözeltisindeki sodyum, potasyum, magnezyum, 

kalsiyum, nitrat, sülfat ve demir (Fe3 +) iyonlarının konsantrasyonları ölçülmüştür. Her üç pompa türü 

için sonuçlar, besin çözeltisindeki iyon konsantrasyonları üzerinde önemli bir etki olmadığını göster-

miştir. Bununla birlikte, besleyici çözelti bir UV sterilizasyon sistemi ile 48 saat muamele edildikten 

sonra Fe3 + iyonlarının konsantrasyonu önemli ölçüde azalmıştır. Bu yazıda, azalan demir konsantras-

yonunun nedenini açıklığa kavuşturmuşlardır ve bitki fabrikalarında dolaşan hidroponik sistemler için 

pompa seçimi için bir kılavuz sunmuşlardır (Liu, 2019: 189-198). 

Yoshino ve arkadaşları, haznesinde sterilizasyon için gerekli koşulları incelemek için UV ışınlama kul-

lanarak saf oksijen gazından Aktif Oksijen Türlerini (AOS) üreten bir tahliye sistemi dahil olmak üzere 

sterilizasyon ekipmanını tasarlamışlardır. Sıcaklığın, haznede sterilizasyonu etkileyen en önemli faktör-

lerden biri olduğunu doğrulamışlardır ve radyo frekansı püskürtmeyle hazırlanan florokarbon ince film 

ile kuvars kristal mikro terazi (QCM) yöntemini kullanarak atomik oksijen konsantrasyonunun dağılımı 

üzerindeki sıcaklık etkisini tahmin etmişlerdir (Yoshino, 2015: 11-18). 

Jeong ve arkadaşları, çalışmalarında UV-LED'lerin bakteri sterilizasyonu için iyi bir aday olup olmadı-

ğını değerlendirmek amacıyla Escherichia colt ve benzer bakteri türlerini bir Luria-Bertani (LB) sıvı 

besiyerinde yetiştirdiler. UV-LED'ler doğrudan LB'ye ışınlandı. Işınlama için sırasıyla UV-A, UV-B ve 

UV-C bölgesi olarak tanımlanan 365, 310 ve 265 nm olmak üzere üç farklı UV LED dalgaboyu kulla-

nıldı. Elde edilen veriler, LB brotundaki E. coli'nin 265 ve 310 nm UV ışığı ile ışınlama altında geçen 

süre ile artmadığını, 365 nm UV ışığı altında ise önemli ölçüde arttığını gösterdi. Öte yandan, LB agar 

plakasındaki E. coli, 365 nm altında 2 saate benzer bir yarılanma ömrüne sahip, 310 nm altında 15 

dakikaya benzer ve 265 nm ışınlama altında 10 saniyeye benzer bir yarı ömre sahip olan zaman geçtikçe 

azaldı. Sırasıyla. LB agar plakalarına Salmonella typhimurium, S. aureus, B. cereus ve V parahaemoly-

ticus, yalnızca 265 nm ışınlama altında geçen süre ile azaldı, 15 dakikaya benzer bir yarı ömre sahip, 

1.5 saate benzer, 45 dakikaya benzer ve sırasıyla 5 dakikaya benzer. Bu sonuçlar, UV-LED'lerin bakte-

rilerin sterilizasyonu için iyi bir aday olabileceğini gösterdi (Jeong, 2014: 17-27). 

Varma ve arkadaşları, çevresel temizlik ve dezenfeksiyona adanmış çok sayıda çalışma, buharlaştırılmış 

hidrojen peroksit ve UV üstten aydınlatma veya çubuklar dahil olmak üzere birkaç yeni teknolojiyle 

umut verici sonuçlar elde etti. Elde tutulan bir UV (UV) oda dekontaminasyon çubuğu olan Sterilray 

Dezenfeksiyon Çubuğu (Sağlıklı Çevre Yenilikleri) gibi bu tür bir cihaz üzerinde pilot çalışma gerçek-

leştirdiler. Sterilray cihazı, uzak UV spektrumunda (185-230 nm) UV radyasyonu oluşturduğunu iddia 
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ediliyor ve bu da kirletici bakterilerin hızla öldürülmesine neden oluyor. Bu pilot uygulamanın amacı, 

aktif bir hastane ortamında bu cihazın yüzey kontaminasyonunu, özellikle yaygın nozokomiyal patojen-

leri azaltmadaki etkinliği hakkında ön veriler toplamaktı (Varma, 2013: 536-538). 

Husain ve arkadaşlarının çalışmasında UV ışık tedavisi, hem su kaynağının hem de şişenin aynı anda 

dezenfeksiyonunu sağlayabilmiştir, bu da bunun hastalar için Nazal Salin Yıkamalarını hazırlamak için 

uygun ve tek adımlı bir yöntem olabileceğini düşündürmüştür (Husain, 2020: 53-58). 

YÖNTEM 

Bu çalışma UV-C lamba yerleşim yerlerinin tespiti, UV-C lamba seçimi, UV-C lamba montajı ve bağ-

lantısı, UV-C ışıma ile dezenfeksiyon için ortam oluşturulması, bağımsız bir kuruluş tarafından kirli 

havanın ve dezenfekte edilmiş havanın ölçümü ile UV-C ışımanın ölçümü olmak üzere 6 aşamada ger-

çekleştirilmiştir. 

1. UV-C Lamba Yerleşim Yerlerinin Tespiti 

Kapalı alanların ısıtılmasında kalorifer sisteminin haricinde üflemeli sistemler (fan-coil) bulunmaktadır. 

Bu sistemler içerisinden bir kazanda ısıtılmış suyun geçirilerek sıcak havanın oluşturulduğu ve kuman-

dasından belirli fan gücü/sıcaklık değerine ayarlanmış şekilde hava üfleyen, taze hava girişi olmayıp 

ortam havasını sürekli sirküle eden bir sistemdir. Okul içerisindeki mekânlarda (sınıf/oda/kori-

dor/atölye/laboratuvar) ortamın fiziksel olarak büyüklüğü göz önünde bulundurularak fan-coil sayısı 

belirlenmiştir. Bu sayı kimi yerlerde bir iken ortamın fiziksel büyüklüğüne bağlı olarak dört-beş dolay-

larına yükselmektedir.  

Okul içerisindeki sınıfların tavan yükseklikleri 3,5 metredir. Seçilen alan öğrenciler tarafından en yoğun 

kullanıma sahip nokta olan 24 kişilik bir sınıftır. Bu sınıfın alanı 50 metrekaredir. Sınıf içerisindeki fan-

coil sayısı iki tanedir. Bu fan-coiller ikiz çalışma mantığı ile ortam ısıtması sağlamaktadır. Ancak yapı-

lan bilimsel çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda içerideki insanlar gün içerisinde ışıma altında 

kalacağından ve %99 hava dezenfeksiyonu sağlanması istendiğinden tek fan-coil çıkışına bağlanacak 

bir UV-C lamba ile sonuca varılması planlanmıştır.  

 

Şek. 1- Fan coil şematik gösterim 

2. UV-C Lamba Seçimi 

UV-C ışımada kullanılan lambalar germisidal lambalardır. Bu lambalar çeşitli güçlerde ve boyutlarda 

üretilmektedir. Seçilen sınıftaki fan-coil çıkışı ve sınıfın fiziki şartları göz önünde bulundurularak 90 

cm uzunluğunda 30W gücünde bir UV-C lamba seçimi yapılmıştır. 
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Res. 1- UV-C armatür ve lambalar 

3. UV-C Lamba Montajı ve Bağlantısı 

Seçilen sınıf içerisinde bulunan iki adet fan-coilin bir tanesi giriş enerjisi kesilerek devre dışı bırakılmış, 

sınıf içerisinde bir adet fan-coil çalışacak duruma getirilmiştir. UV-C ışıma doğrudan herhangi bir canlı 

hücre ile temasında ciddi sorunları beraberinde getirdiğinden bir siper oluşturulması mantığı ile UV-C 

lamba fan-coilin çıkışına ışımanın gözle görülemeyeceği, ortamda bulunan canlıların ışıma ile direkt 

temasının olmayacağı şekilde fan-coil çıkış hattının 20 cm içerisine konumlandırılmıştır. UV-C lamba-

lar çalışma mantığı açısından bakıldığında floresan lambalar ile aynı olduğundan bir armatür üzerinde 

montajı yapılmıştır. Montajı tamamlanan UV-C lamba fan-coil devreye girdiğinde onunla eş zamanlı 

olarak ışıma yapabilecek şekilde enerji bağlantısı yapılarak kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

 

Res. 2- UV-C sistemin çalıştırıldığı andaki görüntü (Çıkış kapağı takılı değil) 

4. UV-C Işıma İle Dezenfeksiyon İçin Ortam Oluşturulması 

Okul içerisinde öğrenci ve öğretmenlerin sürekli olarak soluduğu hava ve fan-coiller tarafından sürekli 

olarak ortamda ısıtılarak döndürülen hava bulunduğundan bakteri, küf, maya oluşabilmekte ve çeşitli 

bulaşıcı hastalık mikropları bulunabilmektedir. Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına lan Covid-19 

salgın hastalığı virüsünün kalabalık olarak kullanılan ortamlarda bulunması kaçınılmaz bir hal almıştır. 

Ortamda bulunan pencereler belirli aralıklarla açılıp içeri taze hava alınması sağlansa da aktif olarak 
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canlı soluması devam ettiği sürece içerideki sıcaklık ve nem koşullarına bağlı olarak bakteri, küf ve 

maya oluşumu devamlı olarak meydana gelmektedir. Tüm bu faktörlere karşılık olarak yaş aralığı 17-

18 olan, kız ve erkek öğrencilerden oluşan 24 kişilik bir sınıf ölçüm ortamı olarak belirlenmiştir. Bu 

ortam bir ders günü boyunca pencereleri kapalı tutulmuş, fan-coiller 25 derece ve 2. Seviyede çalıştırıl-

mış ve ortamdaki hava kalitesi oldukça düşürülmüştür. 

5. Bağımsız Bir Kuruluş Tarafından Kirli Havanın ve Dezenfekte Edilmiş Havanın Ölçümü 

Çeşitli fiziksel faktörler ile kalitesi düşürülmüş hava sınıf içerinde muhafaza edilmiştir. İçeride öğren-

ciler ders işlerken bağımsız bir kuruluş tarafından 1 metreküp havadaki mikroorganizma sayılarının be-

lirlenmesinde kullanılan ortam havası ölçüm cihazı kullanılarak petri kabına kirli hava numunesi alın-

mıştır. Ardından henüz işlevselliği ispat edilmemiş UV-C hava dezenfeksiyonu için tedbir olarak öğ-

renciler farklı bir sınıfa alınmış ve ölçüm boşaltılan sınıfta 2 günlük ve 7 günlük periyotlar halinde 

tekrarlanmıştır. 

 

Res. 3- Ortam havası ölçüm cihazı ve petri kabı 

Her bir ölçüm içerideki sıcaklık koşulları sabit tutularak 2 defa gerçekleştirilmektedir. Yani kirli hava 

ölçümünün ardından belirli fiziksel faktörler sabit tutularak belirli bir süre sonra dezenfekte edilmiş 

havanın ölçümü sağlanmaktadır.  

6. UV-C ışımanın ölçümü 

Ortamdaki ışıma normalde 0,02mW cm olarak ölçülmüştür. Gün ışığından kaynaklı ortamda olan ışıma 

sonucu ölçüm bu şekildedir. UV-C armatürdeki ışıma kapalı bir ortamda doğrudan ölçüldüğünde ise bu 

değerin 0,56 mW cm olduğu gözlemlenmiştir. Doğrudan güneş ışığında ise 0,28 mW cm ölçülmüştür. 

Uygulamanın güvenliği açısından fan coil çıkışında kapaklar takıldıktan sonra ölçümler tekrarlanmış ve 

birkaç farklı açıda gerçekleştirilen ölçümler sonucunda 0,02 mW cm değerinin üzerinde bir ölçüme 

rastlanılmamıştır. 

BULGULAR 

Bağımsız ve akredite bir laboratuvar kuruluşu tarafından yapılan ölçümlerde metreküp başına havadaki 

mikroorganizma sayılarının belirlenmesinde kullanılan ortam havası ölçüm cihazı ve petri kabına alınan 

numuneler kullanılmıştır. Ölçüm 1.A’da ortam havasında bulunan bakteri ve küf sayısının iki gün sonra 

yapılan Ölçüm 1.B’de önemli ölçüde azaldığı gözlemlenmiştir. Bu düşüş belirli fiziksel faktörler sabit 

tutularak yapıldığından UV-C ışımanın hava dezenfeksiyonu üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. 

Ölçüm 2.A’da ortam havasında bulunan bakteri ve küf sayısının hatta özellikle küf sayısının çok yüksek 

olduğu ortaya çıkmıştır. Ölçüm 2.B’de 7 günlük UV-C ışımanın ardından bakteri ve küf sayısında çok 

önemli düşüşler meydana geldiği gözlemlenmiştir. Bu ölçümlerin sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiş-

tir. 
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Tab 1.  Sterilizasyon öncesi ve sonrası ölçüm sonuçlarının karşılaştırılması 

SONUÇ 

Bu çalışmada UV-C lambaların ortam havası dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu başarı ile gerçekleştiril-

miştir. Covid-19 gibi salgın hastalıkların önlenmesinde, bakteri ve küf oluşumu azaltılmasında okul ve 

iş yeri gibi sürekli kullanılması gereken yerlerde mesai saatleri içerisinde ve sonrasında ışımanın sürekli 

olarak belirli koruma yöntemleri ile yapılmasının zararı olmadığı sonucuna varılmıştır. UV-C lambalar 

ile yapılan ortam dezenfeksiyonu işleminde izolasyon yöntemlerine kesinlikle dikkat edilmelidir. Yapı-

lacak olan çalışmalarda ve uygulamalarda farklı markalardan satın almalar yapılmalı, hepsinin sonuçları 

değerlendirilmelidir. Ortam fiziksel koşulları göz önünde bulundurulmalı ve UV-C ışıma yapılacak alan 

için uygun güçlerde UV-C lamba seçimi yapılmalıdır.  
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THE MACHINABILITY APPROACH ON LEADED AND LEAD-FREE BRASS ALLOYS 

Serap ÖZHAN DOĞAN 

Aktif Analiz Mühendislik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti, Türkiye 

Abstract: Brass is the alloy obtained by adding zinc to the copper element. Brass are the most widely 

used alloys in industrial applications and aesthetic applications. They are non-ferrous materials, especi-

ally used in engineering. Brass has the ability to melt, it is a very tough and easily processed material. 

Alloying elements are added to copper-zinc alloys for various reasons. Although brass is mainly copper 

and zinc alloys, its presence and content; It also includes other alloying elements such as lead, silicon, 

aluminum, iron, tin, manganese, nickel or arsenic, which are responsible for the wide variety of unique 

properties of these materials. Causes; It is wanted to increase workability, increase the strength and wear 

resistance, and increase the corrosion resistance. Lead element is usually added up to 4% in brass alloys. 

Brass containing 1.6% or less lead in alloy percentage is called Lead Free Brass alloy. Therefore, when 

compared in terms of machinability, lead deficiency in the alloy; It affects chip structure, surface rough-

ness, cutting force and machining tip. Scope of work; Leaded CW614N and lead-free CW622N brass 

alloys formed by hot forging were removed by drilling method. The same drilling parameters were 

applied in both alloys. Chip structure, surface roughness and cutting forces were compared. In both 

alloys; While it was observed that it did not have an unacceptable different chip structure, it was deter-

mined that the values of leaded brass alloy were lower in other machinability evaluation parameters. 

Keywords: Brasses, Lead-Free Brass Alloys, Machinabilty 

INTRODUCTION 

Brass alloys are preferred in many engineering applications. In brass; ease of casting, easy malleability 

(hot and cold malleability), suitability for deep drawing, hot and cold formability, easy welding (easy 

soldering feature), good thermal and electrical conductivity, good strength properties, excellent corro-

sion resistance, superior machinability, Many basic features such as abrasion resistance, ability to be 

reused without a decrease in its properties can be listed. 

It is possible to apply a wide variety of manufacturing methods and results with different properties can 

be obtained in each method. The desired properties are strength, ductility, hardness, conductivity, for-

mability, abrasion resistance, color and corrosion resistance, etc., with the selection of copper and zinc 

alloys in different composition. materials can be obtained. Industrial brasses include copper and zinc 

additions as well as other alloying elements.  

 

Figure 1. Effects of added elements on brass if extra feature asked 
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Lead (Pb) is a heavy metal which is toxic even at low exposure levels and has been found to have acute 

and chronic effects on human health. In addition, lead is toxic to plants, animals and micro-organisms 

(UNEP, 2010)36. In this context it is interesting to note that previous research has found that lead will 

leach from lead-containing brass components if used in for instance plumbing applications (Lytle and 

Schock, 1996)37. Thus, there exists a risk of contaminating the drinking water when using lead-contai-

ning brass parts. The International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) has estimated that 115,000 tons 

of lead were used in different alloys during 2003 by the countries reporting to the Organization, an 

amount of lead which was estimated as being equivalent to roughly 80% of the world consumption 

during the same time period (UNEP, 2010)38. 

The World Health Organization (WHO) demands restrictions on the use of lead elements harmful to 

human health. Usage areas of brass, especially in applications that have direct effects on human health; 

It requires a maximum of 1.6% lead in the alloy. This request; means increasing the use of lead-free 

brass alloys. 

LEAD ADDITION to BRASS ALLOYS 

Alpha Brass; It contains less than 35% zinc, has the ability to melt, can be cold worked and forged. It 

contains only one phase (face-centered cubic crystal structure). Alpha-Beta Brass; It is also called bi-

phasic brass. It contains 35-45% zinc and is suitable for hot processing. It contains both alpha and beta 

phase; beta phase has a shape-centered crystal structure and is harder and stronger than alpha phase. 

Alpha-beta brasses are usually hot-treated. Leaded Brass: It is obtained by adding lead to alpha beta 

brass alloy (Garcia P, Rivera S., Palacios M, Belzunce J., 2010)39. Although all brasses are easily ma-

chinable, the lead added to the alloy has further increased these properties and set the standard of easy 

processing by passing the brass over all other metals and this phenomenon has been accepted worldwide 

(Kuyucak S., Sahoo M., 1996)40. The machinability of brass is improved by adding lead because it acts 

like a lead lubricant. It has excellent workability, strength and corrosion resistance. Lead can be added 

to each brass to increase workability and to seal the pores on the material surface. Lead, which increases 

the workability, also has the effect of reducing the cold forming of the metal. Therefore; Lead is added 

by adhering to the optimization of the required properties. Typically, easy-to-work brass contains 58% 

copper and 39% zinc. The effect of copper, zinc and lead contents on the machining of brass is summa-

rized in the table below: 

                                                            
36  UNEP, 2010. Final Review of Scientific Information on Lead. United Nations Environment Programme, Che-

micals Branch DTIE. 
37  Lytle, D.A., Schock, M.R., 1996. Stagnation Time, Composition, Ph, and Orthophosphate Effects on Metal 

Leaching from Brass. National Risk Management Research Laboratory, Office of Research and Development, 

US EnvironmentalProtection Agency, Cincinnati, Ohio, USA. 
38  Fredrik Schultheiss a, *, Daniel Johansson a, Volodymyr Bushlya a, Jinming Zhou a, Kent Nilsson b, Jan-Eric 

Ståhl a; Comparative study on the machinability of lead-free brass; Journal of Cleaner Production 149 (2017) 

366-377. 
39  Garcia P, Rivera S., Palacios M, Belzunce J.;Comparative Study of The Parameters İnfluencing The Machina-

bility of Leaded Brasses; Engineering Failure Analysis; Volume 17, Issue 4, June 2010, Pages 771-776. 
40  Kuyucak S., Sahoo M.,; A Review of the Machinability of Copper-Base Alloys; Canadian Metallurgical Quar-

terly; January – March 1996.; Volume 35, Issue 1, Pages 1–15. 
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Figure 2. Cu-Pb relationship in the alloy 

MACHINABILITY in BRASS ALLOYS 

The absence of lead is expected to substantially increase theMductility of the alloy, with the subsequent 

deterioration of its machinability. On the other hand, the control of the microstructure of brass alloys 

may be employed for the tailoring ofthe fracture behavior toward the achievement of similar properties 

to leaded alloys (Toulfatzis, Pantazopoulos and Paipetis; 2014 )41. 

The distribution of lead parts in the alloy is of great importance in increasing the processing capability 

of the brass. Lead reduces the coefficient of friction between the tool and the material in machining and 

decreases the amount of wear and cutting force of the tool. It increases tool life by reducing tool wear 

in cutting process. 

It has been found below that the lead element is scattered all over both alloys. Nikon LJ80 optical mic-

roscope images are shared in Figure 3 below. 

 

Figure 3. CW614N (Leaded Bras) and CW622N( Lead-free brass) 

In order to benefit from the excellent processability of brass; When the correct processing tools and 

techniques are applied, the processing cost of the product will be minimized. To increase this benefit; 

The geometry, speed, feed and depth of cut parameters of the machining tool must be determined cor-

rectly. In the processing of brass materials, high temperature rise in the material and increases in shear 

stress are common. 

 

                                                            
41  Anagnostis I. Toulfatzis, George A. Pantazopoulos, and Alkiviadis S. Paipetis; Fracture Behavior and Charac-

terization of Lead-Free Brass Alloys for Machining Applications; Submitted May 21, 2013; in revised form 

March 31, 2014; published online June 18, 2014 
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Figure 4. Factors affecting machinability 

Processing; It is widely used as the final forming process and contributes significantly to the cost of a 

manufactured product. As a result; It is of great importance to develop easily "machinable" alloys with 

the least proportion of other properties to reduce the associated manufacturing costs (Callcut , 1996)42. 

 

Figure 5. The effect of pb addition on the alloy on machinability (copper, 1998)43 

The machinability of lead-free brasses is significantly worse compared to leaded alloys due to the for-

mation of long chips and reduced tool life, leading to low productivity and process stability. In the past, 

it was found that adding selenium and bismuth as well as graphite improves machinability of lead-free 

brasses (Vilarinho, Davim, Soares, Castro and Barbosa; 2005)44. However, the manufacturing process 

of the materials is very complex and cost-intensive. Moreover,bismuth is only available in limited qu-

antities. The use of these materials is therefore not practicable in mass production. Most of the investi-

gations on commercially available leadfree brass alloys were carried out more than twenty years ago. 

Driven by changed legislation, new lead-free brass alloys were developed in recent years meeting the 

legally prescribed requirements on maximum lead content. In previous research work the machinability 

of these materials has not been investigated in a systematical and comprehensive way. 

CHIP REMOVING on BRASS ALLOYS 

                                                            
42  Callcut V.; The Brass Properties&Applications; CDA Publication; 1996; No. 121, p. 42. 
43  Copper – The Vital Metal; Copper Development Association; 1998; 121 
44  Vilarinho C., Davim J.P., Soares D, Castro F., Barbosa J.; Influence of The Chemical Composition on the 

Machinability of Brasses; Journal of Materials Processing Technology. Volume 170. Issues 1–2. 14 December 

2005. Pages 441-447. 
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The machining process is one of the most important and common manufacturing methods. In the mac-

hining process; In order to bring the workpiece (semi-finished, cast, forged, rolled) to the desired geo-

metry, the excesses on it are removed in the form of chips by using a suitable machine tool (lathe, milling 

machine, drill) and cutting tool to ensure the desired dimensions and surface quality (Christoph, 2014)45. 

The focus of chip removal theory is the formation of the chip. Chip removal process; Physical pheno-

mena based on elastic and plastic deformation, such as friction on the workpiece and tool, heat genera-

tion, chip breakage and shrinkage, hardening of the surface of the machined part, wear of the tool tip 

occur. 

Experimental Study and Obtained Results 

CW614N (CuZn39Pb3), a leaded brass alloy, and CW622N (CuZn43Pb1Al), a lead-free brass alloy, 

were used in the study. They are hot forged at 250 tons and 725 ° C parameters. Test samples were 

obtained by forging 3 pieces of each alloy. The geometry of the forged part is shared in Figure 6 below. 

 

Figure 6. Geometry of hot forged brass alloys 

The machinability tests performed on the shaped test pieces and the test results obtained are explained 

in detail below. 

Chemical Composition 

Spectral analysis performed with Thermo Scientific Niton XL2 980 Goldo model apparatus and chemi-

cal composition values of 6 test samples were examined. In Table 1 below; The codes given for the test 

samples and the composition content of each sample were shared. 

  

                                                            
45  Christoph Nobel*, Fritz Klocke, Dieter Lung, Sebastian Wolf; Machinability Enhancement of Lead-Free Brass 

Alloys; 6th CIRP International Conference on High Performance Cutting, HPC2014; Procedia CIRP 14 ( 2014 

) 95 – 100. 
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Table 1. Measured composition values 

Alloys 

Name 

(EN No)  

Given 

Test 

Sample 

Codes 

Elements (%) 

Cu Pb Al Fe Sn Ni Zn Ot-

her 

CW614N a1 58.025 2.129 0.037 0.214 0.126 0.261 39.020 0.188 

a2 58.011 2.127 0.036 0.223 0.132 0.259 39.023 0.189 

a3 58.024 2.125 0.036 0.221 0.127 0.258 39.031 0.178 

CW622N b1 55.067 1.274 0.050 0.189 0.155 0.171 43.005 0.089 

b2 55.063 1.285 0.050 0.181 0.156 0.168 43.010 0.087 

b3 55.054 1.281 0.050 0.194 0.152 0.175 43.007 0.087 

It has been determined that the element values that the samples should have are within the scope of the 

standards. 

Drilling Force 

FELLER C-30 CNC Lathe device is used for machinability test. Ø10mm drill diameter, 1000rpm rota-

tion speed and 300mm / sec feed amount were determined drilling was applied to all parts. A total of 6 

carbide drill bits were used for each sample. And also; Smart-ESIT brand Load-Cell is used for shear 

force. The forces measured during drilling are shared in Table 2 below. 

Table 2. Measured drilling force values 

Alloys Name Test 

Sample 

Codes 

Measured Drilling 

Force (kgf) 

CW614N a-1 0.87 

a-2 0.92 

a-3 0.89 

CW622N b-1 2.17 

b-2 2.09 

b-3 2.15 

 

During the drilling process; The values of drilling forces detected in leaded brass alloys were found to 

be lower than those of unleaded alloys. 
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Surface Roughness 

Mitutoya SJ-400 brand surface rougness with measuring device used for tests. Measurements made with 

the help of electronic devices; during the movement and the resulting vibrations were determined by 

interpretation. 90° and 5μ sharp following type were used. 

Table 3. Measured rougness values 

Alloys Name Test 

Sample 

Codes 

Measured Surface Rough-

ness (Ra, µm ) 

CW614N a-1 1.49 

a-2 1.53 

a-3 1.47 

CW622N b-1 2.53 

b-2 2.62 

b-3 2.57 

When the surface roughness values are examined; It has been determined that leaded brass alloys have 

lower values and better in terms of surface smoothness. 

Chip Structures 

The chip structures of leaded brass alloy (CW614N) are shared in Table 4 below. It was found that the 

chip structures obtained were not long and varied between 2.5-6m 

Table 4. Chip structures of CW614N alloy 

Alloys Name Chip Images 

CW614N a-1 a-2 a-3 

   

The chip structures of lead-free brass alloy (CW622N) are given in Table 5 below. It was found that the 

chip structures obtained were not long and varied between 2.3-5mm. 
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Table 5. Chip structures of CW622N alloy 

Alloys Name Chip Images 

CW622N b-1 b2 b-3 

 

 

 

It is observed that the chip angles of the lead-free brass alloy are wider than that of the leaded brass 

alloy. 

CONCLUSION 

When the chip structures of leaded and unleaded brass alloys are compared; no superiority against each 

other was found. However, the leaded brass alloy CW614N is superior in terms of the smallness of the 

measured piercing force and the small surface roughness values. 

Lead element which is harmful to human health should be minimized. With this correct approach, it is 

necessary to intensify and develop studies on the element ratios contained in unleaded alloys. 
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Öz: Bu çalışmada Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) işleme tezgâhlarının otomatik besleme ile kul-

lanılması ve kontrolün Programlanabilir Lojik Kontrolör (PLC) sağlanarak Endüstri 4.0 yaklaşımı içeren 

bir sistem kurulması amaçlanmıştır. CNC tezgahlarının manuel yüklenmesi operatörlerin zamanını alan 

bir işlemdir. İmalat çalışmalarında otomatik besleme sistemi kullanılması verimliliği artırabilir ve iş 

gücü kayıplarını azaltabilir. Kontrol işlemlerinin PLC ile gerçekleştirilmesi daha yüksek doğruluk ve 

daha iyi bir kontrol sağlamaktadır. Otomatik sistemi Nesnelerin İnterneti (IoT) tabanlı bir sistem üze-

rinden haberleştirerek eş zamanlı uzaktan izlemek ve ihtiyaca göre müdahale etmek mümkündür. Sistem 

tasarımında maliyetin düşük olması da önemlidir. Bu sebeple GMT CNT marka PLC ve İnsan Makine 

Arayüz (HMI) tercih edilmiştir. PLC programı ladder programlama dili kullanılarak yazılmıştır. İno-

vance marka inverter sürücü ve inova marka servo motorlar kullanılmıştır. Sistemde çift servo kullanı-

larak iki eksende hareket fonksiyonu kazandırılmıştır. Haberleşmede modbus bağlantı kullanılmıştır. İki 

eksende hareket eden lineer düzlemlerin çalışma esnasında salınım yapmaması için mekanik tutucular 

ile farklı noktalardan tavana sabitleme yapılmıştır. Vidalı mil ile kızaklı tekerlek üzerinde yatay ve dikey 

hareket sağlanmıştır. Altı adet endüktif sensör vasıtasıyla konum sorgulaması yapılmaktadır. Her iki 

ekseninde ortası başlangıç pozisyonu belirlemek, uçları ise sınır noktalarını belirlemek amacıyla sen-

sörler ile donatılmıştır. CNC tezgahının besleme öncesinde ve sonrasında kapısını hareket ettirmek üzere 

çift etkili silindir ve pnömatik valf kullanılmıştır. Yüklenecek parçayı tutmak için iki adet tutucu tasar-

lanmış ve imal edilmiştir. Tezgah içerisinde parçayı sabitlemek amacıyla pnömatik sistem kullanılmış-

tır. Sistemin tam otomatik olarak çalışması amacıyla konveyör besleme kullanılması düşünülmüştür. 

Operatöre ihtiyaç halinde kısa mesaj gönderen bir sistem olması amacıyla PLC ek modülü kullanılması 

düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: PLC, Otomatik Besleme, CNC Yükleme Robotu, Pnömatik 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Üretimin yalın üretim teknikleri doğrultusunda yapılmasının veya endüstri 4.0 ile üretim sistemlerinin 

algılayıcılar ile eş zamanlı izlenmesinin temelinde aslında verimlilik amaçlanmaktadır. Özellikle seri 

imalatın yapıldığı otomatik işleyen sistemlerde verimlilik küresel rekabette öne çıkmayı sağlayan 

önemli bir araçtır. Verimlilik artık hayatımızda hemen hemen her etkinliğin odağında yer almaktadır. 

Verimliliğin sistemlerde bu kadar öne çıkması elbette birçok yönden incelenmektedir. Örneğin enerji 

verimliliği, zamanı verimli kullanmak, kaynakları verimli kullanmak bunlardan sadece birkaçıdır. En-

düstride verimliliğin robotik sistemler olarak bu kadar öne çıkması düşünüldüğü gibi robotik sistemlerin 

işçilerin yerini tamamen almaları değildir. İş gücü için robotik kullanılmasının temelinde rutin olarak 

yapılan tekrarlı işlemlerin insan gücü ile yapılması yerine bu sürenin otomasyon ile yapılarak işçinin 
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daha verimli işlerde rol alabilmesidir. Otonom ya da yarı otonom görev yapacak tüm sistemlerin kuru-

lumunda verimlilik için ekonomiklik de dikkate alınmalıdır. Bu nedenle bu çalışmadaki yenilik sistemin 

ekonomik ve basit olarak gerçekleştirilmiş olmasıdır. 

AMAÇ 

Gerçekleştirilen çalışmada Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) işleme tezgâhının parça bağlama işle-

mini PLC üzerinden otomatik veya HMI üzerinden manuel kontrol ile gerçekleştirilebileceği bir sistem 

kurulması amaçlanmıştır. İşleme tezgâhına parça bağlamak için işçi tarafından harcanan süre dikkate 

alındığında seri üretimde operatör işçiyi tekrarlı iş için sürekli meşgul etmektedir. İmalat yapılan ortam-

larda bu işlem sırasındaki verimliliği arttırmak ve iş gücü kayıplarını azaltmak için beslemenin otomas-

yon sistemi ile yapılmasını sağlamak önemlidir. Benzer tüm teknik çalışmaları uygun maliyetli gerçek-

leştirmek kullanılabilirliği arttırmaktadır.  Sistemde ana işlemci olarak PLC kullanmak daha istikrarlı 

bir çalışma ortaya koyacaktır. Kurulan sistemi mobil bir sistem üzerinden eş zamanlı uzaktan izlemek 

ve sisteme ihtiyaca göre müdahale etmek mümkündür. Sistemin tam otomatik olarak çalışması amacıyla 

konveyör besleme hattı kullanılması düşünülmüştür. 

KAPSAM 

Bu çalışma ile endüstrinin çağın gereklilikleri neticesinde ihtiyaç duyduğu dijital dönüşüm için gerekli 

olan kurulumların mümkün olan en düşük maliyetler ile gerçekleştirilebilmesine ışık tutması amaçlan-

maktadır.  Benzer kapsamdaki çalışmalar şu şekilde sıralanmıştır. Rynes  ve arkadaşlarının, Craniobot 

adını verdikleri robotik sistem, maliyeti 1.500 dolardan düşük parçalar kullanılarak 2 haftadan az bir 

sürede kurulabilir ve gerektiğinde diğer küçük hayvanlarda kullanılmak üzere kolayca uyarlanabilir şe-

kilde tasarlanmıştır (Rynes, 2020: 1992-2023). Fragapane ile arkadaşları çalışmalarında otonom mobil 

robot (AMR) tabanlı esnek üretim ağlarının geleneksel üretim hatlarına kıyasla daha avantajlı olduğu 

koşulları ortaya çıkarmak amacıyla analitik bir model kullanarak verimlilik analizi geliştirmiş ve test 

etmişlerdir (Fragapane, 2020). Lima arkadaşlarıyla işbirlikçi robotlu ve robotsuz simülasyonlar gerçek-

leştirerek, gerçek bir üretim hattında ortak çalışmanın faydalarını vurgulamayı mümkün kıldılar. (Lima, 

2019:261-280). Forbrigger arkadaşları ile verimlilik sağlamak için robotun kinematik hatalarını ölçmek 

ve telafi etmek amacıyla tek bir kadranlı gösterge ile taşlama makinesinin dijital okumasını kullanan 

basit ve ekonomik bir yöntem geliştirdiler (Forbrigger, 2018: 3205-3216). Gonzalez ve arkadaşları en-

düstriyel bir robotun açık döngü davranışının ve spesifikasyonların otomata dayandığı üretime dayalı 

ortamlarda mobil robot navigasyonu için genel bir metodoloji sunmuşlardır (Gonzalez, 2018: 1732-

1743). Wu ve arkadaşları robotun dinamik hareketi derinlemesine analiz ederek net bir karşılaştırma 

yapmak için geleneksel bir robot kontrolörü dikkatlice değerlendirmiştir (Wu, 2017: 2389-2395). Weiss 

ve arkadaşları, insan-robot işbirliği bağlamında bir endüstriyel robotik prototipin kullanılabilirliği çer-

çevesinde gerçekleştirdikleri çalışmada kullanıcının, robot ve iş parçası arasında başka bir ara katman 

oluşturduğunu ve potansiyel olarak üretkenlikte bir azalmaya yol açtığını gözlemlemişlerdir (Weiss, 

2016: 20). Pfeiffer çalışmasında robotikteki yeni teknolojik seçeneklerin, olası işçi direnci ve istihdam 

üzerindeki etkiler açısından bulguları değerlendirmiştir (Pfeiffer, 2016: 16). Jeon endüstriyel robotlarda 

maksimum hız ve ivme değerlerini tam olarak kullanan çeşitli hareket profilleri oluşturmak için tasar-

lanmış verimli bir teknik önermiştir (Jeon, 2000: 766-768). Kim ile arkadaşlarının çalışmalarında en-

düstriyel robotların ve CNC takım tezgahlarının performans değerlendirmesindeki en önemli faktörler-
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den biri olan yol hatası, dairesel interpolasyon durumunda doğrusal, üstel ve parabolik hızlanma / ya-

vaşlama algoritmaları için analiz edilmiştir (Kim, 1994:37-53). Çalışmamızda gerçekleştirilen CNC bes-

leme robotunun incelendiği nokta olan verimlilik ve düşük maliyet ile kullanılabilirlikteki yükseklik 

incelenen çalışmalar ile benzerlikler taşımaktadır. Ancak belirlediğimiz ürün gamı işlevsellik ve verim-

lilik kıstası açısından diğerlerinden ayrılmaktadır. Verimlilikte asıl dikkat çekmek istediğimiz nokta 

operatör yerine düşük maliyetle kurulacak besleme robotlarıdır.  

YÖNTEM 

Robot, ihtiyaç duyulan işlevselliği kazandırmak amacıyla iki eksende yönlendirme ve hareketi sağlaya-

cak elektro-mekanik sistem, pnömatik elektropnömatik sistemler, ana işlemleri yapacak işlemci ile ara 

yüz ve besleme panosu olmak üzere dört fiziksel bileşenin bir araya gelmesi ve kontrol yazılımından 

oluşmaktadır. Robotun iki eksende hareket kabiliyetinin olması yeterli olacağı için ana şasenin birbirine 

dik açı ile yerleştirilmiş 2 adet 200 cm’lik ve 1 adet 125 cm’lik sigma profillerden oluşturulmasına karar 

verilmiştir. Sistemin taşıyacağı ağırlıklar göz önünde bulundurularak sigma profil kesiti 9 cm olarak 

belirlenmiştir. Yatay eksende servo motor merkeze konularak vidalı mil ile kızaklı tekerlek üzerinde 

profillerin ortasından geçecek şekilde lineer hareket güzergâhı oluşturulmuştur.  

 

Res. 1. Dikey şase mafsalları ve şase üstten görünüşü 

Dikey eksende kızaklama yine tek bir sigma profile paralel mil ve taşıyıcı tekerlek ile yapılmıştır. Ek-

senler üzerindeki başlangıç ve bitiş sınırlarını algılamak için sensör yerleştirilmiştir. Böylece motorların 

kullandığı lineer hareket alanları kısıtlanmıştır. Yatay eksen üzerindeki değişik noktalardan tavana si-

lindir tutucular ile sabitleme yapılmıştır. 
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Res. 2. Tavan şase arası tutucu yerleşimleri 

 

Res. 3. Dikey eksen servo ve kızaklı tekerlek yerleşimleri 

 

Res. 4. Kızaklı tekerlek mil ve sensör yerleşimleri 

Sistemde iki adet tutucu, kapak hareket ettirici düzenek parça bağlantı tutucusu, tutucu döndürme me-

kanizması olmak üzere beş adet pnömatik eyleyici ve onları hareket ettirecek valf bulunmaktadır. Pnö-

matik sistemler çift yönlü silindir ve 5/2 valften oluşan temel pnömatik devre kontrol şeması prensibiyle 

ancak PLC çıkışındaki röleler ile kontrol edilmektedir. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

336 

 

Res. 5. Pnömatik tutucu model piston yerleşimi 

 

Res. 6. Yatay eksen servo yerleşimi ve pnömatik valf bağlantıları 

Sensörler ve HMI’den gelen sanal kontaklara bağlı kontroller sistemde giriş elemanı olarak kabul edil-

miş ve Tablo 1’ deki etiketlemeler kullanılarak adreslenmişlerdir. Fiziksel bağlantıları da bu adresleme-

lere göre yapılmıştır. Aynı şekilde servo motor sürücülerin kontrol bağlantıları ve tutucular başta olmak 

üzere elektropnömatik sinyal ihtiyacı duyulan valfler çıkış elemanı olarak çıkışlara bağlanmıştır. HMI 

ile PLC arasında COM portu üzerinden bağlantı sağlanmaktadır. Dokunmatik ekran üzerinden bu sanal 

adresler aktif birer buton gibi görev yapmaktadır. Şekil 3’te HMI dokunmatik ekranında kullanılan gör-

sellere yer verilmiştir. 

Tab 1. Giriş çıkış elemanları adresleri 
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Şek. 3. Giriş çıkış elemanları yerleşimi 

Otomasyon panosunun üzerine kontrol amacıyla HMI dokunmatik ekranı ve acil durumlarda kullanmak 

üzere acil durdurma butonu eklenmiştir. Besleme hattı girişi ve giriş çıkış eleman bağlantıları klemens 

hattından sağlanmıştır. Bunun dışında pano içerisinde 24V güç kaynağı klasik kumanda koruma ele-

manları olan sigorta ve kaçak akım şalterleri, röleler, sürücüler ve PLC bulunmaktadır. 

 

Res. 8. Otomasyon pano görünüşleri 

PLC programlamada ladder dili en çok tercih edilen programlama türüdür. Bunun sebebi farklı ara yüze 

sahip PLC programlayıcılar kullanılması gerektiğinde akışın her zaman benzer şekilde sağlanabilmesi-

dir. Robotun manuel ve otonom çalışması için iki farklı senaryoya ait PLC programı yazılmıştır. 

BULGULAR 

Gerçekleştirilen besleme robotunun otonom ve manuel çalışmasını birbirinden ayrı değerlendirmek ge-

rekir. Otonom çalışmada robotun hızı ve doğru çalışması tamamen uygun algoritma ile programlamaya, 

servo sürücü parametrelerinin doğruluğuna ve motor kalkış hareketlerinin doğru seçimine bağlıdır. Ro-

botun seri üretimde kullanılması ile farklı işlevsellikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yönüyle 

çalışmamızın sınırlılığı bir adet robotu bir adet CNC işleme tezgâhı üzerine kurabilmiş olmamızdır. 

Çalışmamızda maliyeti yükseltmemek ve çalışmanın sınırlılığı göz önünde bulundurularak daha fazla 

sensör veya mekanik donanıma ihtiyaç duyulmamıştır. Robotun manuel kontrol edilmesi tamamen ola-

ğandışı durumlar veya test aşamaları için düşünülmüştür. O yüzden manuel kullanım durumları fonksi-

yon olarak eklenmiş olsa da ölçüm açısından gözlemlenmeye ihtiyaç duyulmamıştır. Ancak fonksiyo-

nellik bakımından manuel komutlara da eş zamanlı ve tam uyumluluk gereklidir.  Robotun ilk kurulum 

maliyetlerinden sonra yıllara göre bakım, enerji maliyetleri düşünülerek bu iki faktörün işçi maliyetle-

rinin zamanla ortalama artışı da göz önünde bulundurularak ikisinin kıyaslamasını içeren bir çubuk gra-

fik eklenmiştir. Maliyetler düzenli olarak üzerine eklenmiştir (Gra. 1.).  
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Gra. 1. Maliyet karşılaştırma grafiği(sarı:robot, mavi:işçi) 

SONUÇ 

Bu çalışmada düşük maliyetli CNC işleme tezgâhına parça bağlama işlemi yapan otonom veya manuel 

çalışabilen robot sistem tasarımı ve imalatı gerçekleştirilmiştir. 
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Res. 10. Tasarımı gerçekleştirilen besleme robotu 

Aslında tasarım tamamen ihtiyaç duyulan başka bir alanda veya başka bir boyutta imal edilerek istenilen 

herhangi bir görevde otonom olarak gerçekleştirilebilir. Sistem için doğru bileşenler bir araya getirildiği 

sürece her türlü görev gerçekleştirilebilir. Kurulan sistemin gerçek performansı uzun süreli kullanım ve 

seri üretimde denenmesi sonucu daha iyi ölçülebilecektir. Geliştirilen robotun maliyetinin daha fazla 

düşürülebilmesi için sistem daha az ağırlık gerektirecek şekilde kurgulanabilir. Bu sayede daha küçük 

ebatlı şase ve donanımlar ile kurulum sağlanabilir. Bu durum maliyeti büyük oranda düşürebilir. Ayrıca 

sistem daha düşük işlem gücü gerektiren durumlarda PLC yerine basit bir işlemci kullanılarak maliyet 

daha da aşağılara çekilebilir. Sistem tavandan destek almak yerine doğrudan cihazın üzerindeki nokta-

lara sabitlenebilir. Gereken alan bulunması durumunda doğrudan zeminden yükseltme ile kurulması da 

mümkündür. Daha fazla fonksiyon gerektiren bir durum için gezen bir robot sistem tasarlanarak aynı 

anda hatta başka işlevler de kazandırılabilir. Tabii bu işlevsellikler beraberinde zorlu algoritma ve tasa-

rımlar gerektirecektir. Bu nedenle maliyette ciddi yükselmeler meydana gelebilir. Ancak yine de za-

manla kullanımın artması bu maliyetleri de düşürecek ve yaygınlaşmayı sağlayacaktır. Enerji sorunla-

rına çözümler arttığı müddetçe robotların endüstride ve günlük yaşam alanlarında daha fazla kullanıl-

ması kaçınılmazdır. Bu nedenle yeniliğe hızlı adapte olmak ve robot dönüşümlerini gerçekleştirmek 

maliyet, üretkenlik ve verimlilik konularında daha hızlı sonuç getirecektir. 
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MASTİSİS HASTALIĞI İÇİN İLETKENLİK SENSÖRÜ TASARIMI 
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Öz: İletkenlik sulu çözeltilerin elektriği iletme kapasitesinin sayısal bir göstergesidir çözeltideki iyon 

yoğunluğuna bağlı olarak değişim göstermektedir. İletkenlik sensörü TDS (Total Dissolved Solids) öl-

çümünde, topraksız tarım uygulamalarında, arıtma tesislerinde, gıda ve hayvan sağlığı alanlarında kul-

lanılmaktadır. Özellikle hayvan sağlığı ile ilgili uygulamalarda mastisis hastalığının erken tespiti ilet-

kenlik sensörü ile mümkün olmaktadır. Günümüzde süt sığırı işletmelerinde en sık karşılaşılan prob-

lemlerden birisi ağrılı bir hastalık olan mastisisdir. Mastisis süt sığırında süt veriminin düşmesine sebep 

olurken hayvanın sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu hastalığın erken tespiti sayesinde hem 

hayvan refahında gelişme olurken hem de ilaç kullanımı ve verim kaybı en aza indirilebilmektedir. 

Subklinik mastisis hastalığında sütteki somatik hücre sayısında artma meydana gelmektedir. Somatik 

hücre artışı CMT (California Mastisis Testi) solüsyonu ile tespit edilebilir. Aynı zamanda somatik hücre 

sayısının artması sütteki iletkenliği de artırdığı için iletkenlik sensörü ile de erken teşhis etmek müm-

kündür. İletkenlik sensörü ile süt sağımı yapılırken de anlık ölçümler alınabilir ve gerektiği durumlara 

uyarı verebilecek sistemler tasarlanabilir. İletkenlik ölçümü iki korozyona dayanıklı metal arasına alter-

natif gerilim uygulanması ile ölçülmektedir. İletken çözeltilerde metal uçlara uygulanan gerilim sonucu 

bir akım oluşur. Akım miktarı ise çözeltinin iletkenliği ile doğru orantılıdır. Akımın gerilime oranı ve 

hücre sabiti ile çarpılması sonucu Siemens/m cinsinden iletkenlik değeri elde edilir. Akım ve gerilim 

değerleri bilindiği için hücre sabiti ise iletkenliği bilinen kalibrasyon sıvısı ile hesaplanır. Bu çalışmada 

tasarlanan iletkenlik sensörü ile sütün iletkenlik değeri ölçülerek mastisis hastalığının erken tespitinin 

yapılması ve bu hastalığa bağlı verim kaybının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Tasarlanan sistem-

ler iyi bir performans sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: İletkenlik, Mastisis, Sensör, Çözelti 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Dünyada canlı hayvan varlığı 2016 yılında 3.850 milyon baş olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı itibariyle 

796 milyon ton olarak gerçekleşen toplam süt üretiminin %82,8’i inek sütünden, %13,9’u manda sütün-

den, %1,9’u keçi sütü ve %1,3’ü ise koyun sütünden oluşmaktadır. Dünya inek sütü üretiminde en büyük 

payı Hindistan (%20,1), ABD (%12,1), ve Çin (%5,2) almaktadır. Türkiye’nin ise aynı yıl itibariyle 

dünya üretiminden aldığı pay 16,8 milyon ton üretim ile %2,1’dir (TAGEM Süt Sektör Politika Belgesi, 

2018-2022: 11). İnsanın olduğu her yerde et ve süt tüketimi de olacağı için hayvancılık pazarı Türkiye 

için hem ekonomideki yeri hem de istihdamdaki payı ile önemimi koruyacaktır. Hayvancılık sektöründe 

devlet teşviki ile yapılan destekler pazarın her daim canlı tutmaktadır. Yapılan destekler her hayvan başı 

olduğu gibi, üretilen süt miktarı başına da verilmektedir 46.Süt sığırı işletmelerinde hayvan sağlığını, süt 

kalitesini ve süt verimini önemli miktarda etkileyen hastalıklardan birisi mastisis hastalığıdır. Mastisis 

süt sığırlarının memelerinde oluşan ve somatik hücre sayısının artmasına neden olan ağrılı bir hastalık 

                                                            
46  www.Tarimorman.Gov.Tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Hayvancilik-Desteklemeleri  
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türüdür. Türkiye’deki süt sığırı işletmelerinde Mastisis hastalığı oranı %26.5 olarak bildirilmiştir. (Ak-

çay, 2014: 5). Erken tespit edilemeyen hastalık dolayısıyla hem süt veriminde azalma meydana gelirken 

hem de ilaç ve antibiyotik kullanılması gerekebilir. Bu durumda ise süt imha edilmesi gerekir. Mastisis 

hastalığı genelde ilk başlarda belirti gözlem ile tespit edilemezken sığır süt veriminde 2 ila 3 litre kayıp-

lar söz konusu olabilir. CMT mastisis testi ile bu hastalık tespit edilebilirken başka metotlarda kullanıl-

maktadır. Bunlarda diğeri ise iletkenlik sensörü ile sütün iletkenliği ölçülür ve standart değerler dışında 

olması durumunda Subklinik mastisis şüphesi konulabilir.  Mastisis hastalığı ile sütün kimyasal bileşi-

minde ve iyon dengesinde değişimler meydana gelir. Sütün kimyasal formunda meydana gelen değişim 

ile iletkenlik değerlerinde de artma meydana gelmektedir. Normal bileşimli inek sütünün elektrik ilet-

kenliği 25 C'de 4.0-5.5 mS/cm (miliSiemens/santimetre) değerleri arasında yer almaktadır (Milci, 2004: 

1). Bu değer artığı zaman mastisis hastalığının olma olasılığı da artmaktadır. İletkenlik sensörü ile ölçüm 

yapmak için sadece bir miktar numune süte ve iletkenlik problarına ihtiyaç vardır. Ölçümler anlık olarak 

alınır ve değerler kullanıcı tarafından yorumlanabilir. Bu ölçümlerin zamanında yapılması ile hem dün-

yada hem de ülkemizde ciddi anlamda tasarruf sağlanmış olur. 

AMAÇ  

İletkenlik sensörü çalışması ile sütün iletkenliği ölçebilecek iletkenlik sensörü tasarlanmak istenmekte-

dir. Bu sensör ile sütün ve diğer çözeltilerin iletkenlik değerleri Mikrodenetleyici tarafından hesaplanıp 

LCD ekranda gösterilmesi hedeflenmiştir. 

KAPSAM 

Sütün iletkenlik değerini ölçmek için iletkenlik sensörü ve ölçüm için gerekli sinyalleri üretecek devre 

tasarlanmış ve test edilmiştir. Bu kapsamda kalibrasyon çözeltisi ile doğrulama yapılmış ve sütün ilet-

kenlik değeri ölçülmüştür. Bu değerler LCD ekranda gösterilmiştir. 

YÖNTEM 

İletkenlik, bir cismin elektrik iletme kapasitesidir ve direnç ile ters orantılıdır (Şekil 1).  Ayrıca kullanı-

lan sensör metal uçların yüzey alanına ve iki sensör arasındaki uzaklığa da bağlıdır. İletkenlik aşağıdaki 

Denklem 1’ e göre ölçülür ve hesaplanır. 

 

          (Denklem 1) 

Denklem 1’ de ifade edilen büyüklükler ve birimleri aşağıda listelenmiştir. 

 

Gerilim U [V] 

Akım I [A] 

Direnç R [Ω] 

İletkenlik G [S] = 1/R 
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Ohm kanunu R = U / I -> G = I / U 

Öz direnç ρ: [Ωm] 

Öz iletkenlik σ: [S/m] (σ = 1/ ρ) 

Elektrot mesafesi d [cm] 

Elektrot Yüzey alanı A [cm2] 

Hücre Sabiti K = d/A [cm-1] 

 

Şekil 1. İletkenlik sensörü basit gösterimi 47 

Bu denklem ve Şekil 1’ den anlaşılacağı üzere akan akım miktarı plakaların yüzey alanına, plakalar arası 

uzaklığa ve uygulanan gerilime bağlı olarak değişmektedir. Aynı zamanda çözeltinin iyon miktarına 

bağlı olarak iletkenlik arttıkça da akım miktarında artma gözlenmektedir. Hazırlanacak devrede hücre 

sabiti olan K değerini ayrıyeten hesaplamaya gerek yoktur. İletkenliği bilinen bir kalibrasyon çözeltisi 

ile de K değeri hesaplanabilir. Ayrıca kalibrasyon sıvısı ile daha sonraki ölçümlerin güvenirliliği hak-

kında da bilgi edinmek mümkündür.  

Tasarlanan sistemde iletken sıvıya AC kare dalga uygulanacak ve geçen akım ölçülecektir. Uygulanan 

gerilimin akıma oranı ile direnç değeri elde edilecek ve bu direnç değerinin bölmeye göre tersi ve K 

sabiti ile çarpımı iletkenlik değerini S/cm cinsinden verecektir. K sabitini bulmak için 5 mS/cm iletken-

lik değerinde kalibrasyon sıvısı kullanılacaktır. Bu değer aynı zamanda çiğ sütün iletkenlik değerlerine 

yakın bir değerdir. İletken sıvıya AC gerilim uygulanması zorunludur. Çünkü DC gerilim uygulandı-

ğında çözeltide elektroliz meydana gelmekte ve çözeltinin kimyasal yapısı da bozulmaktadır. Özellikle 

gıda sektöründe kullanılacak iletkenlik sensörlerinde dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de elekt-

roliz olayıdır. AC kare dalga üretmek için NE555 timer entegresi ve transistörler kullanılmıştır (Şekil 

                                                            
47  https://www.optek.com/en/conductivity-basics.asp  

https://www.optek.com/en/conductivity-basics.asp
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2). NE555 entegresi ile 1 kHz ( %50  duty cycle ) kare dalga üretilmiştir. Daha sonra bu sinyal şekil 3’te 

görülen tam dalga sürücü devresine uygulanarak AC kare dalga elde edilmiştir. çözeltiden geçen akımı 

hesaplamak için ise 1R direnç üzerinde oluşan mV değerlerinde olan sinyal AD620 entegresi ile yük-

seltilmiş ve doğrultulmuştur. AD620 entegresini simetrik beslemek için ise ICL7660 entegresi kullanıl-

mıştır. Veriler ise Arduino ve LCD ekranda görüntülenmiş ve doğruluğu multimetre ile test edilmiştir. 

 

Şekil 2. Kare dalga osilatör devresi 

Osilatör devresi RV1 ve RV2 potansiyometreleri ile kontrol edilebilmektedir. Tasarımımızda yukarıdaki 

frekansı ve görev döngüsü kontrol edilebilen NE555 Kare Dalga Sinyal Jeneratör Modülü kare dalga 

üretmek için kullanılmıştır.  

 

Şekil 3. AC Kare dalga güç sürücü devresi 

AC kare dalga sürücü devresnde 2 adet BD136 ve 2 adet BD139 transistörü kullanılmıştır. Tek tetikleme 

pini kullanılması ve transistörlerde kısa devre olmasının önüne geçilmesi için BC547 transistörü de kul-

lanılmıştır. Devre 5 volt ile beslenmiş ve Çıkış1 ve Çıkış2 uçları arasında 10v p-p AC kare dalga gerilim 
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elde edilmiştir (Şekil 4). Dalga formunun RMS değeri ise 4.86 volt olarak ölçülmüştür. Burada dikkat 

edilmesi gereken konulardan bir tanesi de Duty Cycle değerinin %50 olmasıdır. Çünkü %50 olduğu kare 

dalganın pozitif ve negatif bölgesindeki zaman aralıkları eşit olacak ve DC gerilim oluşmayacaktır. Duty 

Cycle değerinin artması veya azalması durumunda ise AC kare dalga formu bozulacaktır. 

 

Şekil 4. Üretilen kare dalganın osiloskop ekran görüntüsü 

BULGULAR 

Çalışma kapsamında iletken çözeltiye uygulanması için AC tam kare dalga gerilim değeri elde edilmiş-

tir. Bunlara ilaveten 3B yazıcıdan 2 adet çelik (316L) elektroların da bağlanacağı 30 mm çapında ve 20 

mm uzunluğunda bir silindir baskısı alınmıştır (Şekil 5). Bu haznenin içerisine yaklaşım 5 ile 10 ml sıvı 

çözelti konularak ölçümler gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil 5. Numune haznesi ve metal sensör elektrotlar 

Metal uçları seçim konusunda da seçici olunması gerekmektedir. İletken çözeltilerde çalışma yapılırken 

korozyona bağlı aşınmalar veya renk değişimleri gözlenebilmektedir. Bundan dolayı korozyona karşı 

dayanıklı çelikler kullanılmaktadır. İletkenlik ölçüm çalışmasında 5 mS/cm iletkenlik değerine sahip 

Norateks marka iletkenlik çözeltisi kullanılmıştır. Hazırlanan düzenekte 4.66V AC gerilim iki metal 
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uçlara uygulanmıştır. Geçen akımı ölçmek için ise iki farklı yöntem kullanılmıştır ve sonuçlar karşılaş-

tırılmıştır. İlk ölçümde devreye seri olarak μA hassasiyetinde ölçüm alabilen bir multimetre bağlanmıştır 

(Şekil 6).  

İkinci yöntemde ise çözeltiden geçen akım miktarını değiştirmeyecek ¼ watt değerinde 1 Ohm direnç 

seri bağlandı ve akımın bu direnç üzerinden geçmesi sağlandı. Direnç üzerinde oluşan gerilim ile direnç 

değerinin oranı ile de akım miktarı ölçüldü. Direnç üzerinde oluşan gerilimi ölçmek için AD620 enst-

rümantasyon yükselteci kullanılmıştır. Entegrenin V+ ve V- uçlarına 1R direnç uçları bağlanmıştır. Di-

renç üzerinde oluşan mV düzeyindeki gerilim yükseltilmiş ve negatif kısmı Arduino ile okuma yapabil-

mek için kırpılmıştır. Daha sonra elde edilen kare dalga kondansatör ile sabit DC gerilime dönüştürül-

müştür. Arduino’nun A7 analog pininden bu gerilim değeri okunmuş ve geçen akım değeri ile gerilim 

arasında bir bağlantı kurulmuştur. Daha sonra bu değerler Arduino IDE programında hesaplanmış ve 

LCD ekrana yazdırılmıştır (Şekil 7). 

 

Şekil 6. Kalibrasyon çözeltisi ile yapılan deneylerin bir basamağında ölçülen akım değeri 

 

Şekil 7. Arduino ve lcd ekranda iletkenlik değerlerinin gösterimi 

Yapılan deneyler ve çalışmalar sonucunda kalibrasyon çözeltisi ile yukarıdaki veriler elde edilmiştir.  1 

R üzerinden geçen akım multimetre ile 24,16 mA olarak ölçülmüş ve Arduino ile aynı ölçüm tekrarlan-

mıştır. Sistemin hücre sabiti olan K değeri ise elde edilen veriler doğrultusunda aşağıdaki gibi hesap-

lanmıştır. 

İletkenlik = (Akım / Gerilim ) * K 

K = 0.96  
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Hesaplanan K değeri ile aynı numune kabı kullanılarak akım ve gerilim değeri bilindiği takdirde isteni-

len sıvıların iletkenlik değerleri ölçülebilir. Çalışmada sütün iletkenlik değeri ölçülmek hedeflenmekte-

dir. Bunu için 10 ml süt örneği ile aynı biçimde ölçümler tekrarlanmıştır. 4.66 Volt AC kare dalga uy-

gulandığında süte temas eden metal uçlar arasından 23,33 mA akım akmıştır. Sütün iletkenlik değer ise 

aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

 

SONUÇ 

İletkenlik sensörü gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında sıkça kullanılan bir iletkenlik ölçüm cihazıdır. 

Çalışma sonucunda özellikle hayvancılık sektöründe süt sığırlarının hastalığını erken tespit etmek için 

iletkenlik sensörü tasarlanmıştır. Tasarlanan prototip sensörden alınan sonuçlara göre ilk ölçümler başarı 

ile tamamlanmıştır. Verilere göre sütün iletkenlik değeri, 5 mS/cm iletkenlik çözeltisi ile kalibrasyon 

verileri alınıp sistem parametreleri ile hesaplanmıştır. Hesaplanan parametreler ile sütün iletkenliği öl-

çülmüş ve 4.81 mS/cm olarak bulunmuştur. Bu değer sütün olması gereken iletkenlik değerleri aralı-

ğında olduğunu göstermektedir. Devam eden çalışmalarda saha testleri ve CMT testi ile karşılaştırmaları 

yapılması için öncü bir çalışma olmuştur.  
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ANAOKULU TASARIMLARINDA SINIRLARIN KALDIRILMASI: FUJI ANAOKULU 

ÖRNEĞİ 

Dilara BERK COŞKUN 

Nişantaşı Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: 0-6 yaş grubunu kapsayan okul öncesi dönem, çocukların öğrenme kapasitelerinin en yüksek sevi-

yede olduğu dönemdir. Bu yaş aralığı, çocukların kişiliklerinin geliştiği, kendilerini tanımaya başladık-

ları ve yeteneklerini keşfettikleri için yaşamlarındaki en önemli dönemdir. Bu yaş grubunda bulunan 

çocuklar, fiziksel aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri açık alanlara ve oyun oynayabilecekleri mekanlara 

ihtiyaç duymaktadır. Eğitimin ve gelişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için, okul öncesi eğitim yapılarının 

çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, dünyanın en iyi 

anaokulu olarak kabul edilen Fuji Anaokulu araştırılmış ve tasarım kriterleri irdelenmiştir. Fuji Anao-

kulu 2007 yılında, Tezuka Mimarlık tarafından Tokyo’da inşa edilmiştir. Yapının tasarımında, çocuk-

ların koşmayı sevdiği düşüncesinden yola çıkılmıştır. Bu bağlamda çocuklar için sonsuz koşma imkanı 

tanıması amacıyla oval biçimde tasarlanmıştır. Çocuk ölçeğine uygun bir şekilde kat yüksekliği düşü-

rülmüş ve tek katlı olarak planlanmıştır. Binanın oval teras çatısı ve iç avlusu çocuklar için oyun mekanı 

olmuştur. Arazide bulunan Zelkova ağaçlarının yapıya dahil edilmesiyle, doğayla iç içe geçmiş bir ta-

sarım ortaya çıkmıştır. Binanın içinden geçen Zelkova ağaçlarının yanında bulunan koruyucu fileler, 

çocukların zıplamasına ve tırmanmasına olanak sağlamaktadır. Sınıfların aralarında duvar bulunma-

makta, mekanları belirginleştirmek için yalnızca mobilya olarak kutular kullanılmaktadır. Bu durum, 

geleneksel eğitim yapılarındaki duvar kavramına yeni bir yaklaşım sergilemiş olup, kapalı duvar hissi-

nin oluşturduğu sınırları ortadan kaldırmıştır. Bu çalışmada, çocukların fiziksel aktivitelerini destekle-

yecek mekanlar sağlayan ve sınırların kaldırıldığı bir okul olan Fuji Anaokulu’nun tasarımında dikkate 

alınmış olan özellikler incelenmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmada okul öncesi dönemdeki çocukların fi-

ziksel ve bilişsel gelişimlerini destekleyecek mimari tasarımların önemi vurgulanmış ve ülkemizde ya-

pılacak olan anaokulu yapıları için yeni bir bakış açısı ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anaokulu Tasarımı, Çocuk, Fuji Anaokulu, Sınırların Kaldırılması 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Okul öncesi eğitim, doğumdan ilköğretimin başlangıcına kadar olan çocukluk yıllarını içine alan, bu yaş 

çocuklarının bireysel özelliklerine gelişimsel düzeylerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanaklarını sağ-

layan, onların tüm gelişimlerini toplumun kültürel değerleri ve özellikleri doğrultusunda en iyi biçimde 

yönlendiren eğitim sürecidir (Oğuzkan ve Oral, 2003). Okul öncesi dönem, çocuğun yaşamının temelini 

oluşturur. Çocuk, bu dönemde temel alışkanlıklarını kazanarak yeteneklerini geliştirmekte, edindiği öğ-

renme deneyimleri ile sosyalleşmekte ve zihinsel becerilerini geliştirmektedir. Bu dönemde çocuğa ve-

rilecek olan eğitim olanakları, çocuğun ileriki yaşamına hazırlanmasında çok önemli rol oynamaktadır 

(Oktay, 2007).  

Çocukların zeka gelişiminin yüzde 70’lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerileri okul 

öncesi çağda gelişir. Çocukların araştırma, problem çözme ve yeniliklere uyumu kuvvetli, güven duy-

gusu gelişmiş, kendini ifade edebilen ve doğru kararlar alabilen bireyler olarak yetiştirilebilmeleri açı-

sından okul öncesi eğitimin önemi büyüktür. Bu dönemde sağlanan eğitim, çocukların doğru alışkanlık-

lar ile öğrendiklerini uygulama konusunda öz güven ve cesaret kazanmalarına olanak sağlamaktadır  
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(“Okul Öncesi Eğitim”, 2016). 2-6 yaş aralığındaki ilk çocukluk döneminde olan çocuklar, sosyal iliş-

kilerin nasıl kurulacağını, evde birlikte yaşadığı insanlar dışında, kendi yaşıtlarıyla nasıl beraber oluna-

cağını öğrenmeye başlar, uyum ve işbirliği gelişir. Bu nedenle anaokuluna giden çocuklar, yaşıtlarıyla 

çok sayıda ilişki kuracağından, anaokuluna gitmeyen ve sosyal faaliyetleri aile ve komşu düzeyinde 

sınırla olan çocuklara oranla daha iyi toplumsal uyum göstermektedirler (Yavuzer, 2017). Okul öncesi 

eğitim alarak ilkokula başlayan çocukların, bu eğitimi görmeyen çocuklara oranla daha katılımlı, giriş-

ken ve uyumlu oldukları bilinmektedir (“Okul Öncesi Eğitim”, 2016).  Bu nedenle çocuğun bu dönemde 

uygun bir eğitim kurumuna gitmesi, bu süreci daha verimli geçirmesine ve gelecekte daha iyi bir birey 

olmasına olanak sağlar. 

Okul öncesi dönemde olan çocuklar, yakın çevrelerine karşı çok duyarlıdır ve hareketli, meraklı, araştı-

rıcı bir kişilik sergilerler. Hayal güçleri oldukça güçlüdür. Günlük yaşamda karşılaştıkları olayların ne-

denleri ve sonuçları arasında ilişki kurmaya çalışırlar ve sürekli soru sorarlar. Birey, yaşamının hiçbir 

döneminde 3-6 yaşlarında olduğu kadar aktif değildir. Birey bu dönemde büyük bir enerjiye sahiptir ve 

en önemli işi öğrenmektir (“Okul Öncesi Eğitim”, 2016). Çocuğun enerjisini atabilmesi için koşmak, 

tırmanmak, zıplamak gibi fiziksel aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri oyun alanlarına ihtiyaç duymak-

tadır. 

Çocukların oynadıkları oyunlar doğalarının bir parçalarıdır. Günlük yaşam alanlarında açık hava etkin-

likleri, çocukların sağlıklı gelişiminin temelini oluşturur. Oyun oynamak, çocuk için dünyayı keşfetme-

nin bir yoludur ve çocukların çok yönlü ahlaki, entelektüel ve fiziksel gelişimini destekler. Acar’a 

(2014) göre, oyun oynamak, çocuklar için en iyi iletişim kurma ve en doğal öğrenme ortamıdır (Asta-

resh, Fakhimzade ve Rezaee, 2015). Anaokulları, çocuğun oyun gereksinimi en iyi karşılayan toplumsal 

kurumdur. Anaokuluna giden çocuk, en iyi oyun mekanını bulur, yaşıtlarıyla ilişki kurarak işbirliği duy-

gusunu geliştirir. Anaokulu çocuğu, kendi haklarını korurken, paylaşmayı ve başkalarının özgürlüğünü 

zedelememeyi öğrenir (Yavuzer, 2017). 

Çocuklar dışarıda özgürce hareket etmeli, egzersiz yapmalı, koşmalı ve oynamalıdır. Bunların hepsi 

çocukların sağlıklı gelişiminin bir parçası olarak kabul edilir. Maria Montessori'nin dediği gibi, özgür-

lük, bir çocuğun bir taraftan diğer tarafa kolayca ve özgürce hareket edebilmesi anlamına gelir. Özgürce 

oyunlarını ve eğlencelerini seçebilmelidir (Samady ve Montessori, 2008). Çocuklar anaokulunda arka-

daşlarıyla bol bol oyun oynamayı ve eğlenmeyi beklerler. Açık alanlar, çocuklar için en iyi oyun ortam-

larıdır. Bu alanlar, kapalı alanlarda bulunmayan fırsatlar sunar ve fiziksel ortam, çocukların öğrenme-

sine katkıda bulunur. Çocukların doğayla iç içe olması, önemli büyüme faktörlerinden biridir ve doğa 

ile doğrudan temas, bir çocuğun duyularını etkili bir şekilde harekete geçirebilir  (Astaresh ve diğerleri, 

2015). 

AMAÇ  

Çalışmanın amacı, dünyada en iyi anaokulu olarak kabul edilmiş Fuji Anaokulu’nun tasarım kararlarının 

incelenerek, anaokulu tasarımlarında farklı olarak neler yapılabileceğini sorgulamaktır. Anaokullarında 

sınırların kaldırılmasının, çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimine etkilerini tartışmaya açmaktır. Çalış-

manın, ülkemizde yapılacak olan anaokulu yapıları için yeni bir bakış açısı ortaya koyması amaçlan-

mıştır. 
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KAPSAM 

Okul öncesi dönemde bulunan çocukların, oyun oynamaları, koşmaları ve doğayla iç içe olmaları, biliş-

sel gelişimleri açısından önem taşımaktadır. Anaokulu tasarımlarında sınırların kaldırılması, çocukların 

daha özgür bir şekilde hareket etmelerine, eğlenirken öğrenmelerine imkan tanımaktadır. Bu çalışmanın 

kapsamında incelenen ve dünyanın en iyi anaokulu olarak kabul edilmiş olan Fuji Anaokulu, tasarı-

mında sınırları kaldırarak, çocukların bedeninin özgürleşmesine imkan sağlayan sıra dışı bir tasarıma 

sahiptir. 

YÖNTEM 

Çalışma kapsamında yer alan Fuji Anaokulu hakkında literatür taraması yapılması ve elde edilen veri-

lerin yorumlanması, çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır. 

BULGULAR 

2007 yılında Tezuka mimarlık tarafından, Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapılmış olan Fuji Anaokulu, 

dünyanın en iyi anaokulu kabul edilmiştir. Yapının mimarı Takaharu Tezuka, “Çocukların çocuklukla-

rını yaşayabilecekleri bir bina nasıl tasarlanır?” sorusuna “Bir çocuk gibi düşünerek” diyerek cevap 

vermektedir (Tezuka, 2015). Bu anaokulunu tasarlarken, dokuz ve on iki yaşlarındaki kendi kızı ve 

oğlunun, alışkanlıklarını, taleplerini, neler isteyebileceğini düşünmüş ve “Çocuklar koşmayı sever.” di-

yerek, gelecek nesil çocuklar için sonsuz koşmalarına olanak sağlayacak oyun alanlarına sahip bir okul 

tasarlamayı planlamıştır (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Fuji Anaokulu [URL-1], Şekil 2. Fuji Anaokulu zemin kat planı [URL-7] 

Binanın oval çatısı çocukların özgürce koşabilecekleri sonsuz bir oyun alanı oluşturmaktadır. Böylece 

çocuklar bu sonsuz döngüde kimsenin müdahale etmesine gerek kalmaksızın özgürce hareket edebil-

mektedir. Bu oval yapının ortasındaki avlu, çocuklar için geniş bir oyun alanı oluşturmaktadır. Okulda 

bir etkinlik olduğunda, çocuklar çatıya çıkıp ayaklarını korkuluklardan aşağı sallandırarak, orta avludaki 

gösteriyi izlemektedirler (Şekil 3). Çocukların serbestçe dolaşımına olanak veren bu yapı tasarımı, diğer 

çocuklarla etkileşimi artırıp, birlik duygusunu pekiştirmektedir. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

351 

 

Şekil 3. Çatıya çıkıp aşağıdaki gösteriyi izleyen çocuklar [URL-4]  Şekil 4. Avlu ve çatı terası iliş-

kisi (Verbanic, 2010) 

Yapıdaki orta avlu çocukları çevrelerini keşfetmeye teşvik ederken, öğretmen hiyerarşisinin ortadan 

kaldırılması, çevre ve çocuklar arasındaki sosyal etkileşimlerin öğretici olmasına yardımcı olur. Çatı 

pencereleri sayesinde, çocukların sınıfları yukarıdan izlemesine olanak sağlar (Şekil 5). Çatı pencerele-

rine tutturulmuş halat merdivenler de çocukları tırmanmaya ve farklı görüş noktalarından aktiviteleri 

gözlemlemeye teşvik etmektedir. Çatı katı aynı zamanda çocuklara şehrin üzerinde  benzersiz bir bakış 

açısı sağlamaktadır (Verbanic, 2010). 

 

Şekil 5. Çatı penceresinden sınıfı izleyen çocuklar [URL-2] 

Yapının tasarımı, çocuğun ölçeği ve perspektifi dikkate alınarak yapılmıştır. Tavan yükseklikleri çocuk 

ölçeğinde düşünülerek düşük tutulmuş ve tek katlı tasarlanmıştır. Sınıflar, grup etkinlikleri için kullanı-

lan büyük avluya kıyasla küçük ölçekli etkileşimler için daha samimi alanlar sağlamaktadır (Verbanic, 

2010). Sınıfların aralarında duvar bulunmamakta, mekanları belirginleştirmek için yalnızca mobilya 

olarak kutular kullanılmaktadır (Şekil 6). Okulun müdürü, böylece çocukların aralarında bir sosyal hi-

yerarşi kurmalarına gerek duymayacakları bir ortam tasarlandığını dile getirmektedir48. Havalar soğu-

yana kadar, avluya açılan sürgülü kapılar tamamen açık bırakılmaktadır. Bu sayede içerisi ve dışarısı 

arasında bir ayrım hissedilmemektedir. Sınıflarda duvarların olmaması sebebiyle diğer sınıflar ve dışa-

rıdan gelen bütün sesler duyulabilmektedir. Tezuka, bunun sebebini şu şekilde açıklamaktadır; “Sessiz 

ortamlar, çocukları tahmin ettiğinizden daha fazla gerebiliyor (Tezuka, 2015).” Bu durum geleneksel 

                                                            
48 URL-7: Tezuka Architects. “Fuji Kindergarten.” Erişim Adresi: http://s3.amazonaws.com/arena-attach-

ments/2074069/c98a1cf59c031dc9725a58dc306c0394.pdf?1524322643 (E.T.28.10.2020)  
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eğitim binalardaki duvar kavramına yeni bir yaklaşım sergilemiş olup, kapalı duvar hissinin oluşturduğu 

sınırları ortadan kaldırmıştır. 

 

Şekil 6. Dışarıyla ilişki kuran duvarsız sınıflar  [URL-5], [URL-6] 

Bina yapılırken arazide bulunan ağaçlar yapıya dahil edilerek, sınıflardan çatıya ulaşmalarına olanak 

sağlanmıştır. Ağaçların çatıya çıktığı alanlardaki boşluklar ise, filelerle kapatılarak çocukların düşmesi 

engellenmiş ve yine çocukların eğlenebilecekleri bir oyun mekanı oluşturulmuştur (Şekil 7). Binanın 

çatısına merdivenle ulaşan çocuklar, aşağıya inerken kaydırağı kullanmakta, böylece sirkülasyon hare-

ketini oyuna dönüştürmektedirler (Şekil 8).  

 

Şekil 7. Ağaçların kenarlarına konulan file oyun alanı [URL-1] Şekil 8. Orta avluya inen kaydı-

rak [URL-8] 

Şekil 9’da görülen diyagramda, bir çocuğun 09:00-09:30 saatleri arasında yapmış olduğu sirkülasyon 

hareketi görülmektedir. Çevresi 183 metre olan ve çocukların özgürce koşmasına imkan veren bu ana-

okulunda, bir çocuğun yalnızca 30 dakika içerisinde 6000 metre yol aldığı fark edilmiştir. Yapılan bir 

araştırma, Fuji Anaokuluna giden çocukların okul saatlerinde ortalama 4000 metre katettiklerini ve diğer 

okullara göre çok daha yüksek atletik yeteneklere sahip olduklarını ortaya koymuştur (Tezuka, 2015) 

(Şekil 9). 
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Şekil 9. Anaokulundaki bir çocuğun gün içerisindeki hareketi [URL-9] 

2011 yılında, okula iki sınıf ve çeşitli oyun alanları içeren bir ek bina yapılmıştır (Şekil 10). Bölgedeki 

50 yaşındaki Japon Zelkova ağacı şiddetli bir tayfun sırasında yerinden sökülmüş fakat kurtarılarak ye-

niden dikilmiştir. Tokyo’da yaşlı ağaçlara çok fazla değer verilmektedir. Böyle bir tayfundan şans eseri 

kurtulan bu ağacın, binanın kendisinden daha önemli olduğunu düşünen tasarımcılar, ağacın etrafına 

tasarlanan binayı mümkün olduğunca hafif yapmaya karar vermiştir.  

 

Şekil 10. Ağacın çevresinde yapılan ek bina 49. [URL-3] 

Zelkova ağacının etrafından kıvrılarak çatıya ulaşan bir merdiven bulunmaktadır. Her ne kadar çocuklar 

için mümkün olduğunca eğlenceli tasarlanmış olsa da 120 cm yüksekliğinde korkuluklarla birlikte, ge-

rekli önlemler alınmıştır (Cook, 2011). 5 metreden yüksek olmayan bu bina, 2 katlı gibi görünse de 

çocukların sürünerek geçebileceği 1 metrelik alanlar oluşturularak 7 kata kadar çıkmaktadır (Şekil 11). 

  

                                                            
49 Ek yapının adı: Ring around a tree. (Ağacın etrafındaki halka) 
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Şekil 11. Yalnızca çocukların geçebileceği 1 metrelik kat boşlukları [URL-3] Şekil 12. Ek yapıda 

bulunan ağaca tırmanan çocuklar [URL-3] 

Bu okulda, çocuklar ağaçlara tırmanmaya teşvik edilmektedir. Eğer bir çocuk yeterince güçlüyse, bir 

üst kata merdiveni kullanmadan tırmanarak ulaşabilmektedir (Şekil 12). Fuji Anaokulu, Montessori eği-

tim sistemini benimsediği için, standart eğitim metodundan ziyade, çocukların özgürce deneyimleyerek 

öğrenmesine olanak sağlamaktadır (Cook, 2011). Buradaki yönetim sistemi, diğer anaokullarından 

farklı olarak, çocukların kendi sınırlarını bildiklerini ve nerede durmalarını gerektiğini bildiklerine inan-

maktadır. Bu sistem, çocuklara ne yapılması gerektiğini anlatmak yerine kendi kapasitelerini keşfedip 

öğrenme kabiliyetlerini açığa çıkartmaktadır. 

Yapının mimarı Takahuru Tezuka, “Ortamda bir doz tehlike de olmalı” demektedir (Tezuka, 2015). 

Oyun alanındaki bazı yerler biraz yüksek ya da dar tasarlanmıştır. Çocuklar bu tarz alanlara inip çıkar-

ken birbirlerine yardım etmektedir. Çocukların işbirliği içerisinde olmalarına, küçük dozda tehlikelerle 

karşılaştıklarında hayata hazırlanmalarına olanak sağlayacak alanlar yaratılmak istenmiştir. 

SONUÇ 

0-6 yaş, gelişim ve öğrenme açısından bir insanın en önemli dönemi olarak kabul edilmektedir. Öğren-

meyi ve gelişimi desteklemek, mimari ve fonksiyonel açıdan iyi tasarlanmış, çocukların etkileşimini 

kısıtlamayacak ve değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek eğitim binaları ile mümkündür. Yeni tasarım 

yaklaşımlarıyla tasarlanmış eğitim yapıları, çocukları kapalı mekanlardan çıkarıp, dış dünya ile etkile-

şime sokmayı, kişiliklerini geliştirmeyi ve öğrenme kabiliyetlerini arttırmayı amaçlamaktadır. Çocuk-

ların doğayla iç içe olmalarını, özgür bir şekilde hareket etmelerini ve deneyimleyerek öğrenmelerini 

sağlamak, yaratıcılıklarını geliştirmeye yardımcı olmaktadır.  

Dünyada yapılmış olan yenilikçi okul öncesi eğitim yapıları incelendiğinde, geleneksel eğitim sistemi 

yaklaşımından farklı tasarımların ortaya çıktığı görülmektedir. Çalışmanın kapsamında incelenen Fuji 

Anaokulu, Montessori eğitim sistemini benimsediği için, standart eğitim metodundan ziyade, çocukların 

özgürce deneyimleyerek öğrenmesine olanak sağlamaktadır. Buradaki yönetim sistemi, diğer anaokul-

larından farklı olarak, çocukların kendi sınırlarını ve nerede durmaları gerektiğini bildiklerine inanmak-

tadır. Bu sistem, çocuklara ne yapılması gerektiğini anlatmak yerine kendi kapasitelerini keşfedip öğ-

renme kabiliyetlerini açığa çıkartmaktadır. 

Fuji Anaokulu’nda çocuklar için sonsuz koşma imkanı sağlanmış ve doğayla iç içeyken aynı zamanda 

oyun oynayabilecekleri alanlar yaratılmıştır. Ağaçların yapıya dahil edilmesi ve yanlarında bulunan fi-
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lelerde oyun mekanları oluşturması, doğayı oyun oynayarak deneyimlemelerine olanak tanımıştır.  Zel-

kova ağacının etrafına yapılmış olan ek yapı da, etrafındaki çocukları tırmanmaya, sürünmeye ve koş-

maya teşvik etmektedir. Ağaçlara tırmanmayı teşvik eden bu okulda, çocuklar birbirlerine yardım ede-

rek sosyal etkileşimlerini artırmaktadır. Yapıda duvarların olmaması, sınıfların iç avluyla olan sınırlarını 

ortadan kaldırmış, dışarısıyla bütünleşmiştir. Bu durum, geleneksel eğitim yapılarındaki duvar kavra-

mına yeni bir yaklaşım sergilemiş olup, kapalı duvar hissinin oluşturduğu sınırları ortadan kaldırmıştır. 

Okul öncesi eğitim binalarının tasarımında, çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimlerini destekleyecek 

tasarımların yapılması, daha sağlıklı bireyler yetişmesine yardımcı olacaktır. Farklı bir tasarım yaklaşı-

mını inceleyen bu çalışmanın, ülkemizde yapılacak olan anaokulu yapıları için yeni bir bakış açısı ortaya 

koyması amaçlanmıştır. 
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HAVAYOLU AÇIKLIĞI BASINCINA BAĞLI OLARAK ALVEOLAR BASINCIN BULANIK 

MANTIK DENETLEYİCİ İLE KONTROLÜ 

Ayberk BAYAZIT 1, Mustafa BURUNKAYA 2, Nihat ÖZTÜRK 3 

1-2-3Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,  

Ankara / Türkiye 

Öz: Covid 19 pandemi sürecinde, hastalığın çok hızlı yayılması ve özellikle hastaların solunum sistem-

lerine ciddi hasarlar verebilmesi nedeni ile ventilatör cihazına olan ihtiyaç artmaktadır. Bu cihazlar nis-

peten küçük boyutlu ve portatif olabildikleri gibi, taşınması daha zor ve daha büyük boyut ve ağırlıklarda 

olabilmektedirler. Bu durum bu cihazların sahip oldukları bazı özelliklerden, fonksiyonlarını kontrol 

için kullanılan kontrol yöntemlerinden ve kullanılan donanımlardan kaynaklanabilmektedir. Bu prob-

lemler hastaların yanı sıra sağlık personelini de etkileyebilmektedir. Çünkü tedavi ve takip sırasında 

hastalarla olan temasın artmasına ve dolayısı ile bulaş riskinin artmasına neden olabilmektedir. Bu ça-

lışmada ventilatör cihazlarındaki basınç değişkeninin yapay zeka yöntemlerinden olan Bulanık Mantık 

Denetleyicisi kullanılarak kontrol edilmesini sağlayacak bir kontrol sisteminin simülasyonu yapılmıştır. 

Böylece bu cihazların hem daha etkin çalışabilmelerini sağlamak hem de ağırlıklarının artmasına neden 

olabilen kontrol sistemlerinin donanımsal yöntemler yerine etkin ve akıllı bir yazılım yöntemi ile kontrol 

edilmesi amaçlanmıştır. Böylece hem hastaların tedavilerinin daha etkili yapılabilmesi, hem de sağlık 

çalışanlarının iş yüklerinin azaltılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, havayolu açıklığındaki basınç 

değişiminin alveolar basınca etkisinden yola çıkarak oluşturulan mekanik akciğer modelinin MATLAB 

Simulink ile açık döngü ve kapalı döngü transfer fonksiyonlarının birim basamak yanıtları bulunmuştur. 

Bulanık Mantık Denetleyici için gereken değişken değerleri Oransal Türevsel (PD) denetim ile kontrol 

edilmiştir. Bulanık Mantık Denetleyici MATLAB Fuzzy Logic Toolbox kullanarak tasarlanmıştır. Ba-

sınç denetimini gerçekleştirmek için gerekli olan çıkış sinyalleri Bulanık Mantık Denetleyici ile elde 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bulanık Mantık Denetleyici, Alveolar Basınç, Ventilatör Simülasyonu, Havayolu 

Açıklığı Basıncı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Covid 19 pandemi sürecinde ventilatör cihazına olan ihtiyaç artmaktadır. Hastaların solunum durumla-

rını takip ederken temas halinde olan ve uzun süreler çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanları da zorlu 

bir dönemden geçmektedir. Bir taraftan üreticiler ventilatör cihazı üretim kapasitelerini arttırmaya çalı-

şırken diğer taraftan firmalar, üniversiteler ve kurumlar da çeşitli ventilatör sistemleri geliştirmeye ça-

lışmaktadır. Bu sebeplerle literatürde ve piyasada kullanılan ventilatör cihazlarında kullanılan kontrol 

sistemleri ve değişkenler incelenmiştir. Ventilatör cihazlarının mod seçeneklerine ve kullanıcının ayar-

ladığı değerlere göre farklı kontrol sistemleri arasında geçiş sağlanmaktadır. Ventilatör cihazlarında ba-

sınç, hacim, akış gibi farklı değişkenler ile kontrol işlemi gerçekleştirilir. Bu çalışmada basınç değişkeni 

kullanılmıştır.  

Hava yolu basıncının yüksek olması barotravma, akut akciğer hasarına veya hava kaçaklarına neden 

olabilir (Hülya Yılmaz Ak, 2018). Yüksek hava yolu basınçları yetersiz havalandırmaya neden olabilir. 

Düşük basınç seviyeleri hipovolemi ve kardiyak disfonksiyonu olan hastalar için oldukça tehlikelidir 
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(Hülya Yılmaz Ak, 2018). Bu gibi sorunlardan dolayı kullanılan ventilatör cihazlarında akciğerlere gön-

derilen basınç değerlerinin doğru bir şekilde ayarlanması gerekir.  

PEEP (pozitif ekspiryum sonu basıncı), ekspiryum sırasında hava yolu basıncının atmosferik basıncın 

üzerinde tutulmasıdır. Diğer modlar ile birlikte uygulanır. PEEP kollabe olan akciğer alveollerinin açıl-

masını sağlar. Oksijenizasyonu ve akciğer kompliyansını iyileştirir. PEEP uygulamasına genellikle pra-

tikte 5-10 cmH2O ile başlanır (Hülya Yılmaz Ak, 2018). Pik inspirasyon basıncı (Ppik), hastaya venti-

latör tarafından inspiryumda verilen soluk ile hava yolunda oluşan en yüksek basınç değeridir. Barot-

ravma sebebiyle dikkat edilmeli ve Ppik 40-45 cmH2O’un üzerine çıktığı durumlarda müdahale edilme-

lidir (Hülya Yılmaz Ak, 2018). Pplato (inspiratuvar plato basıncı), Pplato doğrudan göğüs duvarı ve 

akciğer ile ilişkilidir. Bu sebepten Ppik ve Pplato arasındaki fark hava yollarında akım direnci ile oran-

tılıdır, Pplato’nun < 35 cmH2O olması istenir. 

Bu basınç değerlerinin kontrolü için yapılan sistemlerde kapalı döngü kontrol sistemleri, otomatik sü-

rücü sistemleri, bulanık mantık denetim sistemi kullanılmıştır. Kapalı döngü kontrol sistemlerinde has-

tanın basınç, akış, oksijen doygunluğu, arterial Ph seviyesi, arterial CO2 miktarı gibi değişkenler kulla-

nılmıştır (Fleur T. Tehrani, 2008). 

Bulanık mantık denetleme, 1996 yılında anestezi sırasında ölçülen end-tidal CO2 parsiyel basıncı de-

ğerlerine göre solunum hızını ve tidal hacmini otomatik olarak kontrol etti (Fleur T. Tehrani, 2008). 

1999 yılında sunulan ikinci sistem Basınç Destek (Pressure Support) modunda hastaların mekanik ven-

tilatörden ayırmak için protokole dayalı bir tekniktir. Bu sistemde, dört girdiye ve bu girdilerin değişim 

hızlarına dayanan bulanık kümeler oluşturulmuştur. Kullanılan girdiler nabız, tidal hacim, solunum hızı 

ve arteriyel oksijen doygunluğudur. Ventilatör tarafından sağlanan destek seviyesi ölçülen göstergelere 

göre ayarlanır. Yapılan çalışmada MATLAB FUN Toolbox kullanılarak sinirsel bulanık mantık denet-

leme sistemi oluşturulmuştur (A.Tzavaras, 2007). Burada gerçek hastalardan alınan oksijen doygunluğu, 

akciğer kapasitesi ve direnci, pik inspirasyon basıncı ve plato basıncı giriş değişkenleri olarak kullanı-

larak çıkışta tidal hacim ve solunum frekansı denetlenmeye çalışılmıştır. 

Tadashı Nemoto ve arkadaşlarının çalışmasının amacı, yoğun bakım ünitesindeki hastalarda basınç des-

teği ventilasyonunu kontrol etmek için kalp hızı, tidal hacmi, solunum sıklığı ve arteriyel oksijen doy-

gunluğu ölçümlerini kullanarak bulanık bir mantık algoritması geliştirmektir (Tadashı Nemoto, 1999). 

Ayrıca yapılan çalışmanın hastaları ventilatör cihazından ayırma kararı için kullanıcıya yardımcı olabi-

leceği belirtilmiştir. Mekanik ventilatöre bağlı hastaların bireysel özelliklerine göre havayolu basıncını 

kontrol eden bir çalışmada Sinir Ağı Modeli kullanılmıştır (Hui Zhu, 2007). Ventilatör sistemlerinde 

kullanılan yapay sinir ağları kontrol sistemi olmak yerine daha çok karar destek sistemi olarak değer-

lendirilmektedir.  

Yenidoğanlar için PID kontrol kullanılarak gerçekleştirilen mekanik ventilatör tasarımı mevcuttur (Fatih 

Serdar Sayın, 2018). Oluşturulan PID kontrol sisteminin benzetimi MATLAB Simulink kullanılarak 

test edilmiş. Hacim veya basınç kontrol moduna göre kontrolör, hasta proksimal basınç hattından veya 

hasta akış sensöründen gelen geri besleme sinyali ile referans değere ulaşmaya çalışacak şekilde sistem 

tasarlanmıştır. 

Mekanik ventilatörlerin tasarımında kullanılan değişkenlerin değerlerinin belirlenmesi hasta sağlığı için 

çok önemlidir. Bu doğrultuda bu değişken değerlerinin elde edilmesi için oluşturulan solunum sistemi 
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modeli ile değerlerin tahmini yapılabilmektedir (Lımıng Hao, 2019). Bu sayede daha optimal tasarım-

ların yapılması sağlanmakta ve hasta üzerinde oluşturabileceği riskleri gidermek amacıyla yapılan tasa-

rımlar test edilebilmektedir. 

Ayar değer kontrolü için (set point control) kullanıcı sabit bir basınç veya akış değeri ayarlar ve venti-

latör bu sabit değeri çıkışında sürekli uygular (Robert L Chatburn, 2004). Autoset point control  kulla-

nıcının ilk ayarına göre solunumun basınç kontrollü ve akış kontrollü olması kararını ventilatör verir. 

Solunum basınç kontrollü başlayıp akış kontrolüne geçebilir tam tersi geçiş de olabilir. Örnek olarak 

Volüm Garantili Basınç Desteği (Volume-Assured Pressure Support, VAPS) modu verilebilir.  

Servo ventilatör kontrol hastanın mevcut solunum eforuna destek verecek şekilde düzenlenmiş bir sis-

temdir. Burada hasta ve ventilatör cihazı arasında bir uyum yakalanmaya çalışılır. Hastanın mevcut ka-

pasite ve direnç değerlerine göre solunum işi değişmektedir. Solunum işinin arttığı yerlerde sistem ba-

sınç desteğini arttırarak solunum işini azaltmayı hedefler diğer taraftan solunum işinin azaldığı yerlerde 

etkisini azaltır (Robert L Chatburn, 2004). Orantılı Yardımlı Ventilasyon (Proportional Assist Ventila-

tion, PAV) modu örnek olarak verilebilir. 

Adaptif kontrol kullanıcının hedef olarak ayarladığı bir değişken değerinin farklı bir değişken üzerinden 

otomatik olarak ayarlanmasıdır.  Örneğin her soluk arasında hedeflenen ve elde edilen hacim değeri 

karşılaştırılarak, uygulanan basınç değeri farklı kademelerle ayarlanarak hedef volümü sağlayacak ba-

sınç ayarı yapılmaktadır (Robert L Chatburn, 2004). Basınç Ayarlı Volüm Kontrol (Pressure Regulated 

Volume Control, PRVC) modu örnek verilebilir. 

Optimal kontrol ventilatörün hacim, basınç ve frekans ayar noktalarını ayarlamasına izin verir. Burada 

matematiksel bir model üzerinden hesaplamalar yapılır (Robert L Chatburn, 2004). Uyumlu Destek 

Ventilasyonu (Adaptive Support Ventilation, ASV) modu örnek verilebilir.   

Bu araştırmalara göre farklı kontrol yöntemleri mevcuttur. Bu simülasyon çalışmasında ise havayolu 

açıklığındaki basınç değişiminin alveolar basınca etkisinden yola çıkarak oluşturulan mekanik akciğer 

modeli, MATLAB Simulink, MATLAB Fuzzy Logic Toolbox kullanarak Bulanık Mantık Denetleyici 

tasarlanmıştır. Sonuç olarak basınç denetimini gerçekleştirmek için gerekli olan çıkış sinyalleri Bulanık 

Mantık Denetleyici ile elde edilmiştir. 

AMAÇ 

Hastanın havayolu açıklığı basıncına bağlı olarak hastanın alveolar basıncını Bulanık Mantık Denetle-

yici ile kontrol eden sistemin MATLAB Simulink ve MATLAB Fuzzy Logic Toolbox kullanarak simüle 

edilmesi hedeflenmiştir. 

KAPSAM 

İncelen çalışmalarda basınç, hacim, akış gibi farklı değişkenler birlikte veya ayrı olarak farklı denetim 

sistemleri ile kullanılırken bu çalışmada değişken olarak basınç değişkeni ve Bulanık Mantık Denetle-

yici kullanılmıştır. Yapılan bu çalışma bir simülasyon çalışmasıdır. 
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YÖNTEM 

Alveolar basıncın havayolu açıklığı ile olan ilişkisinden yola çıkarak oluşturulan model, solunum siste-

minin genel mekanik direnç ve depolama özelliklerini temsil eden, bir direnç (R) ve bir uyum (C) ele-

manı içerir. R, hava yollarındaki hava akışına, akciğer doku direncine ve göğüs duvarı direncinin bir 

birleşimini temsil eder (Michael C. K. Khoo, 2000). C, akciğer dokusu, göğüs duvarı ve hava yollarının 

kombine uyumunu temsil eder. Hava yollarındaki sıvı ataletini temsil eden bir endüktans elemanı (L) 

eklenmiştir. Bu modelin elektriksel modeli Şekil 1'de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. Alveolar Basınç ve havayolu açıklığı basıncı elektriksel modeli 

Pa alveolar basıncı, Pao ise havayolu açıklığı basıncını temsil etmektedir. Kirchhoff Kanunu modele 

uygulayarak, tüm modeldeki basınç düşüşünün, devre elemanlarının her birindeki tüm basınç düşüşle-

rinin toplamına eşit olması gerektiğini buluyoruz. 

 

Q, hava akış hızını temsil eder. Pa ile Q arasında ilişki kurmak için benzer bir ifade türetilebilir: 

 

Tüm basınçları ortam basıncına referans olarak Po = 0 göstereceğiz (Michael C. K. Khoo, 2000). Dife-

ransiyel denklem olarak düzenlenir: 

 

Diferansiyel denkleme Laplace Dönüşümü uygulayarak transfer fonksiyonu elde ederiz: 

 

Uygulamada, özofagus balonunun kullanımı ile özofagusun içindeki basınç ölçülerek elde edilen özo-

fagus basıncındaki dalgalanmaların alveolar basınçtaki dalgalanmaları yakından yansıttığı gösterilmiştir 

(Michael C. K. Khoo, 2000). Transfer fonksiyonu elde edilen sistemi kapalı döngü kontrol sistemi şek-

linde modellerken, bu bilgiyi negatif oransal geri besleme olarak kullandık. 

 

Transfer fonksiyonu elde edilen sistemde kullanılan değişken değerleri; R= 0.3 cm H20 s L-1, C= 0.1 L 

cm H20
-1,  L= 0.01 cm H20 s2 L-1 olarak belirlenmiştir. Alveolar basıncın Bulanık Mantık Denetleyici 
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ile kontrolü için oluşturulacak modeldeki giriş çıkış üyelik fonksiyon değerlerini bulmak için PID de-

netimden faydalanılmıştır. MATLAB Simulink ile oluşturulan PD denetim sistemi Şekil 2’de verilmiş-

tir.  

 

Şekil 2. PD denetim sistemi 

Bulanık Mantık Denetleyicide kullanılmak üzere hata C, hata değişimi CE ve çıkış OUT olarak belir-

lenmiştir ve bu değişkenlerin en yüksek ve en düşük değerleri bulunmuştur. Elde edilen çıkış grafikleri 

ve değer tablosu Şekil 3’te ve Şekil 4’ de verilmiştir. 

 

Şekil 3. C, hatanın grafiği ve CE, hata değişiminin grafiği 

 

 

Şekil 4. OUT, çıkış grafiği 

 

  

C, HATA 

CE, HATA DEĞİŞİMİ 

OUT, ÇIKIŞ 
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BULGULAR 

Oluşturulan Bulanık Mantık Denetleyici (BMD), MATLAB Fuzzy Logic Toolbox kullanarak 2 giriş, 1 

çıkış ve 9 kural belirlenerek hazırlanmıştır. BMD Mamdani Çıkarım Yöntemi ile oluşturulmuştur. Oluş-

turulan BMD Şekil 5’te verilmiştir. 

 

Şekil 5. BMD sistemi 

PD denetim sisteminde C, CE ve OUT değişkenlerinin en büyük ve en küçük değerleri Bulanık Mantık 

Denetleyicinin üyelik fonksiyonlarının değer aralığı olarak kullanılmıştır.  

Her değişken için 3 adet üyelik fonksiyonu belirlenmiştir. Daha sonra kural tablosu oluşturulmuştur. 

Üyelik fonksiyonları ve kural tablosu Şekil 6’ da ve Şekil 7’ de gösterilmiştir. 

 

Şekil 6. BMD C hata ve CE hata değişimi üyelik fonksiyonları 

 

 

Şekil 7. BMD OUT çıkış üyelik fonksiyonu ve kural tablosu 

 

C, HATA 
CE, HATA 

DEĞİŞİMİ 

OUT, 

ÇIKIŞ 
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BMD sistemine, MATLAB Fuzzy Logic Toolbox ile tasarlanan bulanık mantık yöntemi eklenmiştir. 

Giriş Pao sinyali birim basamak sinyalidir. Basınç denetimini gerçekleştirecek olan çıkış sinyali elde 

edilmiştir. Elde edilen sinyal Şekil 8’ de verilmiştir. 

 

Şekil 8. BMD çıkış sinyali 

SONUÇ 

Çalışma sonucunda alveolar basınç denetimini gerçekleştirecek çıkış sinyali negatif bir sinyal olarak 

elde edilmiştir. Bu sinyal ile basıncı kontrol edecek donanımsal eleman arasında uygun bir kalibrasyon 

sağlanarak alveolar basınç denetiminin gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir.  

Bu çalışmada kullanılan mekanik akciğer modeli basit bir modeldir, gerçekte fizyolojik sistemler çok 

değişkenli ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Kullanılan modelin geliştirilmesi denetim için gerekli olan 

çıkış sinyalinin gerçek hayatta uygulanabilirliğini arttıracaktır.  

Oluşturulan Bulanık Mantık Denetleyici için gereken C, CE ve OUT değişken değerleri PID denetim 

yerine farklı metotlar kullanılarak tahmin edilebilir. Giriş değişkenlerinin sayısı ve kural sayısı arttırıla-

rak denetim sistemi geliştirilebilir. 
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MEKAN VE HAFIZA: BİR PARK HİKAYESİ  

Nilüfer KART AKTAŞ 

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Hafıza, algılanan objelerin, mekanların veya yaşantıların bilinçte iz bırakması, saklanması ve gere-

ğinde yeniden üretilme yeteneğidir. Hafıza geçmiş ile geleceğin bir noktada buluştuğu bir durumdur. 

Nitekim Bergson’a göre geçmiş asla geçmişte olan bir şey değildir; geçmiş, şimdiki zaman içinde yaşa-

mayla devam eden bir şeydir(Akay ve Akalın, 2018: 118). Buradan hareketle bellekte yer eden ve ken-

dini tekrar eden durumlar, bireylerde mutluluk, üzüntü, özlem gibi çeşitli duyguları yaşatabilmektedir. 

Fiziksel, sosyal, mekânsal, teknolojik olarak sürekli değişen kentlerde insanların algısı da sürekli değiş-

mektedir. Connerton (2012), bu değişimin modernitenin unutkanlık sorununa bağlamaktadır. Bu soru-

nun farkına varılması ile birlikte, özellikle kamusal mekanlarda önemli olayların hatırlatılması ve yeni 

nesillere de anlatılabilmesi için kentsel bellek yaratımı gerekli hale gelmiştir. Kent halkının mekanlarla 

bağ kurabilmesi hafızanın mekânsal karşılığını bulabilmesi ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda plan-

lama ve tasarım yaklaşımları ile mekanda yaratılacak imgeler yardımıyla mekan ve hafıza arasında bir 

bağ oluşturularak, mekanların hafızası canlı tutulabilecektir. Özellikle kolektif belleğin canlandırılması 

için kamusal alanlar büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında bir saray bahçesinden kent par-

kına dönüşüm yaşayan Gülhane Parkı çalışma alanı olarak seçilmiştir. Gülhane Parkı, tarihsel süreç 

içerisinde iyi veya kötü yaşanan birçok olaya tanıklık etmiş, bazen şarkı sözlerine ilham kaynağı olmuş, 

bazen de filmlere iz bırakmış bir mekandır. Bu anlamda peyzaj hafızasının yaşatılması ve kolektif bel-

leğin canlandırılmasının gerekli olduğu önemli bir kamusal alandır. Bu çalışmada mekanın tanıklık et-

tiği olaylar bağlamında tarihsel süreci incelenmiş, çeşitli yazılı ve görsel kaynaklar araştırılmış ve bu-

günkü mekânsal kurgusu ile karşılaştırılarak mekânsal hafızaya ilişkin analizler yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kentsel Mekan, Kentsel Hafıza, Gülhane Parkı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Hafıza, algılanan objelerin, mekanların veya yaşantıların bilinçte iz bırakması, saklanması ve gereğinde 

yeniden üretilme yeteneğidir. Hafıza geçmiş ile geleceğin bir noktada buluştuğu bir durumdur. Nitekim 

Bergson (2013)’e göre geçmiş asla geçmişte olan bir şey değildir; geçmiş, şimdiki zaman içinde yaşa-

mayla devam eden bir şeydir (Akay ve Akalın, 2018: 118; İlhan, 2015: 1398). 

Kentler, fiziksel, sosyal, mekânsal, teknolojik olarak sürekli değişim içerisindedir. Özellikle nüfus artışı, 

yoğun yapılaşma, eskime sorunları, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verememe durumları ve kentsel 

dönüşüm süreçleri kentlerin hızla değişmesine ve beraberinde kimlik kaybına neden olmaktadır. Kent-

lerin yaşadığı bu süreç en büyük etkisini kent peyzajlarında göstermektedir. Bu süreç doğal ve kültürel 

peyzajlar ile şekillenen toplumsal hafızayı doğrudan etkilemektedir. Kültürel birikimin gelecek nesillere 

aktarımında rol alan en önemli faktörlerden birisi, ‘bir hatırlatma figürü’ olarak mekânlardır (Akay ve 

Akalın, 2018: 119). Toplumlar, sahip oldukları sosyal ve kültürel kimliklerini oluşturdukları mekânlar 

ile somutlaştırmaktadırlar. Bu kapsamda hafıza mekânları da kültürel hafızanın peyzajda somutlaşma-

sının göstergesi olmaktadır. Peyzajlar toplumların yaşam alanlarını temsil ederken; mekânlar da top-

lumların kimliğini yansıtan önemli oluşumlar olarak ortaya çıkmaktadır (Günaçan ve Erdoğan, 2018: 

35.)  
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Her insanın doğal olarak bir nesneye ya da bir mekana karşı duyguları farklıdır ve bu duyguların anla-

tımında, yetiştirilme tarzı, hayatı algılayış biçimi, geçmiş deneyimler, beğeniler, sosyal ilişkiler ve kül-

tür düzeyleri etkendir. Bu noktada, her bireyi ortak bir duygu ve yorum içerisine çekmek önem teşkil 

eder. Kent halkının mekanlarla bağ kurabilmesi hafızanın mekânsal karşılığını bulabilmesi ile mümkün 

olacaktır. (Akay ve Akalın, 2018: 118). Burada bu işlevi tarihsel bağ ile ilişkilendirilmiş, kullanıcıya 

kimi zaman tarihi, deneyimleme yoluyla yaşatan kimi zaman ise okumalarla, çeşitli görseller ve imge-

lerle anımsanmasını sağlayan ve mutluluk, özlem, hüzün gibi çeşitli duyguları yaşatan hafıza mekanları 

ile gerçekleşmektedir.  

Hafıza mekanları, bir gruba ait olmanın gerekliliği olan ortak hikayelerin aktarıldığı, dolayısıyla belleğin 

sürekli tekrar inşa edildiği yerler olarak tanımlanır ve isimleri dışında sürekli değişip dönüşen kentlere 

ait kolektif hafızanın, günümüze sokaklar, anıtlar, mimari yapılar ve izleri içeren fiziksel çevrelerle ak-

tarılır (Boyer, 1994). Bir hafıza mekânının esas varlık sebebi, zamanı durdurmak, unutma işini engelle-

mektir (Nora,2006: 32). Connerton’a göre, mekânın gücü burada saklıdır ve bir kültürel bellek taşıyıcısı 

olarak mekânlar toplumlar için hayati önem taşımaktadır” (Connerton, 2012: 16). 

AMAÇ  

Gülhane Parkı, tarihsel süreç içerisinde iyi veya kötü yaşanan birçok olaya tanıklık etmiş, bazen şarkı 

sözlerine ilham kaynağı olmuş, bazen de filmlere iz bırakmış bir mekandır. Çok eski bir geçmişe sahip 

olan Gülhane Parkı birçok ilkleri barındırmaktadır. Bu anlamda peyzaj hafızasının yaşatılması ve ko-

lektif belleğin canlandırılmasının gerekli olduğu önemli bir kamusal alandır. Bu çalışmanın amacı Gül-

hane Parkı örneğinde toplumsal hafızada yer alması gereken önemli olayların tespiti, bu olaylara ilişkin 

mekanda imgelerin var olup olmama durumunun belirlenmesi ve planlama ve tasarım yaklaşımlarıyla 

mekanın hafızasının üretimine ilişkin önerilerin geliştirilmesidir. 

KAPSAM 

Bir saray bahçesinden kent parkına dönüşen Gülhane Parkı çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bu kap-

samda Roma, Bizans, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemine ilişkin önemli imgeler, özellikle 

toplumsal hafıza bakımından önemli olan yaşanan olaylar araştırılmıştır.  

YÖNTEM 

Bu çalışmada mekanın tanıklık ettiği olaylar bağlamında tarihsel süreci incelenmiş, çeşitli yazılı ve gör-

sel kaynaklardan önemli olaylar araştırılmış, kronolojik olarak listelenmiş ve bugünkü mekânsal kur-

gusu ile karşılaştırılarak mekânsal hafızaya ilişkin analizler yapılmıştır.  

BULGULAR 

Araştırma alanı olarak seçilen Gülhane Parkı İstanbul İli Fatih İlçesi’nde 163.000 m2 yüzölçüme sahip 

bir parktır (Şekil 1). Tarihi Yarımada’nın en özel mekanlarından biri olan Gülhane Parkı, tarihi, kültürel, 

sosyal, sanatsal ve politik değerlere sahip çok katmanlı bir hafıza mekânıdır. Roma İmparatorluğu dö-

neminden günümüze kadar birçok ilklerin yaşandığı önemli bir kamusal alandır.  
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1. Roma Dönemi  

Gülhane Parkı Sarayburnu girişinde bulunan ve Roma devrinden günümüze kadar hiç değişikliğe uğra-

madan gelen en eski abidedir50. İsmini, sütunun kaidesinde bulunan yazıdan alan anıtın 4. yüzyıldan 

kaldığı düşünülmektedir. Gotlar sütunun kim tarafından dikildiği tam olarak bilinmemektedir. Kaidede 

yer alan kitabedeki “Fortunae Reducı Ob Devıctos Gothos” yani “Gotları yenmemizle geri dönen talihe” 

yazısından, sütunun Gotlara karşı kazanılmış bir zafer sonrasında dikildiği anlaşılmaktadır. Semavi 

Eyice, sütunun Tuna nehrinden inen Gotlara karşı savaştığı bilinen İmparator I. Theodosius’a (379-395) 

ait olduğunu ileri sürerken, öte yandan sütunun kitabesinde yer alan Latin harflerinin biçimleri nedeniyle 

anıtın I. Constantin (306-337) dönemine ait olabileceğini de ifade etmektedir51 (Şekil 2) 

 

Şekil 2. Gotlar Sütunu, 1839Thomas Allom gravürü ve günümüzdeki hali 

2. Bizans Dönemi  

Bizans döneminde, askeri depoların ve kışlaların bulunduğu Gülhane’ye daha sonra Mangana Sarayı 

yapılmıştır. Aynı zamanda bu çevrede Hagios Georgies Manastırı ve Panagia Hodegetria Ayazması’nın 

bulunması nedeniyle bu bölge kutsal sayılırdı.52  

3. Osmanlı Dönemi 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Topkapı Sarayı’nın dış bahçesi olarak kullanılan yeşil alan, Gülbe-

şeker yapan imalathanelerin bulunmasından dolayı daha sonra Gülhane adını aldı.53 Fatih Sultan Meh-

met Sarayburnu’nu surlarla çevirerek Çinili Köşk’ü yaptırdı. Burada güreş, cirit gibi eğlence ve göste-

riler yapılırdı. Yapılan önemli gösterilerin anısına Gülhane’ye birçok Nişantaşı dikildi. III. Murad için 

Sadrazam Paşa buraya ünlü İncili Köşk’ü yaptırmıştır.54  

 1839 Tanzimat Fermanı 

3 Kasım 1839 tarihinde okunan Tanzimat Fermanı Türk tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımıdır. 

Tanzimat Fermanı Gülhane’de okunmuştur. Bu nedenle bu fermana Gülhane Hatt-ı Şerifi veya Gülhane 

Hatt-ı Hümâyûnu denir. Tanzimat hareketi ile görünen yüzüyle devlet işlerinde bozulan düzeni yeni 

baştan tesis etme amaçlanmıştır. Ancak askerî, mülkî ve hukukî alanda hayata geçirilen reformlar, bir 

                                                            
50 https://tr.wikipedia.org/wiki/Gotlar_S%C3%BCtunu 
51 https://www.kalinti-istanbul.com/item/gotlar-sutunu/ 
52 http://ibttm.muzeler.gov.tr/TR-84343/gulhane-parki.html 

53 https://www.yurtgazetesi.com.tr/kultur-sanat/ben-bir-ceviz-agaciyim-gulhane-parkinda-h144866.html 
54 http://ibttm.muzeler.gov.tr/TR-84343/gulhane-parki.html 

https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BClhane_Park%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Antik_Roma
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gotlar_S%C3%BCtunu
https://www.kalinti-istanbul.com/item/gotlar-sutunu/
http://ibttm.muzeler.gov.tr/TR-84343/gulhane-parki.html
http://ibttm.muzeler.gov.tr/TR-84343/gulhane-parki.html
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siyasî düzen değişikliğinden öteye geçmiş, Türk düşünce sisteminde de köklü bir değişmeye zemin ha-

zırlamıştır55 (Şekil 3). 

 1911 Kolera Hastanesi 

1907-1915 yılları arasında İstanbul’da zaman zaman kolera salgınları olmuştur. 1910 yılında koleranın 

şiddetini arttırması üzerinde Demirkapı, Nuhkuyusu, Şişli ve Yenibahçe’de hazırlanan pavyonlar yeter-

siz kalınca 4 seyyar hastane daha getirilerek Demirkapı ve Gülhane Parkı’na konmuştur 56(Şekil 4). 

        

Şekil 3. Tanzimat Fermanı’nın Gülhane   Şekil 4. Kolera salgını için Gülhane’ye ku-

rulan Parkı’nda Mustafa Reşit Paşa tarafından  pavyonlar okunması57 

 1912 Park Olarak Düzenlenerek Halka Açıldı 

1912 yılında dönemin İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı) Cemil Paşa (Topuzlu) tarafından düzen-

lenerek park haline getirilmiş ve halka açılmıştır.  

 1919 Mürebbiye Filmi  

Türk sinemasında Ahmet Fehim'in 1919'da yönettiği Mürebbiye'de izlenen Gülhane Parkı sahnesi için 

kurulan set, ilk film setlerinden biridir. Ayrıca bu filminin iç ve dış sahnelerinin büyük bir bölümünün 

Gülhane Parkı’nda geçtiği58 bu filmin bir diğer önemi ise uzun metrajlı bir filmde İstanbul’un izlenebilen 

ilk kullanımı olmasıdır (Özgüç, 2005: 371;Torun, 2017) (Şekil 5). 

4. Cumhuriyet Dönemi 

 3 Ekim 1926 Atatürk’ün ilk heykeli 

Cumhuriyet devrinde Gülhane Parkı Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İstanbul’da ilk ayak bastığı 

yer olarak ayrı bir önem kazandı. 3 Ekim 1926 tarihinde Sarayburnu'nda bunu anmak için Atatürk'ün 

ilk heykeli dikildi. Heykel, Avusturalyalı mimar Kripel tarafından yapılmıştır. Sarayburnu Parkı kısmı 

eskiden Sirkeci demiryolu hattı üstünden bir köprüyle ana parka bağlıydı. Bu kısım 1958 yılında sahil 

yolu ile parktan ayrıldı (Şekil 6).  

 

                                                            
55 (https://tr.wikipedia.org/wiki/Tanzimat_Ferman%C4%B1). 

56 https://www.oguztopoglu.com/2017/06/1911-gulhane-park-kolera-hastanesi.html 

57 (http://osmanli.site/osmanli-devleti/tanzimat-mesrutiyet-meclisi-mebusan/tanzimat-fermani-tarihi-nedir-ne-

zaman-ilan-edildi/) 
58 https://www.tsa.org.tr/tr/yazi/yazidetay/40/turk-filmlerinde-eski-istanbul 

http://osmanli.site/osmanli-devleti/tanzimat-mesrutiyet-meclisi-mebusan/tanzimat-fermani-tarihi-nedir-ne-zaman-ilan-edildi/
http://osmanli.site/osmanli-devleti/tanzimat-mesrutiyet-meclisi-mebusan/tanzimat-fermani-tarihi-nedir-ne-zaman-ilan-edildi/
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 Atatürk’ün Latin Harflerini Halka Göstermesi ve Başöğretmen Sıfatını Alması 

Atatürk, 1 Eylül 1928 tarihinde, halka latin harflerini ilk defa bu parkta gösterdi. Atatürk kurdurttuğu 

kara tahta üzerinde Latin harflerini halka tanıtarak burada ilk dersini vermiştir. Ayrıca 24 Kasım 1928 

yılında Gülhane’de düzenlenen törende Atatürk’e “Başöğretmen” sıfatı verilmiştir (Şekil 6). 

 

Şekil 6. Atatürk’ün Cumhuriyet tarihinde dikilen ilk heykeli59 ve Atatürk Latin  

harflerini halka tanıtırken60 

 Atatürk’ün ziyaretleri  

Atatürk, Gülhane Parkı’nı çeşitli zamanlarda farklı kişilerle de ziyaret etmiştir. 14.02.1929 tarihinde 

Afet inanla birlikte ve 06.09.1930 İsmet İnönü ile birlikte parkı ziyaret etmiştir (Şekil 7). 

 

Şekil 7. Atatürk’ün Afet İnan61 ve İsmet İnönü ile birlikte62 Gülhane Parkı’nı ziyareti 

 19 Kasım 1938 Atatürk’ün son ziyareti 

Atatürk'ün naaşı Ankara'ya gönderilirken, İstanbul'daki son tören Gülhane Parkı'nın Sarayburnu bölü-

münde 19 Kasım 1938 tarihinde yapıldı. Tabut, top arabasından 12 general tarafından alınarak Yavuz 

zırhlısına götürülmek üzere rıhtımdaki bir dubaya yanaşan Zafer destroyerine konuldu. 

                                                            
59 https://tr.pinterest.com/pin/374995106465330789/ 
60 http://blog.istanbul1881.com/ataturk-ve-harf-devrimi/harfdevrimi/ 
61https://isteataturk.com/Kronolojik/Tarih/1929/2/14/Mustafa-Kemal-Ataturk-Istanbul-Gulhane-Parkinda-Afet-

Inanla-birlikte-14021929/1 
62 https://isteataturk.com/Kronolojik/Tarih/1930/9/6/Mustafa-Kemal-Ataturk-Istanbul-Gulhane-Parkinda-Ismet-

Inonu-ile-birlikte-06091930/1 

https://isteataturk.com/Kronolojik/Tarih/1929/2/14/Mustafa-Kemal-Ataturk-Istanbul-Gulhane-Parkinda-Afet-Inanla-birlikte-14021929/1
https://isteataturk.com/Kronolojik/Tarih/1929/2/14/Mustafa-Kemal-Ataturk-Istanbul-Gulhane-Parkinda-Afet-Inanla-birlikte-14021929/1
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 1950'li yıllarda Gülhane Parkı'nda düzenlenmeye başlanan 'Bahar ve Çiçek Şenlikleri' 

1950′den 1958′e kadar İstanbul Belediyesi tarafından Gülhane Parkı'nda ‘Bahar ve Çiçek Bayramı’ dü-

zenlenmiştir. Önceleri içerisinde dinlenme yerleri, gazinolar, kahveler barındıran parka daha sonra 

1955’te küçük bir hayvanat bahçesi kurulmuştur. 1950’li yıllarda büyük bir coşkuyla kutlanan Bahar ve 

Çiçek Bayramı kapsamında, Gülhane Parkı’nda kurulan panayırda sergilenmek üzere yırtıcı hayvanların 

getirilmesi, hayvanat bahçesi fikrinin temellerini oluşturmaktadır. 1954 yılında hayvanat bahçesi kurul-

masına dair çalışmalar başlamıştı ancak henüz bir sene sonra panayıra gelen bir sirkin, bazı hayvanları 

İstanbul’da bırakması sonucu Gülhane Hayvanat Bahçesi macerası biraz mecburiyetten de olsa başlamış 

oldu. Hayvanat Bahçesi, 2001 yılında kapanana değin İstanbul’un bu konudaki tek örneği olarak haya-

tını sürdürdü. Yaklaşık 50 yıl süren ömründe her daim tartışmaların odağında olan hayvanat bahçesi, 

Gülhane Parkı içerisinde ziyaretçilerine hizmet verdi. Ancak hayvanların bakımının sağlanamamasın-

dan dolayı gelen çok sayıda şikayetlerle 8 Eylül 2001 tarihinde baskılara daha fazla dayanamayarak 

kapatıldı. Parktaki hayvanların hepsi Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliği’ne götürülmüştür. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001 yılında kapatılan parktaki çevre düzenleme çalışmaları iki yıl 

sürmüştür63 (Şekil 8). 

 

Şekil 8. Gülhane Parkı’ndaki hayvanat bahçesi 64 

1950'li yıllarda Gülhane Parkı'nda düzenlenmeye başlanan 'Bahar ve Çiçek Şenlikleri' bir süre sonra 

sona erse de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1987 yılında çeşitli etkinliklerin yer aldığı 'Gülhane Şen-

liği'ni yeniden düzenlemeye başladı. Dar gelirli vatandaşların yaz aylarındaki hafta sonu eğlencesi olan 

park, Türkiye'nin en önemli ses sanatçılarının yer aldığı 'Gülhane Konserleri' ile önemli bir konser alanı 

olarak hizmet vermekteydi. İstanbul halkının büyük ilgi gösterdiği konser ve şenlikler 2000 yılında sona 

erdi17  

 1 Temmuz 1957 Nazım Hikmet ve Gülhane Parkı 

Ceviz Ağacı şiirinin hikayesi hakkında birçok rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetler arasında en bilindik 

olanı Nâzım Hikmet’in cezaevinden kaçtıktan sonra sevgilisi Piraye ile polis ablukası altında Gülhane 

Parkı’nda buluşamadığı ve bu olayın ardından Ceviz Ağacı şiirini yazdığı iddiasıdır. Ancak bu iddianın 

                                                            
63https://www.yurtgazetesi.com.tr/kultur-sanat/ben-bir-ceviz-agaciyim-gulhane-parkinda-h144866.html 
64 https://ceviiz.com/tarih/gulhane-hayvanat-bahcesi-1955-2001/ 
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doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. Çünkü Nâzım Hikmet, Ceviz Ağacı şiirini 1 Temmuz 1957’de Bulga-

ristan’ın Balçık adlı sahil kentinde yazmıştır (Hikmet, 1976). Bulgaristan’da 1957’de memleketinden 

uzakta bir yaşam sürerken Nâzım’ın, memleket hasretini bu satırlara yansıttığı, “orada dinlenirken ken-

dini İstanbul’da Gülhane Parkı’nda bir ceviz ağacıyla özdeş gördüğü ve özlemini, kimseler bilmese de 

bu ülkenin bir parçası olduğunu söylediği” düşünülmektedir (Kabacalı, 2002: 69). 

Nazım Hikmet’in 1 Temmuz 1957’de Bulgaristan’da sürgündeyken yazdığı, Cem Karaca bestesiyle dil-

lere dolanan ‘Gülhane Parkı’ndaki Ceviz Ağacı’, Cem Karaca’nın 60. doğum gününde 5 Nisan 2005 

tarihinde İBB, Cem Karaca’nın sevenleri ve sanatçı arkadaşları ile birlikte Gülhane Parkı’nda yerini 

almıştır.  

SONUÇ 

Toplumlar, geçmişleriyle, geçmişte yaşadıkları olaylarla şekillenir. Bu süreçlerin hatırlatılması, toplum 

bilincinin canlı tutulması, toplumun kollektif yapısını, toplum özelliğini güçlendirir. Bu bakımdan top-

lumsal hafızanın yaşatılması çok önemlidir. Geçmişin günümüze yansımasını sağlayan hafıza hem ta-

nıklara, hem de mekana bağlı olarak oluşur.  

Parklar, sokaklar, meydanlar gibi kentsel dış mekanlar, kentsel hafızanın yaşatılması, kolektif bilincin 

oluşturulması için en ideal mekanlardır. Hızlı kent yaşamı içerisinde kentsel dış mekanlar insanların 

sosyalleşebildiği, güzel vakit geçirebildikleri, nefes aldıkları alanlardır. Bu alanlarda deneyimledikleri 

olaylar, gördükleri imgeler daha akılda kalıcı ve etkileyici olacaktır.  

Gülhane Parkı, tarihi, mimari, dini, kültürel, politik, sanatsal yapısı ile çok katmanlı ve eşsiz bir hafıza 

mekanıdır. Birçok ilklerin yaşandığı Gülhane Parkı, bu izlerin canlandırılması ile kollektif belleğin ya-

ratılması ve yaşatılmasına çok büyük katkı yapabilecektir. Bu bağlamda, Gülhane Parkı;  

 Roma, Bizans, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemlerinde hep çok önemli bir yere sahip 

olmuştur. Roma döneminden günümüze gelen en eski abide olan Gotlar Sütunu burada bulunmak-

tadır. Bu abidenin korunması, çevresine özel bir peyzaj düzenlemesi yapılması ve abidenin tarihini, 

önemini ve değerini anlatan bir tabela getirilmesi gerektirmektedir. 

 Parkın girişinde Bizans döneminde manastır ve ayazma bulunduğuna ve kutsal sayıldığına dair bil-

gilendirmeler yapılabilir. 

 Batılılaşma yolunda çok önemli bir adım olan Tanzimat Fermanı’nın okunduğu alan, bu olayın 

önemini anlatan imge ve görsellerle anlatılabilir. 

 Parkın ilk film seti olma ve İstanbul’un izlenilebilen ilk kullanımı olması sinema tarihi açısından 

çok önemlidir. Burada bu tarihi anlatan imgeler canlandırılmalıdır.  

 Edebiyat dünyamız açısından en önemli şairlerimizden biri olan Nazım Hikmet’in birçok şiirinde yer 

verdiği Gülhane Parkı, özellikle Cem Karaca’nın bestelediği ‘Ceviz Ağacı’ şarkısıyla dillere pelesenk 

olmuştur. İBB 2005 yılında bu şiiri yaşatmak adına bir ceviz ağacı dikmiştir. Bu bir hafızanın yaşa-

tılması ve toplumun her kesimine anlatılabilmesi edebiyat ve müzik dünyası adına da çok olumlu bir 

yaklaşım olmuştur. Ancak belki parkta Nazım Hikmet’in ve Cem Karaca’nın heykelleri ile de burada 

anılmaları anlamlı olabilir. Örneğin yine parkta bulunan çok değerli bir ozanımız olan Aşık Veysel’in 

heykeli bulunmaktadır. Ancak bu heykelin burada bulunma nedeni bilinmemektedir.  
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 Park özellikle Atatürk’ün yoğun kullanması ve birçok ilkin burada gerçekleşmesi sebebiyle en 

önemli anıları taşımaktadır. Atatürk’ün ilk heykeli buraya dikilmiş ancak günümüzde sahil yolu ile 

Sarayburnu Parkı’nı ayrılması nedeniyle bu heykel Sarayburnu Parkı’nda kalmıştır.  Atatürk latin 

harflerini burada tanıtmıştır. Bu nedenle yine burada yapılan bir törenle Başöğretmen sıfatını al-

mıştır.  

 Atatürk Afet İnan ve İsmet İnönü ile buraya ziyaretler yapmıştır. 

 Atatürk, son yolculuğuna yine bu güzergahtan uğurlanmıştır. Ancak maalesef parkta bunlara dair 

hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Parkta sadece Atatürk heykeli bulunmakta ancak hafızaya dayalı hiç-

bir paylaşım bulunmamaktadır. Böylesine önemli anıların canlandırılmaması toplumsal hafıza açı-

sından çok büyük eksikliktir.  

 Eskiden ‘Bahar ve Çiçek Şenliği’ sonrasında da ‘Gülhane Şenliği’ olarak yaşatılmaya çalışılan şen-

likler bugün yapılmamaktadır. Günümüzde Nisan-Mayıs aylarında yapılan lale festivali yapılmak-

tadır. 

Gülhane Parkı, birçok soyut ve somut olaylarla eşsiz bir hafıza mekanı olması sebebiyle ulusal kimlik 

açısından önemli bir alandır. Toplumsal belleğin mekân bulduğu ve alansal-mekânsal izlerin somutlan-

dığı bu alan korunması gereken özel bir kamusal mekandır. Bu kapsamda Gülhane Parkı’nda toplumsal 

hafızanın canlandırılması, vurgulanması ve yaşatılması için gerekli peyzaj düzenlemelerinin yapılması 

oldukça önemli bir konudur. 
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ÇELİK YÜZEYLERDE ÇİNKO FOSFAT KAPLAMALARIN OPTİMİZASYONU 

Tekin ÇALIŞKAN1, Ekrem ALTUNCU2 

1Arfesan Arkan Fren Elemanları Sanayi Ve Tic. A.Ş, GOSB, Kocaeli / Türkiye 
2Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Malzeme Ve Üretim Tek. Uyg. Araş. Mer.-Sumar,  

Sakarya /Türkiye 

Öz: Çinko fosfat kaplama genel olarak çelik yüzeyler üzerinde oluşturulan kristalize yapılı bir kimyasal 

dönüşüm kaplamalarıdır. Çeliğin dış ortam ile etkileşimini keserek korozyona karşı korunması yanında 

çelik yüzeylere boya veya kaplama öncesi yapışmayı artırmak amacıyla çinko fosfat esaslı kaplamalar 

bir ön yüzey hazırlık işlemi olarak gerçekleştirilmektedir. Tel çekme, boru çekme, derin çekme gibi 

soğuk şekillendirme işlemlerinde fosfatlama işlemi yaygın kullanılan bir yüzey işlem yöntemidir. Fosfat 

kaplama prosesi bir seri kimyasal bir çözelti banyosunda (yüzey temizleme, durulama, pas alma, duru-

lama, aktivasyon, fosfatlama, durulama, pasivasyon) işlemler gerçekleştirilmekte olup kontrol paramet-

releri sıcaklık, zaman, konsantrasyon, pH ve toplam asit-serbest asit miktarlarıdır. Çinko fosfat tabakası 

ince kristalli ve istenilen kalınlıklara sahip olması durumunda parça ömrünü ve performansını artırmak-

tadır. Uygun olmayan proses parametreleri ve yetersiz ön yüzey temizleme işlemleri sonucunda koroz-

yon ömrü ve direnci (ASTM B 117) sınırlanmaktadır. Bu deneysel çalışma kapsamında çinko fosfat 

kaplama çözeltisinde çelik yüzeylere farklı banyo parametrelerinde fosfat kaplanarak kaplamanın kali-

tesi ve proses optimizasyonu hedeflenmiştir. Kaplamaların ön yüzey kimyasal temizlik işlemleri sonra-

sında fosfat kaplama prosesi sonrasında kaplamaların kalınlıkları ve zamana bağlı birikme miktarları 

ölçülmüş, üst yüzey karakterizasyonu elektron mikroskobu (SEM-EDX) altında gerçekleştirilmiştir.  

Fosfat kristallerinin yapısının küçülmesi ve yüzeyde homojenliğinin sağlanması ile arzulanana kaplama 

kalitesi elde edilebilmiştir. Yüzeyde fosfat kristallerinin oluşumu ve yüzeyi örtme kabiliyetinin koroz-

yon direnci üzerinde etkisi ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çelik Yüzeyler, Kimyasal Dönüşüm Kaplamalar, Fosfatlama, Mikroskobik İnce-

leme  

GİRİŞ 

Fosfatlama işlemleri demir esaslı ve demir dışı metallere uygulanan bir ön yüzey işlem teknolojisidir. 

Genel olarak korozyon dayanımını artırmak, boya ve kaplamaların metal yüzeye daha iyi tutunmasını 

sağlamak, yüzey de yağlayıcı özellikler kazandırmak, sürtünmeyi azaltmak amacıyla başta otomotiv 

olmak üzere birçok makine ve metal imalatında önemli bir role sahiptir. Boya ve polimerik esaslı kap-

lamaların metal yüzeylere daha iyi yapışması, atmosferik ortamda korozyonun geciktirilmesi ve önlen-

mesi,  metal şekillendirme işlemlerinde örneğin tel çekme, boru çekme, derin çekme gibi soğuk şekil-

lendirme işlemlerinde sürtünmenin azaltılması, yağlayıcılığın ve deformasyonun iyileştirilmesi, sıcak 

daldırma çinko ve benzeri metalik kaplamaların homojen kaplanması ve korozyon performansının artı-

rılmasında demir, çinko ve mangan esaslı fosfat kaplamalar yaygın olarak kullanılmaktadır.  Fosfat kap-

lamalar daldırma ve püskürtme yöntemleri ile uygulanabilen kimyasal dönüşüm kaplamaları olarak ad-

landırılmaktadır. Endüstri de çinko fosfat demir, çelik esaslı alaşımlara uygulanabilen en ekonomik, 

korozyon dayanımı demir fosfata gör daha yüksek olan bir kaplama prosesidir. Genel olarak bir seri 

banyo içerisinde uygulanan bu kaplamalar: yağ alma ve ön yüzey temizleme, durulama, asit ile yüzeyde 

oksit, pas alma, durulama, yüzey aktivasyonu, fosfat kaplama, durulama ve pasivasyon işlem sırasını 
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takip etmektedir. Kaplama kalınlıkları prosese ve uygulamaya bağlı olarak 2-35 g/m2 arasında değiş-

mektedir. Metal şekillendirme işlemlerinde 8-15 g/m2 olup boya altı uygulamalarda 2-5 g/m2’dir. Kap-

lama prosesinde en önemli işlem parametreleri proses sıcaklıkları, banyoda kalma süresi, çözelti kon-

santrasyonu, asit seviyesi pH ve toplam-serbest asit miktarıdır. Fosfatlama işlemi prosese ve üretim 

hızına göre 35-98ºC sıcaklıkta 5-10 dakika ve %3-20 konsantrasyonlarda gerçekleştirilebilmektedir. Çe-

lik yüzeyin fosforik asit ile çözünmesi ile birlikte asit-baz reaksiyonu meydana gelmektedir. Bu sırada 

pH seviyesinde bölgesel artış gözlenmektedir. Çinko fosfat kristalleri çelik yüzeyinde çökelerek yü-

zeyde çözünmeyen bir kristalin çinko fosfat tabakası oluşturmaktadır [1-6]. Çinko fosfat tabakasının 

homojen bir şekilde yüzeyde ince taneli şekilde oluşması ve iyi bir şekilde tutunması gerekmektedir. 

Aksi halde çinko fosfat kristallerinin oluşum morfolojisine bağlı olarak yüzey koruyucu özellikleri za-

yıflamaktadır. Kaplama yapılacak çelik malzemesinin yüzey özellikleri, kimyasal kompozisyonu, ön 

yüzey işlem kalitesi, proses süresi ve hızları yanında özellikle pH ve sıcaklık prosesi kontrol eden en 

önemli faktörlerdir. Anodik (altlık üzerinde) ve katodik reaksiyonlar sonucunda yüzeyde kimyasal re-

aksiyonlar ile bir kaplama oluşmaktadır. Katodik bölgelerde hidrojen iyonlarının indirgenmesi, katodik 

bölgelerde yerel pH'da bir artışa neden olmakta ve fosfat kristallerinin (hopeite ve/ya phosphophylite) 

yüzeyde çökelmesine ivme vermektedir [7]. 

Fe → Fe+2 + 2e- (anodik reaksiyon)        (1) 

2H+ + 2 e-  → H2↑ (katodik reaksiyon)      (2) 

H3PO4↔ H+ + H2PO4
- ↔ 2H+ + HPO4

-2↔3H+ + HPO4-3    (3) 

3Zn+2+2PO4
-3+4H2O↔ Zn3(PO4)2.4H2O (hopeite)    (4) 

3Zn+2+Fe+2+2PO4
-3+4H2O↔Zn2Fe(PO4)2.4H2O  (phosphophylite)  (5) 

Bu çalışmada bir çelik malzeme üzerinde çinko fosfat kaplamaların ön yüzey kimyasal temizlik işlem-

leri sonrasında fosfat kaplama prosesi sonrasında kaplamaların kalınlıkları ve zamana bağlı birikme 

miktarları, kaplamaların üst yüzey karakterizasyonu elektron mikroskobu (SEM-EDX) altında proses 

parametrelerin kaplama yapısına etkisi incelenmiştir. 

DENEYSEL ÇALIŞMALAR  

Deneysel çalışmalarda 1070 karbon çeliği altlık malzemesi olarak çubuk formunda kullanılmıştır. Çelik 

numunelerin boyutları: çap 2mm, boy 10cm. Numunelere ön yüzey temizleme işlemi öncelikle mekanik 

bir temizleme gerçekleştirilmiş, mekanik tel fırçalar ile yüzeydeki tufal tabakası temizlenmiş sonrasında 

600 grit SiC zımpara kağıdı ile yüzey homojen bir pürüzlülük seviyesine getirilmiştir.  Ultrasonik te-

mizleme banyosunda aseton içerisinde 10 dakika tutulduktan sonra deiyonize su ile yıkanmıştır. Homo-

jen bir temizleme işlemi sonrasında fosfat çözeltisine (Tablo 1) daldırılarak kaplama işlemleri 35-55 oC 

aralığında farklı süre (4-12 dak.) ve pH (1.4-3.2) değerlerinde NaOH ilavesi ile kontrol edilerek tamam-

lanmıştır. Kaplama kalınlık ölçümü için ağırlık değişimi formülünden yararlanılmıştır. Kaplanmış nu-

muneler 15 dak. 70 oC de %5 krom trioksit çözeltisine batırılarak kaplamanın yüzeyden çözünmesi sağ-

lanmıştır. Fosfat kaplama kalınlığı çözündürme işlemi öncesi toplam ağırlık (W1) ve çözündürme son-

rası ağırlık (W2) arasındaki farkın (∆W) numune yüzey alanına (A) bölünmesi ile hesaplanmıştır 

(∆W/A) [8]. Kaplamaların karakterizasyonu taramalı elektron mikroskobunda (Tescan-SEM-EDX) üst 

yüzey BSE modunda farklı büyütmelerde gerçekleştirilmiştir. Korozyon dayanımı polarizasyon yöntemi 
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ile potensiyostat testleri ile gerçekleştirilmiştir. Tarama hızı 1 mV/s olup potansiyel aralığı -1 ile 0 V. 

korozyon potansiyeli ve korozyon akım yoğunluğu üzerinden korozyon hızı karşılaştırılmış ve optimum 

kaplama kalınlığı belirlenmiştir. 

Tablo 1. Fosfat banyosu kimyasal kompozisyonu 

Kimyasal  g/l 

H3PO4 12-15 

ZnO 2-3.2 

HNO3 20-27 

NaF 0.5-0.7 

 

SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

Fosfat kaplama öncesi ön yüzey hazırlama işlemleri oldukça önem taşımaktadır.  Kaplamanın homojen 

bir şekilde oluşması ve yüzeyin tamamını örtebilmesi ön yüzey temizliği ile doğrudan ilişkilidir. Yü-

zeydeki oksit bileşikler mekanik temizleme ve/ya uygun asit türü ve konsantrasyonu seçimi ile kimyasal 

olarak temizlenebilmektedir.  Şekil 1 de kimyasal yüzey temizleme öncesi ve sonrası yüzeylerin elektron 

mikroskobu görüntüsü sergilenmektedir. 

 

Şekil 1. Yüzey temizleme işlemi öncesi ve sonrası çelik tel yüzeyleri 

Farklı proses parametreleri ile üretilen kaplamaların üst yüzey elektron mikroskobu görüntüleri şekil 2’ 

de sergilenmektedir. Fosfat kristallerinin çelik yüzeylerinde oluştuğu açıkça gözlemlenmektedir. Fosfat 

tabakasının yüzeyi homojen bir şekilde örtemediği açıkça görülebilmektedir. Bu durum kaplamanın ör-

temediği bölgelerde birikmenin olmadığını ve korozyon riskinin arttığını ifade etmektedir. Şekil 3’ de 

ise optimize proses parametreleri ile elde edilen kaplamanın üst yüzey görünümü sergilenmektedir. İnce 

iğnesel fosfat kristalleri tüm yüzeyi kaplamıştır. 
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Şekil 2. Fosfat kristallerinin görünümü (optimize edilmemiş fosfat kaplama işlemi) 

 

Şekil 3. Fosfat kristallerinin görünümü (optimize edilmiş fosfat kaplama işlemi) 

Şekil 4 de daha yüksek sıcaklıkta kaplama banyolarından elde edilen fosfat kaplama yüzeyinde fosfat 

kristallerinin daha uzun ve daha kalın iğnesel bir formda oluştuğu gözlemlenmektedir. Proses süre ve 

sıcaklık değişimleri kimyasal dönüşüm reaksiyonlarını etkilemekte ve fosfat kristallerinin morfolojisine 

etki etmektedir [9]. 

 

Şekil 4. Fosfat kristallerinin morfolojik değişimi (sıcaklık artışı) 

Farklı pH seviyesine sahip fosfat banyolarında kaplama denemeleri sonucunda kaplama kalınlığındaki 

değişim şekil 5’ de sergilenmektedir. Görüleceği üzere pH artışı (pH>2) kimyasal reaksiyonu hızlandır-
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mış ve kaplama kalınlığının artmasına neden olmuştur. En yüksek kaplama kalınlığı pH:3.25 seviye-

sinde elde edilmiştir. Kaplama kalınlığının artması korozyon direncinin artmasında önemli rol oyna-

maktadır.  

 

Şekil 5. Kaplama kalınlığı-pH ilişkisi 

Tablo 2 de korozyon hücresinden elde edilen korozyon potansiyeli ve korozyon akım yoğunluğu verileri 

farklı pH seviyesine sahip fosfat kaplamalı çelik yüzeyler için karşılaştırmalı olarak sergilenmektedir. 

Görüleceği üzere korozyon akım yoğunluğu kaplamasız çelik yüzeyi referans alındığında 8,25 µA/cm2 

elde edilmiş olup, fosfat kaplama sonucunda 1,54 µA/cm2’a kadar düşürülebilmiştir. pH değerinin art-

ması ile birlikte kaplama kalınlık artışı ve yüzeyde yoğun ince kristalli fosfat tabakasının oluşumu ko-

rozyon akım yoğunluğunun düşmesine neden olmaktadır. Bu durum çeliğin aktif yüzeyinin fosfat taba-

kası ile korunduğunu işaret etmektedir. Fosfat tabakası çelik yüzeyini pasivize ederek korozyon reaksi-

yonunu yavaşlatmaktadır. 
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Tablo 2. Potansiyostat korozyon testi sonuçları 

 

Yüzey Durumu 

Korozyon po-

tansiyeli: Ek 

(mV) 

Korozyon akım 

yoğunluğu: ik 

(µA/cm2) 

Referans çelik yüzeyi -612 8,25 

Fosfat kaplamalı çelik yüzeyi 

(pH:2) 

-433 7,42 

Fosfat kaplamalı çelik yüzeyi 

(pH:2,5) 

-395 2,16 

Fosfat kaplamalı çelik yüzeyi 

(pH:3,25) 

-382 1,54 

 

 

GENEL SONUÇLAR  

Deneysel çalışmalar sonucunda laboratuvar ölçeğinde uygulamalarda çinko fosfat kaplamalar çelik yü-

zeylerde farklı parametreler ile üretilmiştir. Kaplama prosesinde pH değerinin proseste en önemli para-

metre olduğu ve kaplamanın oluşumu, kristallerin morfolojisinde etkili olduğu elektron mikroskobu ça-

lışmalarında gözlemlenmiştir. pH değerinin (1.4-3.2) artması ile kaplama birikme hızının ve kalınlığın 

arttığı belirlenmiştir. Kaplama kalınlıkları pH’a bağlı olarak 1.6g/m2’den 6.8g/m2’ ye çıkarılabilmiştir. 

pH değerinin artması ile korozyon akım yoğunluğunu düştüğü gözlenmektedir. Kaplamasız çelik yüzeye 

göre fosfat kaplamanın (ph>2.5) korozyon direncinin 6 kat artırılabildiğini göstermektedir. Sıcaklık bir 

diğer önemli proses parametresidir. Sıcaklığın artması ile fosfat kristallerin kalınlaşması ve uzaması ile 
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kaplamanın çelik yüzeyi örtücülüğü artmıştır. Bunun yanında fosfat kristallerinin morfolojisinde uzun-

laşma ve kalınlaşma şeklinde değişimler meydana gelmiştir. Optimum fosfat kaplama parametreleri: 

pH:3.25, 75 oC’ dir. 
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DÜŞEY EKSENDE HAREKET EDEN BÜYÜK EBATLI SARMAL KAPILARIN ACİL 

DURUM AÇMA-KAPAMA TASARIMI 

1Tugay DEMİR, 1Alper CANMERT, 2Ekrem ALTUNCU 

1MEG Gemi Arge Merkezi, Imes Osb. Kocaeli / Türkiye 
2Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Malzeme Ve Üretim Teknolojileri Uygulama Araştırma 

Merkezi-Sumar, Serdivan-Sakarya / Türkiye 

Öz: Gemi tasarımı ve imalatı sürecinde düşey eksende hareketli büyük ebatlı sarmal kapıların tahrik sis-

teminde oluşabilecek arıza veya acil tahliye durumlarında kapıların açılabilmesini sağlayacak mekanik 

mühendislik çözümleri önemli bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır. En zorlu koşullar karşısında 

dahi kapının manuel açılabilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda elektrik motoru ve/veya 

hidrolik sistem tarafından üretilen gücün yetersiz kalması veya ortadan kalkması durumunda kullanıcı-

nın manuel olarak açabilmesini sağlayacak tasarım çözümlerinin ve yeterli mekanik kuvvetin oluşturul-

ması önemli bir mühendislik problemidir. Sarmal kapı profil ağırlıkları, olası sürtünme kuvvetleri, dış 

atmosferik koşullar ve ilave rüzgar yükleri dikkate alınarak uygun emniyet katsayılarının belirlenmesi 

güvenilir bir tasarım için zorunluluktur. Bunun yanında kapı hareketinin gerçekleştiği kurs boyunca 

düşey perde üzerindeki yükün, dönme merkezine göre oluşturduğu moment temel bir tasarım kriteridir. 

Bu moment, perde tambura sarıldıkça azalacak; buna karşılık tamburun sarılmış perde ile birlikte çapı 

artacaktır. Dolayısı ile kapı kursuna bağlı değişen momentin değişimi belirlenmeli ve moment grafiği 

oluşturulmalıdır. Yapılacak tasarım faaliyetinde bu momente karşı gelecek ve uyumlu ve değişken tepki 

verecek bir karşı denge sistemi oluşturulmalıdır. Bu tasarım ve analiz çalışmasında sarmal yapının tahrik 

edildiği dönme şaftı üzerine ters taraftan sarılacak kayış tamburu oluşturulmuştur. Kayışın ucuna perde 

üzerindeki yükün oluşturduğu moment değişimi ile uyumlu olacak yay ve malzeme seçimi yapılmıştır. 

Kayış tamburunun çapı kapının yapacağı kursa karşılık, yayın çalışacağı kurs ile belirlenmiştir. Moment 

grafiğinde hesaplanan diferansiyel moment ihtiyacı zincir dişli, redüktör gibi mekanik çözümler ile op-

timize edilerek, acil durumlardaki manuel operasyonun hızlı olması gerekliliği de göz önünde bulundu-

rularak, sarmal yapı ağırlığını taşıyacak karşı denge sistemi tasarımı yapılandırılmıştır. Bu şekilde insan 

gücü kullanılarak çok büyük ağırlıklar dahi hareket ettirilebilir hale getirilerek mekanik tasarıma dayalı 

bir mühendislik çözümü sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hangar Kapısı, Mekanik Tasarım, Manuel Tahrik, Değişken Karşı Denge Sistemi 

GİRİŞ 

Sivil ve askeri gemi sektöründe, gemi bünyesinde konuşlandırılacak hava unsurlarının (İHA ve Heli-

kopter) muhafaza edildiği hangarların kapatılmasında, hangar içerisine toplanan büyük ebatlı kapılar 

kullanılmaktadır. Genel teamül olarak, gemi tasarımlarında, çeşitli disiplinler çerçevesinde iki kapı tipi 

benimsenmektedir. Panel sayısının az olduğu, panellerin kırılarak ve üst güverte altına serilerek, yatay 

eksene geçmesi yönteminin benimsendiği hangar kapıları ve bir ünite içerisinde yer alan tambur üzerine 

sarılarak panjur profillerinden oluşan hangar kapıları tercih edilmektedir. 

Hangar kapıları, gemi hareketlerinden, helikopter iniş basınçlarından ve açık güverteden gelen rüzgar 

basıncından doğacak yüklere karşı yeterli mukavim yapıya sahip olması gerekliliği ile birlikte, genel 

imalat ve sivil/askeri gemi tasarım kriterlerini karşılamalıdır. Genel olarak elektrik motoru ile tahrik 

edilen kapıların, elektrik gücü ile 1 dakikada, insan gücü ile 15 dakikada açılması veya kapatılması 
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gerekmektedir. Hangar içerisinde işgal ettiği hacmi, servis noktalarının az olması, bakım-tutum-onarım 

kolaylıkları gibi avantajlar sebebiyle hangarların kapatılmasında düşey eksende çalışan sarmal tip kapı-

lar tercih edilmektedir. 

AMAÇ 

Sarmal kapı tasarımlarında, tahrik sisteminde oluşacak güç kaynağı arızası sebebiyle tahrik sisteminin 

işlevsiz kalması durumunda hangar içerisindeki hava aracının ivedi şekilde kapının manuel açılarak tah-

liye edilmesini sağlayacak mühendislik çözümleri tasarlanmalıdır. 

KAPSAM 

Bu çalışma kapsamında, sarmal kapı profil ağırlıkları, olası sürtünme kuvvetleri, dış atmosferik koşullar 

ve ilave rüzgar yükleri dikkate alınarak, perde üzerinde oluşan yükün dönme merkezi üzerinden aktarıl-

ması sonucu insan gücü ile kapının açılıp/kapatılabilmesi incelenmiştir. 

MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMÜ 

Yapılan çalışmada, kapı net açıklıkları düşey eksende 5500 mm ve yatay eksende 7250 mm’dir. Düşey 

eksende gerekli net açıklığı sağlayabilmek için kapının 5620 mm hareket etmesi gerekmektedir. 

Çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum malzeme alaşımından oluşan kapı ebatlarının büyük olması sebebi 

ile düşey perde üzerinde oluşan yük sarmal yapı dönme merkezinde büyük moment oluşturmaktadır. 

Kapı tam kapalı pozisyondayken perde üzerinde 875 kg profil ağırlığı bulunmaktadır. Panjur profilleri-

nin sarılacağı tambur, panjur profilleri ile uyumlu olacak şekilde Ø273 mm çapındadır. Kapı pozisyo-

nuna bağlı, perde üzerindeki yükün oluşturduğu kuvvetin, sarım çapına bağlı moment değişimi belirle-

nerek, grafiği oluşturulmuştur. 

Kapı Konumu 

(mm) 

Perde Üzerindeki 

Yük 

(kg) 

Yer Çekim 

İvmesi 

(m/s²) 

Perde Üzerindeki 

Kuvvet 

(N) 

Kuvvet 

Kolu 

(m) 

Moment (Nm) 

5620 875 9,81 8583,75 0,155 1330,48 

5000 785 9,81 7700,85 0,171 1316,84 

4000 640 9,81 6278,4 0,189 1186,61 

3000 495 9,81 4855,95 0,207 1005,18 

2000 350 9,81 3433,5 0,225 772,53 

1000 205 9,81 2011,05 0,243 488,68 

0 60 9,81 588,6 0,261 153,62 

Tablo 1. Perde üzerindeki yükün dönme merkezinde oluşturduğu moment 
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Şekil 1. Perde üzerindeki yükün dönme merkezinde oluşturduğu moment grafiği 

Tasarımı yapılan kapının tam kapalı konumdan açık konuma doğru hareket ettirilebilmesi için 1330Nm 

moment oluşturulması gerekmektedir. Bu değer kapı pozisyonuna bağlı olarak ve dolayısı ile perde üze-

rindeki yüke bağlı olarak azalacaktır. 

Perde ağırlığından doğacak moment ihtiyacı, yapılacak mekanik tahviller ve uygulanacak motor- redük-

tör çözümü ile hem elektrik motoru hem de insan gücü ile karşılanabilir seviyeye düşürülebilir. Fakat, re-

düksiyon oranlarının artmasından dolayı kapının açılma süreleri şartname gerekliliklerinin üzerinde ola-

cağından direkt olarak mekanik tahvilin artırılması çözümü uygulanmamalıdır. Tahvil artırımı çözümü 

yerine daha az mekanik tahvil yapılarak, Şekil 2’de gösterildiği gibi acil durum açma kapatma sürelerini 

kısaltmak ve kolaylaştırmak amacıyla; oluşturulan moment grafiği ile uyumlu eğim açısında moment 

üretebilecek karşı denge sistemi tasarıma dahil edilmelidir. 
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Şekil 2. Tasarlanan karşı denge sisteminin oluşturacağı moment grafiği (kırmızı renk ile 

gösterilmiştir). 

KARŞI DENGE SİSTEMİ 

Karşı Denge Sistemi, hangar kapılarında panjur profillerinin kılavuz raylarının yanında bulunacak ve 

dönme merkezi üzerine moment aktarabilecek mekanizmadır. 

I. Kapı tam kapalı pozisyonda iken yayların kuvvet üreterek en gergin konumlarında olmasını, tambur 

dönme merkezinde ve kapı çalışma yönüne ters yönde sarılan ve yay gerginliğini aktaran kayışlar 

sağlamaktadır. 

II. Şekil 3’te gösterildiği gibi karşı denge momenti sağlama görevini çekme yayları üstlenmektedir. 

İhtiyaç duyulan momenti üretecek yayın kolay üretilebilirliği de göz önünde bulundurularak, güçlü 

tek bir yay yerine kapının iki tarafına yerleştirilmiş, daha esnek ve kapı hareketlerine cevap verebi-

lecek 4’er adet, toplamda 8 adet çekme yayı kullanımı öngörülmüştür. 

III. Yapılan tasarımda, tek bir yay yerine yay grubu oluşturulmasının bir diğer sebebi de gemi bünye-

sine uyum ve gemi bünyesindeki ergonomik yerleşimdir. 

IV. Yay grubunu sabitlemek için karşı denge sisteminin alt kısmında sabit bir istasyon oluşturarak, 

yayların kapı açıldıkça gerilmesi planlanmıştır. Aynı zamanda, yayların üretiminden doğabilecek 

hata payları için Şekil 4’te görülen sıralı montaj arayüzleri sabit istasyon için oluşturulmuştur. 
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Şekil 3. Karşı Denge Sistemi 

 

Şekil 4. Sıralı delik arayüzü 
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Autodesk Inventor 2013-Mekanizma tasarımında ve ölçülendirilmesinde yararlanılmıştır. 

V. Yapı çalışmasının stabilizasyonu açısından, karşı denge oluşturacak yay kuvvetinden meydana ge-

len moment eğrisi, mevcut perde yükünden doğan moment eğrisinin daima altında kalmalıdır. (Şe-

kil 5) Bunun sebebi, güç yönünde çalışan motora, grafiğin yer değiştirmesi durumunda fren yapma 

ihtiyacı doğurmamaktadır. 

 

Şekil 5. Kapı moment ihtiyacı ve dengelenmesi için öngörülen yay moment eğrisi 

VI. Panjur profillerinin sarılacağı tambur, kapının açılması veya kapanması sırasında yaklaşık 4,5 tur 

atmaktadır. Bu durumda, dönme merkezi üzerinde dönerek, moment aktaracak olan kayış tambu-

runun da 4,5 tur atmasından dolayı seçilen yayın çalışma kursu, 4,5 tur atacak kayış tamburu ile 

ilişkilidir. 

VII. Karşı denge sistemi mekanik bağlantıları, kuvvet ihtiyaçları, geometrik sınırlar göz önünde bulun-

durularak, yay seçimi yapılmıştır. 

VIII. Yapılan tasarımda aşağıda özellikleri verilen yay seçimi yapılmıştır. (Şekil 6) 

a. Tel çapı: Ø8 mm 

b. Serbest yay boyu: 2700 mm 

c. Yay çalışma kursu: 2000 mm 

d. Kopma boyu: 6388,745 mm 
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e. Serbest boy yükü: 286,555 N 

f. Gerili boy yükü: 1739,429 N 

g. Kopma yükü: 2966,196 N 

 

Şekil 6. Yay çalışma diyagramı 

IX. Yukarıda seçilen yayın, 8 adet kullanımı sonucunda, kapı konumuna bağlı moment değişimi aşağı-

daki tabloda verilmiştir. 
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Kapı Ko-

numu 

(mm) 

Yay 

Boyu 

(mm) 

Yay 

Sayısı 

(adet) 

1 Adet Yay 

Kuvveti (N) 

Toplam Yay 

Kuvveti 

(N) 

Kayış Tamburu 

Moment Kolu (m) 

Karşı Denge 

Momenti (Nm) 

5620 4700 8 1739,4 13915,2 0,0765 1064,51 

5000 4480 8 1579,6 12636,8 0,0741 936,38 

4000 4130 8 1325,3 10602,4 0,0717 760,19 

3000 3780 8 1071,1 8568,8 0,0693 593,81 

2000 3430 8 816,8 6534,4 0,0669 437,15 

1000 3080 8 562,6 4500,8 0,0645 290,30 

0 2730 8 308,3 2466,4 0,0630 155,38 

Tablo 2. Karşı denge moment teğişim tablosu 

 

Şekil 7. Diferansiyel moment ihtiyacı 

Autodesk Inventor 2013-Yay kuvvetlerinin hesaplanmasında yararlanılmıştır.Yapılan tasarımda, karşı 

denge sisteminin kapıya etkisiyle yaklaşık 1065 Nm moment elde edilerek, diferansiyel moment ihtiyacı 

yaklaşık 265 Nm seviyelerine düşürülmüştür. Kapı kursu süresince, diferansiyel moment ihtiyacı gide-

rek düşecek ve kapı tam açıldığında neredeyse sıfırlanacaktır. (Şekil 7) 
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Hesaplanan diferansiyel momentin kullanımı ile zincir dişli ve redüktör gibi mekanik çözümler ile acil 

durumlardaki manuel operasyonun hızlı olması gerekliliği de göz önünde bulundurularak, elektrik mo-

torunun tork ihtiyacı ve devri ayarlanarak insan gücü ile üretilebilir seviyeye ayarlanır. 

 Yapılan tasarımda, dönme merkezinde ihtiyaç duyulan moment, zincir dişliler ile i=3,75 tahvil oranı 

ile yaklaşık 70 Nm seviyelerine düşürülmüştür. 

 Redüktör çıkışında ihtiyaç duyulan tork ihtiyacına istinaden uygun motor ve redüktör seçimi bir 

başka acil durum sınır şartı oluşturacak olan kayışın veya yayların işlevsiz kalması göz önünde 

bulundurularak yapılmıştır. 

 Yapılan tasarımda, karşı denge sisteminin işlevsiz olması halinde yaklaşık 1330Nm ihtiyacın 3,75 

tahvil oranı ile yaklaşık 355Nm tork ve karşı denge sistemi aktif durumda iken yaklaşık 70Nm tork 

ihtiyaçlarına karşılık emniyetli motor ve redüktör seçimi; 

𝑀𝑀2 = 𝜏𝜏𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ü𝑘𝑘𝑘𝑘ö𝑟𝑟 ç𝚤𝚤𝑘𝑘𝚤𝚤ş𝚤𝚤/(𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜)𝑥𝑥(𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑖𝑖𝑣𝑣) 

formülü ile redüktör çıkışında yaklaşık karşı denge sistemi işlevsizken 8,80Nm ve aktif 

durumdayken yaklaşık 1,75Nm tork ihtiyacı ve 

𝑃𝑃2 = 𝑀𝑀2𝑥𝑥𝑜𝑜2/9550 

formülü ile de yaklaşık karşı denge sistemi işlevsizken 1,54 kW ve aktif durumdayken yaklaşık 0,31 

kW motor gücü ihtiyaçları tespit edilmiştir. 

 Yapılan hesaplamalar sonucunda, Yılmaz Redüktör kataloglarından, EV125-2E100L/4B 

motorlu redüktör seçimi yapılmıştır. 

Çıkış Torku: 595Nm Tahvil: 62 

Çıkış Devri: 23 Motor Gücü: 2,2kW 

Motor Devri:1400dev/d @50 Hz (yaklaşık 1680 dev/d @ 60Hz) 

 

Şekil 8. Motor redüktör grubu teknik doküman 

 Yapılan tasarımda, Ø300 mm çapında volan kullanılması planlanarak, karşı denge sisteminin işlev 
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durumuna göre; 

 

𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑔𝑔ü𝑐𝑐ü  = 
𝑜𝑜 

𝑀𝑀2 

1,75 

= = 11,66 𝑁𝑁 = 1,18 𝑘𝑘𝑘𝑘 

0,15 

 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 

olarak hesaplanmaktadır. Edinilen tecrübelerle, ideal bir personelin 0,15 m kuvvet kolu olan volanı da-

kikada 120 tur çevirebildiği tespit edilmiştir. Sürecin uzunluğu göz önünde bulundurulursa hız 75 dev/d 

kabul edilerek süre hesapları yapıldığında, kapı yaklaşık 14 dakikada açılacak veya kapanacaktır. 

 

Şekil 9. Manuel tahrik istasyonu 

Şekil 8: https://www.yr.com.tr/gst/ev/FORM- 

D.Aspx?RId=1165&P=F1_41:M1@104;F1_42:00@49;F1_43:null;F1_44:P1@386;F1_45:B14@57;F

1_46:A@390;F1_0:1;F1_1:EV;F1_8:P1;F1_ 

2:2.2;F1_3:20;F1_4:23;F1_5:20;F1_6:1.3;F1_7:20;F1_9:IE2;F1_10:0;F1_11:1;F1_12:1;F1_13:2;F1_1

6:100;F1_15:50;F1_14:E_K;F1_19:100;F1_ 

18:1;F1_35:1;F1_38:100;F1_36:100;F1_37:50;F1_39:5000&mo=RIOPTR_100:542;RI-

OPKO_100:584;RIOPYAL_100:674;RIOPYAL_101:714;R IOPTRF_50:734;RIOPF_2100:759;RI-

OPEN_600:804;RIOPFA_600:847;RIOPKTM_100:875;RIOPMA_100:903;&ro=RIOPRN_1:5;RI-

OPT_8:33 

;RIOPB_2:58;RIOPY_2:178;RIOPML_16:286;RIOPKK_8:377;&price= 

http://www.yr.com.tr/gst/ev/FORM-
http://www.yr.com.tr/gst/ev/FORM-
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SONUÇ 

Yapılan tasarım çalışması sonucunda, kapı boyutlarının büyük olmasından dolayı ağırlaşan perde yapı-

sından dolayı ihtiyaç duyulan moment ihtiyaçları belirlenerek, tasarım sınırları içerisinde, manuel kul-

lanıma uygun karışı denge ( yay grubu + zincir dişli + redüktör + mekanik bağlantılar ) sistem tasarımı 

kapı çalışma stabilizasyonu göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 

 

 

Perde ağırlığı yaklaşık 875 kg olan kapı, karşı denge sisteminin etkisiyle yaklaşık 1,2 kg insan gücü ile 

manuel olarak açılabilir/kapanabilir seviyeye getirecek, acil durum mekanizması geliştirilmiştir. Yapılan 

bu tasarım ve mühendislik çözümleri ile kapı elektrik motoru ile 1 dakikada, insan gücü ile yaklaşık 14 

dakikada açılabilmiştir. 
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“İŞBİRLİKÇİ ROBOT KULLANIMI İLE MOTOR TRAVERSİ SOMUNLARINA YÖNELİK 

KILAVUZ ÇEKME EKİPMANI GELİTİRİLMESİ VE PROSES TASARIMI” 

Mustafa Alper BİÇER1-2, Rıza Emre ERGÜN1 

1Kocaeli Üniversitesi, Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı, Kocaeli / Türkiye 
2Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş., Kocaeli / Türkiye 

Öz: Motor traversi bir otomobilde en uzun gaz altı ark kaynağı birleştirmelerinden birine sahip olan 

parçalardan biridir. Gaz altı kaynak işlemleri sırasında üzerinde bulunan somunlara kaynak cürufu sıç-

rayarak yapışmakta, deforme etmekte veya kalıntı bırakmaktadır. Bu kalıntılar parçanın araca montajı 

sırasında sıkım ve tork problemlerine yol açtığından, duruşlara ve kalite problemlerine sebep olabilmek-

tedir. Bu nedenle montaj öncesinde kılavuz çekme işlemi ile birlikte tekrar kontrolleri yapılmaktadır. 

Karmaşık işlemler gerektiren bu kılavuz çekme işlemi genellikle deneyimli operatörler tarafından ma-

nuel olarak yapılmaktadır. Bu manuel işlem iş gücü kaybına, maliyet artışına ve ergonomi problemlerine 

neden olmaktadır. Bu çalışmada, robotik sistemlerin giderek arttığı günümüzde insana bağlı bu kontrol 

sistemini robotik sisteme çevirerek takip edilebilir, standart kalite elde edilebilen bir proses ve ekipman 

dizaynı gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. İşbirlikçi robotun avantajları kullanılarak sabit bir fikstür yar-

dımıyla dört farklı çapta somun üzerinde çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ilk önce parçanın ya-

pısına ve işbirlikçi robotun yeteneklerine bağlı olarak bir fikstür tasarlanarak imal edilmiştir. Daha sonra 

dört farklı metrik ölçüye sahip somunlar için tek bir sıkıcı üzerine kompakt ve inovatif bir takım tutucu 

tasarımı geliştirilerek, aynı anda 4 kılavuz bağlanması sağlanmıştır. Denemeler sırasında somunların 

çaplarına bağlı olarak sıkma parametrelerinin belirlenmesi çalışması yapılarak her somun çapı için tork 

ve hız değerleri ile limit değerler belirlenmiştir. Optimizasyon işlemleri gerçekleştirilerek kullanılabilir 

veriler elde edilmiş ve sistematik bir şekilde kayıt altına alınmıştır. Bu çalışma ile endüstride kullanıla-

bilir ve referans oluşturabilecek nitelikte bir işbirlikçi robot destekli kılavuz çekme ekipmanı geliştiril-

mesi sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İşbirlikçi Robot, Kılavuz Çekme, Motor Traversi, Transducer’li Tork Kontrol  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Otomotiv sektöründe araç başına üretim süreleri birçok OEM için 100 saniyenin altına düştüğü günü-

müz seri üretim şartlarında kalite beklentisi 1/1000000 hata beklentisi ile yüksek kalite standartları talep 

edilmektedir.  Bu üretim şartları altında üretim ve montajda olan hatalar minimize edilerek maliyet azal-

tımı ve kalitenin yükseltilmesi çalışmaları her geçen gün artmaktadır.  

Aracın en önemli gövde parçalarından motor traversi araçların ön veya arka kısmında bulunan, iki ucu 

şasilere monteli olan bir parçadır. (Görsel 1) Motor alt beşiği olarak da bilinir.  Bir otomotivde motor 

beşiği, motor, şanzıman ve süspansiyon gibi birçok önemli bileşeni ve sistemi destekler. Hayati öneme 

sahip bu parçaların birbirlerine olan montajı genellikle cıvatalı bağlantılar kullanılarak yüksek tork de-

ğerleri altında yapılır. Çözülme ve tork kayıplarının olmaması için çevresel etkenlerin yanında bağlan-

tının gerçekleştirildiği somun dişlerinde kalıntı olmaması ve dişlerde deformasyon olmaması gerekmek-

tedir. Bu çalışmada bir motor traversi üzerinde bulunan projeksiyon kaynaklı somunlara bir işbirlikçi 

robot ve transducer’li bir tork cihazı yardımı ile diş kontrolü ve kalıntıların alınması için proses dizaynı 

gerçekleştirilmiştir.  
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Görsel 1. Bir motor traversi örneği 

Üzerinde çalışma yapılan bir araca ait motor traversinde 1 adet M6, 2 adet M8, 8 adet M10 ve 3 adet 

M16 projeksiyon kaynaklı somun bulunmaktadır. Bu somunlara parça üzerinde bulunan uzun gaz altı 

kaynakları sonrası erimiş metal damlaları, kaynak cürufu sıçramakta ve somun dişlerine yapışarak mon-

taj öncesi somunların istenmeyen deformasyonuna sebep olmaktadır.  

 

Görsel 2. Somun Yüzeyine yapışan kaynak cürufları 

AMAÇ 

Bilindiği gibi günümüzde standart bir otomobil ortalama otuz bin parçanın birleşmesi ile oluşmaktadır.65 

Üretilen parçaların farklı yöntemlerle birleştirilmesi ile oluşacak olan mukavemetin yanında bu parça-

ların araca nasıl, hangi yöntemlerle montajının yapıldığı da önemlidir. Sürücü güvenliğini doğrudan 

etkileyecek olan parçaların bazıları, üzerinde bulunan somunlar ve cıvatalar aracılığıyla belirlenmiş olan 

tork değerlerine göre araç üzerine montajı gerçekleştirilmektedir. 

Bu parçaların çoğu kaynak ve cıvatalı montaj işlemleri ile bir araya getirilmektedir. Tipik bir otomobilde 

de bu parçaların yaklaşık 4000’ini somun ve cıvata oluşturur.(Ranjit K. R.,2014)  Ancak bu cıvatalı 

sıkım işlemleri avantajları yanında bir çok dezavantajı da getirmektedir. Bunlar montaj esnasında veya 

daha sonra maruz kaldığı ortam koşulları nedeniyle tork değerlerinde düşme ve gevşemeye sebep olması 

gibi büyük sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. (Adatepe H.,Güneş T., 2012:43-51) 

                                                            
65 1https://www.toyota.co.jp/en/kids/faq/d/01/04/ 
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Görsel 3. Cıvata-somun bağlantısının çözülmesindeki ana etkenler 

Somunlar aracılığıyla yapılan bağlantılarda somun ve cıvata yüzeylerinde herhangi bir yabancı madde-

nin bulunması sıkma işlemi gerçekleştirilirken dişlerin deforme olmasına veya sıkma işleminin tam ola-

rak gerçekleşmemesine sebep olabilir. Hatalı sıkma işlemi sonrası zamanla titreşim vb. dış etkenler se-

bebiyle cıvata üzerinde bulunan ön gerilme kuvveti olarak nitelendirilen kuvvet azalarak cıvatanın çö-

zülmesine neden olur.(Çavdar, K.,2015:103-10) 

Bu çalışmada da güvenilir bir tork sıkım işlemi öncesinde somun dişlerinde oluşabilecek kaynak çapak 

kalıntılarının ortadan kaldırılarak güvenli bir tork sıkım işlemi yapılması için işbirlikçi bir robot yardımı 

ile bir motor traversi üzerinde somunlara çapak kontrol ve temizleme (kılavuz çekme) işlemi için bir 

proses tasarlanmıştır.  

KAPSAM 

Üretim hatlarında insan tarafından havalı tabancalar kullanılarak tamamlanan somun çapak kontrolü, 

kişi insiyatifine bağlı olduğu için hata kaçırma, hatayı algılayamama ve somun kontrolü yaparken kıla-

vuzun açılı olarak somuna yaklaşma olasılığı yüksektir. Bu sebeple gelişen işbirlikçi robot teknolojisi 

ve servo kontrollü tork ekipmanları ile proses tasarlayarak güvenilirlik, verimlilik ve maliyet kazancı 

sağlanacak bir proses dizaynı hedeflenmiştir. 

Buna ek olarak farklı tiplerde somunlara doğru kılavuz işlemi yapılıp yapılmaması konusunun da ope-

ratör insiyatifinde olduğu için bazı somunlara doğru kılavuz işlemi yapıldığının bir kontrolü yoktur. 

Doğru kılavuz işlemi yapılmış olsa dahi proses yapısı gereği kılavuz işleminde karşılaşılacak olan hata 

sonucu kalitesel olarak kötü seviyede olan parçanın değerlendirme ve sonuç süreçlerinin iyi yönetilemi-

yor olması da büyük bir risk taşımaktadır. Robot ve PLC teknolojisi ile bu ve buna benzer senaryoların 

yönetimi sağlanabilecektir. 

YÖNTEM 

İşbirlikçi robot kullanımı ile motor traversi somunlarına yönelik kılavuz çekme ekipmanı geliştirilmesi 

ve proses tasarımında aşağıdaki yöntem izlenmiştir. 

 

Görsel 4. Projede izlenecek yöntem şematiği 
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İlk aşamada prosesin uygulanabilirliği,  robot seçiminde uzanma kolu ve çalışma çapının tespiti açısın-

dan Solidworks programı yardımı ile parça ekipman tasarımı gerçekleştirilmiştir.  Burada robotun 

uzanma yarı çapına göre fikstür açıları ve diğer ekipmanların konumları belirlenmiştir. Daha sonra me-

kanik tasarım ve imalat aşamasına geçilerek hat denemelerine hazır hale getirilmiştir. Bu aşamada daha 

çok kılavuz adaptörü hakkında bilgi verilecektir. Üçüncü kısımda ise işbirlikçi robot için oluşturulan 

risk analizine bağlı alınan emniyet önlemleri ifade edilmiştir. Son olarak ekipman ile birlikte yapılan 

deneme, deneme sonuçları ve bunlara bağlı olarak yapılan kalite analizi hakkında bilgi verilmiştir. Bu 

çalışma ile endüstride uygulanabilir bir işbirlikçi robot ile kılavuz uygulama proses tasarımı gerçekleş-

tirilmiştir. 

BULGULAR 

1- Proje tasarımı: Bu aşamada üretim verimliliğini arttırmak ve “machine/man” oranını 1’e yakın tuta-

bilmek için iki adet parça sabitleme fikstürü dizayn edilmiştir. Kılavuz çekme işlemi aşamasında mü-

hendislik verileri elde edebilmek ve çıktıları alabilmek adına transducerli hassas bir tork sıkıcı seçimi 

yapılmıştır. Buna bağlı olarak kılavuz çekme takım tutucu ekipmanını taşıyacak ve geri tepki kuvvetle-

rini karşılayabilecek 10kg kapasiteli Universal marka işbirlikçi robot seçimi yapılmıştır. 

Görsel 5. Prosesin genel tasarımı 

2- Mekanik tasarım ve imalat: Proseste bir işbirlikçi robot yardımı ile 4 farklı çapta somunda kılavuz 

çekme işlemi yapılacak olması, sürekli kılavuz ucu değişimi gerektirmektedir. Bu da operasyonel süreyi 

uzatacağından çoklu kılavuz bağlanabilecek adaptör araştırmaları yapılmıştır. Burada ki en büyük prob-

lemlerden bir tanesi DIN standartlarında bulunan kılavuzların kare bağlantı uçlarının M6, M8, M10 ve 

M16 arasında farklılık göstermesidir.  

 

Görsel 6. Kılavuz bağlantı ucu bilgi ve görseli (Uzun G., Korkut İ.,2012) 
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Bu nedenle tek tork tabancası ile tetiklenebilecek dişli bir iç yapıya sahip özel bir adaptör tasarlanmıştır. 

Kılavuz uçları için HSS-E (high speed steel) seçilmiştir.  

 

Görsel 7. Dört eksenli eş zamanlı çalışan kılavuz adaptörü tasarımı 

3- Co-Robot Emniyet Önlemleri: Dünya çapında üretim süreçlerinin değişen doğası göz önüne alındı-

ğında, iş birliğine dayalı cobot sistemlerinde çalışanların güvenliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin yeni 

kılavuzlar, Uluslararası Standartlaştırma Örgütü (ISO) tarafından Şubat 2016’da yayımlanmıştır.66 

Bunlar; 

• ISO 10218-1 ve ISO 10218-2 -  ‘Endüstriyel Robotlar için Güvenlik Gereksinimleri’  

• ISO/TS 15066 – ‘İşbirlikçi  Robotlar’ (Dilibal S., Şahin H.,2018:86-95) 

ISO/TS 15066 İşbirlikçi co-bot’ları endüstriye uygulanmasında robotik hücrelerin entegratörlerinin risk 

değerlendirmesi yapmasına yardımcı olmayı amaçlayan bilgilendirici bir belge olma özelliği taşımakta-

dır. Bu nedenle işbirlikçi robot her ne kadar güvenli bir ekipman da olsa her uygulama için risk analizi 

yapılması gerekmektedir. Proses dizaynı gerçekleştirildikten sonra bir risk tablosu oluşturularak olası 

emniyet riskleri değerlendirilmiştir. 

 

Görsel 8. Alan tarayıcı yardımıyla sanal emniyet alanlarının belirlenmesi 

                                                            
66 https://blog.universal-robots.com/tr/endüstri-5.0-çağında-güvenlik-ve-uygunluk-değerlendirmeleri   

Light  

Curtain 

Alan Tarayıcı 
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Proseste kılavuz işlemi olduğundan kesici ve delici kılavuz ucu ile yaralanma söz konusudur. Bu nedenle 

Keyence marka alan tarayıcı sisteme adapte edilerek güvenli çalışma alanları yaratılmıştır. Bunun ya-

nında 2 adet ışık perdesi konulmuştur.  

Safety Area 0: Bu alan robotun işleme başlama öncesinde kontrol ettiği alandır. Kör nokta olduğu için 

ışık perdesi ile yakalanamamaktadır. 

Safety Area 1: Bu alan sağdaki parça için robot kılavuz işlemine başladığı anda devreye girer.  

Safety Area 2: Bu alan soldaki parça için robot kılavuz işlemine başladığı anda devreye girer. 

Safety Area 3: Devreye girmesi için her parça iki parça için de başlama şartı mı gelmelidir. 

Kalan bölgeler bir fens yardımı ile kapatılarak mekanik önlem alınmıştır.  

4-Çalışabilirlik Testleri: Proses tasarım ve imalatı sonrası güvenlik önlemleri de devreye alınarak proses 

için ilk çalışmalar başlatılmıştır. Kılavuzda oluşabilecek yanal kuvvet, eş merkezlilik kaçıklığı dişlerin 

büyümesi, olması gerekenden büyük tepkime kuvvetlerine yol açacaktır. 

Tablo 1. İlk kılavuz çekme denemesi ve sonuçları 

 

Bu nedenle sabitlenen parça üzerinde somun konumlarına tam dik olacak ve somun ile eş merkezli ola-

cak şekilde işbirlikçi robotun öğretme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk denemede tamamen ya-

bancı madde olmayan, temiz somunlar üzerinde deneme yapılarak, transducer’li tork cihazı üzerinde 

alınan minimum ve maksimum değerler (Nm) ortaya konmuştur.  (Tablo 1) 

Bu çalışmalar sonucunda transducer’li sıkıcı ile üst limitler belirlenmiş olup, PLC yardımı ile belirli tork 

değerlerinin üzerinde hata vermesi sağlanmıştır.  Tranducer’li sıkıcı parametreleri aşağıdaki gibi belir-

lenmiştir. (Tablo 2) 

  

Somun No #
Deneme 1  

(Nm)

Deneme 2 

(Nm)

Deneme 3 

(Nm)

Deneme 4 

(Nm)

Deneme 5 

(Nm)

Deneme 6 

(Nm)

Deneme 7 

(Nm)

Makismum 

tork (Nm)

Minimum Tork 

(Nm)

Maksimum/ 

Minimum farkı 

(Nm)

M16-1 0,14 0,07 0,17 0,05 0,08 0,08 0,20 0,20 0,05 0,15

M16-2 0,13 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,17 0,17 0,09 0,08

M8-3 0,15 0,61 1,29 0,29 0,16 0,51 0,35 1,29 0,15 1,14

M8-4 0,90 0,69 0,30 0,56 0,48 0,59 0,44 0,90 0,30 0,60

M10-5 1,49 1,47 1,18 2,19 0,93 1,63 2,13 2,19 0,93 1,26

M10-6 0,69 1,48 1,24 1,75 1,22 1,81 1,43 1,81 0,69 1,12

M10-7 2,30 2,00 2,52 1,30 1,81 1,66 2,02 2,52 1,30 1,22

M10-8 1,73 1,04 2,06 1,20 1,66 1,30 1,97 2,06 1,04 1,02

M10-9 1,23 1,77 1,05 1,88 1,02 0,92 2,45 2,45 0,92 1,53

M10-10 1,20 1,34 1,31 0,89 0,64 2,08 1,27 2,08 0,64 1,44

M10-11 1,30 0,52 0,29 0,28 0,56 0,93 0,47 1,30 0,28 1,02

M10-12 1,03 1,44 0,63 0,56 0,52 0,74 0,47 1,44 0,47 0,97

M16-13 0,43 0,22 2,96 0,67 1,09 0,21 0,73 2,96 0,21 2,75

M6-14 0,85 0,96 0,43 0,47 0,93 0,44 0,19 0,96 0,19 0,77
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Tablo 2. İlk denemeler sonrası belirlenen transducer’li tork cihazı parametreleri 

 

Toplam 921 adet parçada deneme yapılmıştır. Yapılan denemelerde somuna yapılan kaynak nedeniyle 

oluşan varyasyonlar ve çapak miktarındaki değişikliğe göre deneme verileri tutulmuştur. Bu kapsamda 

tespit edilen tork miktarları daha üst seviyelere çıkmıştır.  

5- Kalitesel durum ve Analiz: Uygulama torku arttırılması ile birlikte somun dişlerinde ki deformasyonu 

görmek amacıyla somun dişlerinde farklı denemelerle birlikte mikroskop yardımı ile ölçüm gerçekleş-

tirilmiştir. Bu denemelere ait mikroskop görüntülü ölçüm değerleri görsel 9 da görülmektedir.  Ölçüm-

ler, uygulamada tork değerinin daha çok yükseldiği M8 somun üzerinde yapılmıştır.  

Tablo 3. M8 somun standart ölçüleri 3 

 

 

Standartlara göre diş yüksekliği ölçüsü 0,677 mm olması gerekmektedir. Burada yapılan bir nolu dene-

mede yüksek tork tespit edilen somun dişleri ölçülmüştür. Burada diş yüksekliği ölçüleri 0,83 mm ve 

1,05 mm değerlerine çıkarak, diş çaplarında büyümeye sebep olduğu tespit edilmiştir. Standartlara göre 

diş yüksekliği 0,677 mm olması gerekmektedir. 

  

Cycle 1 

Forward

(M6)

Cycle 1 

Backward

(M6)

Cycle 2 

Forward

(M8)

Cycle 2 

Backward

(M8)

Cycle 3 

Forward

(M10)

Cycle 3 

Backward

(M10)

Cycle 4 

Forward

(M16)

Cycle 4 

Backward

(M16)

Max Time (sn) 10.0 10.0 10.0 10.0 10,00 10,00 10,00 10,00

Int. Time 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Sequence Angle+Torque Angle+Torque Angle+Torque Angle+Torque Angle+Torque Angle+Torque Angle+Torque Angle+Torque

Min Torque (Nm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Max Torque (Nm) 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Safe Torque (Nm) 6,00 6,00 6,00 6,00 9,00 9,00 9,00 9,00

Threshold (Nm) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Min Angle 1850 4650 2050 4650 2850 7350 3450 8050

Target Angle 1950 4850 2150 4950 2900 7550 3500 8250

Max Angle 2050 5050 2250 5250 3050 7750 3550 8650

Thread Right Left Right Left Right Left Right Left

Speed (%) 80% 80% 80% 80% 40% 40% 80% 80%

Acceleration (sn) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Machine Parameters

Dış Vida İç Vida Dış Vida İç Vida

D=d P d 1 D 1 d 1= D 2 h 3 H 1

M6 1,00 4,733 4,917 5,00 5,350 0,613 0,541

M8 1,25 6,466 6,647 6,80 7,188 0,767 0,677

Diş Dibi Çapı Diş Yüksekliği
Vida Anma Çapı Adım Bölüm ÇapıMatkap Çapı
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Görsel 9. Kılavuz sonrası somun dişleri mikroskop ile inceleme 

İki nolu denemede ise çapak nedeniyle sıkışan kılavuzda ise açılı şekilde kılavuz demesi yapılmıştır. Bu 

noktada yine uygulanan tork değerlerinin üzerinde değerler tespit edilmiştir. Ayrıca diş dibi görselle-

rinde bozulma ve genişleme tespit edilmiştir. Üç nolu denemede ise içinde yabancı madde bulunmayan 

ve deforme olmamış bir somun ile kılavuz işlemi uygulandığında diş çaplarında genişlemenin çok az ve 

tolere edilebilir olduğu tespit edilmiştir. 

SONUÇ  

Yapılan bu çalışma ile otomotiv sektöründe sıkça uygulanan insana bağlı kılavuz çekme işlemini, gü-

nümüzde avantajları ile gittikçe yaygınlaşan işbirlikçi robot ile bir araya getirerek görsel 10’da gösteri-

len proses tasarımı ve ekipman geliştirmesi çalışması hayata geçirilmiştir. Çalışma sırasında ortaya çı-

kan problemlere karşı geliştirilen tasarımlar detaylı olarak incelenmeye çalışılmıştır. Uygulama sıra-

sında yapılan risk analizine bağlı alınan emniyet önlemleri örnek teşkil etmesi açısından detaylandırıl-

mıştır. Yapılan yüksek adetli denemeler ile gerçekleştirilen uygulamanın kalitesel sonuçları da irdele-

nerek uygulanabilirliği konusunda destekleyici bulgular elde edilmiştir. 

Sonuç olarak, insandan bağımsız, tam otomasyon ile çalışan ve ilk aşamasından son aşamasına kadar 

yenilikçi bir yaklaşımla geliştirilen bu çalışmanın detayları aktarılarak otomotiv imalat sektöründe ba-

şarılı bir şekilde uygulanabilirliği ortaya konulmuştur. 

 _________________ 

3https://www.makinaegitimi.com/metrik-whitworth-vida-tablolar/(E.T. 09.11.2020) 

 

Görsel 10. İşbirlikçi robot ile geliştirilen kılavuz prosesine ait görseller 

2 1 3 

1,05 0,83 0,97 0,97 

0,68 0,72 

https://www.makinaegitimi.com/metrik-whitworth-vida-tablolar/
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VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE ERKEN EVRE DİYABET TEŞHİSİ 

Sena CAN1, Burcu ÇARKLI YAVUZ 2 

1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Esentepe 

Kampüsü, Sakarya / Türkiye 
2 Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği 

Bölümü, Esentepe Kampüsü, Sakarya / Türkiye 

Öz: Günümüzde görülen en önemli ve en yaygın hastalıklardan biri olan diyabet, pankreas adlı salgı 

bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde 

kullanılmaması durumunda gelişen ve ömür boyu süren bir hastalıktır. Ülkemizde özellikle yetişkin 

bireylerde rastlanmasına karşın son zamanlarda genç bireylerde de sıklıkla ortaya çıkmaktadır ve diya-

betli bireylerin sayısı giderek artmaktadır. Diyabetli bireylerin tıbbi kontrollerinin düzenli olarak yapıl-

maması durumunda, diyabet, uzun vadede böbrek rahatsızlıkları, kardiyak rahatsızlıklar, göz hastalıkları 

ve ampütasyon gibi pek çok ciddi komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Diyabet ile birlikte seyreden 

bu rahatsızlıkların önlenebilmesi için diyabetin erken evrede teşhisi çok önemlidir. Tanı için idrar ve 

kan şekeri ölçümleri yapılmaktadır. Makine öğrenmesi metotları çok farklı alanlarda yaygın olarak kul-

lanılmaktadır. Tıp alanında çok fazla veri olması sebebi ile bu alanda da gün geçtikçe makine öğrenmesi 

yöntemleri sıklıkla uygulanmaktadır. Diyabetin erken teşhisi ve tanısı için makine öğrenmesi modelle-

rinin kullanılması, tıp alanında çalışan uzmanlar için çok faydalı olacaktır. Bu çalışmada kullanılan UCI 

Machine Learning (ML) kaynağından alınan açık erişimli veri setinde, kişiye ait fiziksel özellik belirti-

leri ve boşaltım sistemi belirtileri bulunmaktadır. Çalışma sırasında kullanılan veri setiyle, veri maden-

ciliği modellerinden faydalanarak diyabetin erken evre tahminini incelemek hedeflenmiştir. Bu amaçla, 

farklı sınıflandırma algoritmaları uygulanarak modelin güvenilirliği her bir algoritma için karşılaştırıl-

mıştır. Diyabetin erken tanısı için en uygun makine öğrenmesi yönteminin Destek Vektör Makinesi 

olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Sınıflandırma Algoritmaları, Diyabet 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Diyabet, azalan insülin üretiminin veya azalan insülin kullanma kabiliyetinin neden olduğu bir hastalık-

tır ve bu sebeple kandaki glikoz seviyesi artar. Kronik olan bu hastalık günümüzde oldukça fazla bireyde 

rastlanmaktadır ( Selvakumar, Kannan, GothaiNachiyar, 2017:184). Uluslararası Diyabet Federasyonu-

nun 2019 verilerine göre dünyada yetişkin bireyler içerisinde yaş aralığı 20 ile 79 olan 463 milyon kişi 

diyabet hastalığı(şeker hastalığı) taşımaktadır.67 Diyabet, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, kalıcı göz has-

talığı, sinir hasarı ve kan damarı hasarı gibi ciddi hastalıkların risklerini artırır. Diyabetin erken teşhisi 

uzun vadede oluşturabileceği hastalıkların önüne geçmek için çok önemlidir.( Deperlioglu, 2018). Veri 

madenciliği, büyük veri tabanından faydalı bilgiler elde etmeye yönelik bir süreçtir. Bu bilgileri hesap-

lama süreci, makine öğrenimi, istatistiksel teknikler, sınıflandırma, kümeleme ve keşfetme gibi yöntem-

lerle elde edebiliriz. Son zamanlarda Veri madenciliği teknikleri verilerin tahmin edilmesinde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Hastanelerden elde edilecek çok büyük ve çeşitli veriler ile insan hayatını kur-

tarmak ve tedavi maliyetini düşürmek için daha yüksek doğrulukta erken hastalık tahmini için pek çok 

                                                            
67 https://idf.org/our-activities/advocacy-awareness/resources-and-tools/159:idf-diabetes-atlas-ninth-edition-

2019.html 
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veri madenciliği yöntemlerinden faydalanılabilir. Bu nedenle, diyabeti tahmin etmek için bu algoritma-

ların uygulanması yapılmalıdır.(Komi, Jun Li, Zhai, Zhang, 2017) Bir bireyin diyabet olup olmadığı 

veri analizi, özellik seçimi (feature selection) gibi yöntemlerle tahmin edilebilir. Literatüre bakıldığında 

diyabet hastalığı tespiti alanında farklı algoritmalar kullanılarak yapılan birçok çalışma mevcuttur. 

Bunlardan biri M. M. Faniqul Islam, Rahatara Ferdousi, Sadikur Rahman ve Humayra Yasmin Bushra 

tarafından yazılan bir makaledir. Bu makalede veri madenciliği yöntemleri kullanılarak diyabet hastalığı 

teşhisi yapılmaya çalışılmıştır. Kullanılan veri madenciliği yöntemleri sonuçlarına göre sınıflandırma 

algoritmalarından Rastgele Orman(RandomForest) yüzde bölme tekniği (percentage split technique) 

kullanılarak %99 başarı oranıyla en başarılı algoritma olarak bulunmuştur. (Islam, Ferdousi, Rahman,  

Bushra, 2019: 124). Yaptığımız çalışma esnasında bu makaledeki veri seti kullanılmıştır. Başka bir ça-

lışmada ise farklı bir veri seti ile Diyabet Hastalığının sınıflandırma çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışmada ise veri madenciliği sınıflandırma algoritmalarından %86,4662 ile en yüksek başarı oranını 

veren SimpleCart algoritması olmuştur. (Şahin, Gökhan, Çetin, 2016) 

AMAÇ 

Veri madenciliği sınıflandırma algoritmalarından faydalanarak veri seti üzerinde diyabetin erken evre 

tahminini incelemek hedeflenmiştir ve böylece diyabetin neden olacağı uzun vadede görülen ciddi has-

talıkların önlenmesi veya yanlış teşhis konulmaması sağlanabilir. 

KAPSAM 

Bu çalışmada kullanılan veri setinde, Bangladeş Sylhet'teki Sylhet Diyabet Hastanesi hastalarından doğ-

rudan anketler kullanılarak toplanan 520 örnekten oluşmaktadır. Bu örneklerin içerisinde bireylerin bazı 

fiziksel özellikleri ve boşaltım sistemi özellikleri bulunmaktadır. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada UCI Machine Learning(ML) kaynağı tarafından alınan açık erişimli veriler üzerinde veri 

madenciliği yöntemleri kullanılarak sınıflandırma yapılmıştır. Bu sınıflandırma algoritmalarının başa-

rım performansları karşılaştırılmıştır. Bunlar K-En Yakın Komsu(KNN), özyineli mantıkla çalışan Ka-

rar Ağacı(DecisionTree), olasılıksal metot olarak Naive Bayes(NB), Rastgele Orman(RandomForest), 

Lojistik regresyon(LogisticRegression), XGBoost ve son olarak Destek Vektör Makinası(DVM) algo-

ritmalarıdır.  

Naive Bayes (NB) 

Naive Bayes Sınıflandırıcısı Bayes olarak tanımlanan basit bir sınıflandırma yöntemidir. Bu yöntem 

sınıflanmış verileri kullanarak yeni bir verinin mevcut sınıflardan herhangi birine ait olma olasılığını 

hesaplar. Bu yöntemde nitelikler birbirinden bağımsız ve aynı derecede öneme sahiptirler.(Karakoyun 

ve Hacıbeyoğlu,2014).  

Destek Vektör Makineleri (DVM) 

Sınıflandırma için, bir düzlemde bulunan örnekler arasına bir sınır çizerek iki gruba ayırır. Destek vektör 

makinelerinde sınıfları birbirinden ayıracak optimal ayırma hiper düzlemi(destek vektör) belirlenmeli-

dir. (Ayhan ve Erdoğmuş,2014). Sınıflandırılacak örnekler doğrusal bir düzlemle ayrıştırılabilir. Veya 
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veriye DVM  çekirdek fonksiyonları kullanılarak daha tutarlı bir ayrım yapılabilir (Karakoyun ve Hacı-

beyoğlu,2014). 

Çekirdek işlevi, DVM ‘nin tek boyutlu bir veri kümesinin "iki boyutlu" sınıflandırmasını gerçekleştir-

mesine olanak tanıyan matematiksel işlemdir.  

BULGULAR 

Yöntemlerin karşılaştırılmasında başarım kriteri olarak, kesinlik ve doğruluk değeri(accuracy) seçilmiş-

tir. Algoritmalar üzerinde tahmin yaparken en önemli kriter yüksek doğruluğu olmasıdır.  

Elde edilen sonuçlara bakıldığında Tablo-1’de DVM ’in yüksek performans verdiği görülmektedir. Bu 

yöntem doğrusal olarak ayrılmayan sınıflandırma problemlerinde ve benzer yöntemler arasında da glo-

bal optimum değere en yakın yöntem olduğundan dolayı başarılı performans verdiği gözlenmiştir. (Xiao 

ve ark., 2010).  

Tablo 1. Sınıflandırma algoritmalarının performans kıyaslaması 

 

Algoritma Doğruluk Oranı (Ac-

curacy)  

Hasta olanlar için kesinlik 

oranı 

Hasta olmayanlar için ke-

sinlik oranı 

KA % 93,85  0,93  0,94 

NB % 86,15  0,88  0,84 

KNN % 96,15  0,96  0,96 

LR % 89,23  0,89  0,89 

RF % 95,38  0,95  0,96 

DVM(SVM) % 96,92  0,96  0,98 

XGB % 95,38  0,95  0,96 
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Pozitif 

 

 

 

Negatif 

Şekil 1. Veri seti üzerinde korelasyon matrisi haritası 

Şekil 1’e göre Poliüri(polyuria) ve polidipsi(polydipsia)'nin en güçlü pozitif korelasyona sahip olduğu 

tespit edilmiştir. Cinsiyetin ise en güçlü negatif korelasyona sahip olduğu tespit edilmiştir.  

SONUÇ 

Yapılan bu çalışmada literatürde genellikle kullanılan ve her biri farklı algoritmik yöntemi içeren veri 

madenciliği başarım karşılaştırmaları Python programlama dili ile diyabet veri kümesi üzerinde yapıl-

mıştır.  

Başarım karşılaştırmasından önce veri setine analize uygun hale getirmek ve daha başarılı sonuçlar elde 

etmek için çeşitli veri önişleme metotları uygulanmıştır. Yapılan çalışmada, “Cinsiyet”(Gender) değe-

rinin diyabet ile ilişkisi olmadığı görülmektedir. 

Veri setinin gerçek verilerden oluşmasından dolayı sınıflandırma başarımlarının yüksek olduğu söyle-

nebilir. Sınıflandırma algoritmalarının veri seti üzerinde başarı kıyaslaması yapıldığında DVM’nin al-

goritmasının diğer algoritmalara göre daha yüksek başarıya sahip olduğu söylenebilmektedir. Yanlış 

teşhis ile bireylere farklı tedaviler uygulamak sağlık açısından çok ciddi ve tehlikeli sonuçlar doğurabi-

lir. Veri madenciliği sınıflandırma algoritmalarının kullanılmasıyla, yüksek doğrulukta başarılı tahmin 

yapılabildiği görülmektedir. Özellikle %96,92 başarı oranı ile DVM’nin diyabetin erken evre tanısında 

kullanılması önerilmektedir. 

Gelecekteki çalışmalarda, aynı veri seti için, farklı önişlemler uygulanarak ya da hibrit yöntemler elde 

edilerek, mevcut başarı oranının en üst seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir. 
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MİMARLIK VE İÇ MİMARLIK MÜFREDATLARINDA EVRENSEL TASARIM DERSİNİN 

YERİ 

Dilara BERK COŞKUN 

Nişantaşı Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Kentsel ölçekte yapılan eksik ve yanlış uygulamalar, bireylerin bir mekana ulaşımını ve o mekan-

daki hareketlerini zorlaştırabilmektedir. Fiziksel engelliler, yaşlılar, çocuklar, bebek arabası kullanan 

veya eşya taşıyan bireylerin kent içerisindeki erişimleri, yanlış tasarımlar yüzünden kısıtlanabilmekte-

dir. İçinde yaşadığımız çevrenin tüm kullanıcı bireyler tarafından eşit bir şekilde kullanılabilmesi için, 

evrensel tasarım fikrinin yaygınlaşması gerekmektedir. Evrensel tasarım fikri, 1985 yılında Amerikalı 

Mimar Ronald Lowrance Mace tarafından ortaya atılmıştır. Bu kavramı Mace, farklı yaş, boyut ve ye-

tenekteki bireyler tarafından kullanabilecek ürün ve çevre tasarımı olarak tanımlamaktadır. Bu fikrin 

yaygınlaşabilmesi için mimarlık ve iç mimarlık disiplinlerinde verilmekte olan tasarım eğitiminin rolü 

büyüktür. Mimarlık ve iç mimarlık eğitimlerinde evrensel tasarım dersinin zorunlu olarak verilmesi, 

öğrencilerin tasarımcı rolünü üstlenmeden önce bu konuya olan bilgi ve hassasiyetinin artırılması açı-

sından önemlidir. Bu çalışmada, İstanbul’da lisans düzeyinde mimarlık, iç mimarlık ve iç mimarlık ve 

çevre tasarımı eğitimi veren 38 üniversite araştırılmıştır. Bu üniversitelerin lisans düzeyindeki müfre-

datları incelenmiş ve evrensel tasarım ile ilgili verilmekte olan dersler tespit edilmiştir. Bu derslerin 

seçmeli veya zorunlu olma durumları analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen veri-

lere göre, mimarlık bölümlerinin %65’inde, iç mimarlık bölümlerinin %59’unda, iç mimarlık ve çevre 

tasarımı bölümlerinin %71’inde evrensel tasarım ile ilişkili dersler bulunmaktadır. Evrensel tasarım 

derslerinin bu okullarda zorunlu verilme oranı ise oldukça düşüktür. Mimarlık bölümlerinde bu oran 

%20, iç mimarlık bölümlerinde %10, iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinde ise %25’tir. Çalışma-

nın sonunda evrensel tasarım dersinin mimarlık, iç mimarlık ve iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümleri 

için müfredata zorunlu ders kategorisine alınmasının gerekliliklerine değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Evrensel Tasarım, Herkes İçin Tasarım, Kapsayıcı Tasarım, Mimarlık Eğitimi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Evrensel tasarım kavramı, 1985 yılında Amerikalı Mimar Ronald Lowrance Mace tarafından ortaya 

atılmıştır. Mace küçük yaşta çocuk felci geçirip, yaşamını tekerlekli sandalyede geçirmek zorunda kal-

mıştır. Herkes için tasarım gibi bir anlayışın eksikliğini de bu yaşlarda hissetmiş ve kendi yaşantısında 

deneyimlemiştir (Evcil, 2014). Bunun üzerine evrensel tasarım kavramını ortaya atan Ronald L. Mace, 

kavramı şu şekilde tanımlamıştır: Evrensel tasarım, tüm ürünlerin, binaların ve dış mekanların mümkün 

olduğunca çok sayıda kişinin kullanımını sağlamak için tasarlanmasıdır. Adaptasyona gerek duyulmak-

sızın tüm yaş ve yetenekteki insanlar tarafından kullanılabilen ürün ve yaşanabilen çevrelerin tasarımıdır 

(Mace, Hardie & Place, 1991). Evrensel tasarım, insan çeşitliliğine saygı duyar ve tüm insanların yaşa-

mın tüm faaliyetlerine dahil edilmesini destekler (Story, Mueller & Mace, 1998). 

Evrensel tasarım, kapsayıcı tasarım, herkes için tasarım kavramları, ortak bir hedefe doğru yaklaşmakta, 

yapılı çevrenin ve ürünlerin “herkes” tarafından güvenli olarak, fonksiyonel ve anlaşılır nitelikte, sür-

dürülebilir hedeflere uyum sağlayan özellikleriyle kullanılabilmesinin mümkün kılınmasını amaçlamak-

tadırlar. Evrensel tasarım bir akım değil, tasarım sürecini yönlendirmek için kullanılacak bir yöntemdir 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

408 

(Belir, 2018). “Evrensel tasarım kavramının amacı, çok az ekstra maliyetle veya ekstra maliyet gerek-

meksizin daha fazla insan tarafından daha kullanılabilir ürünler, iletişimler ve yapısal çevreler oluştura-

rak herkes için yaşamı kolaylaştırmaktır. Evrensel tasarım kavramı tüm yaşlardaki, ölçülerdeki ve yete-

neklerdeki bütün insanları hedef almaktadır (Preiser ve Ostroff, 2001).”  Evrensel tasarımın farklı disip-

linlerde daha rahat anlaşılıp uygulanabilmesi amacı ile, evrensel tasarım kavramının da çıkış yeri olan 

Evrensel Tasarım Merkezi (The Center for Universal Design) tarafından 7 ilke belirlenmiştir. Bu ilkeler; 

Eşit Kullanım, Esnek Kullanım, Basit ve Sezgisel Kullanım, Algılanabilir Bilgi, Hata Toleransı, Düşük 

fiziksel güç, Yaklaşım ve kullanım için yeterli alan, şeklinde sıralanmaktadır. 

Evrensel tasarım kavramının, mimarlar ve iç mimarlar tarafından benimsenmesi ve yaygınlaştırılması, 

yapacakları tasarımlarda bu ilkeleri göz önünde bulundurmalarını sağlayacaktır. İçinde yaşanılan me-

kanların farklı özelliklere sahip bütün bireyler tarafından en uygun şekilde kullanabilmesini sağlayacak-

tır. Bunun için mimarlık ve iç mimarlık eğitim öğretim müfredatında, evrensel tasarım ilkelerini ve 

önemini anlatan derslerin bulunması önemlidir.  

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) 30.09.2011 tarihinde 041995 sayı ile tüm üniversitelere “Herkes İçin 

Tasarım” dersinin müfredata dahil edilmesine ilişkin kapsamlı bir yazı göndermiştir. Gönderilen bu ya-

zıda belli düzenlemelerin hayata geçirilmeleri istenmektedir (Evcil, 2012). Bu maddelerde çalışmanın 

konusuyla ilişkili görülmekte olan önemli maddeler şu şekilde sıralanmaktadır; 

1. Herkes için tasarım yaklaşımının başta Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, Endüstri 

Ürünleri Tasarımı ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde, tasarımcının önemli donanımlarından biri ve ta-

sarım eğitiminin de önemli bir bileşeni olarak stratejik düzeyde ele alınması, 

2. Herkes için tasarım yaklaşımının tasarım eğitimi veren bölümlerin program yeterlilikleri arasında 

yer alması, stüdyo derslerinin zorunlu öğrenim çıktılarından biri olması, 

3. Tasarım eğitiminin başlangıç dönemlerinde kuramsal bir altyapı oluşturulması için eğitimin ilk yıl-

larından itibaren konuyla ilgili zorunlu ders verilmesi, lisans ve lisansüstü düzeyde ise özelleşmiş ders-

lere yer verilmesi (Evcil, 2012). 

YÖK’ün üniversitelere göndermiş olduğu bu yazı, herkes için tasarım kavramının önemini vurgulamak-

tadır. Mimarlık ve iç mimarlık eğitimi verilen üniversitelerde evrensel tasarım dersinin zorunlu olarak 

müfredata verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu durum çalışmanın amacını destekler niteliktedir.  

AMAÇ  

Çalışmanın amacı, mimarlık ve iç mimarlık eğitiminde evrensel tasarım dersine verilen önemi tespit 

etmek ve bu eğitimin lisans döneminde zorunlu olarak verilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktır. Bu 

çalışmanın gelecek eğitim öğretim müfredat planlaması yapılırken, evrensel tasarım dersinin öneminin 

dikkate alınması ve zorunlu ders olarak müfredata eklenmesi hedeflenmektedir.   

KAPSAM 

Çalışma, İstanbul’da lisans düzeyinde mimarlık, iç mimarlık ve iç mimarlık ve çevre tasarımı eğitimi 

veren 38 üniversite ile sınırlandırılmıştır. İstanbul’da bulunan bu bölümlerin müfredatlarında evrensel 

tasarıma yönelik verilmekte olan dersler, bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Türkiye’de mimar-

lık ve iç mimarlık eğitimi veren üniversite sayısının çokluğu, araştırma süresini uzatacağından dolayı, 
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çalışmanın belirli bir şehir ile sınırlanmasını zorunlu kılmıştır. Türkiye’de mimarlık ve iç mimarlık eği-

timi veren üniversitelerin %20’sinden fazlasını tek başına barındırması sebebiyle, çalışmanın bu ille 

sınırlandırılmasına karar verilmiştir. İstanbul’da bulunan üniversitelerin sayısı, çalışma için yeterli veri 

elde edebilecek sayıdadır. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada, İstanbul’da mimarlık ve iç mimarlık eğitimi veren bütün üniversiteler tespit edilerek, 

internet sitelerinde yayınladıkları bölüm müfredatları incelenmiştir. Müfredatta bulunan, evrensel tasa-

rıma ve engellilere yönelik verilen dersler araştırılarak, “evrensel tasarım, herkes için tasarım, engelsiz 

tasarım, erişilebilirlik, ulaşılabilirlik, engelli” kavramları anahtar kelime olarak seçilerek, dersin adı 

veya içeriğinde bu kavramları barındıran dersler araştırmanın kapsamına dahil edilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmada, mimarlık ve iç mimarlık müfredatlarında evrensel tasarım dersinin bulunup bulunmama du-

rumları incelenmiştir. Bunun için İstanbul’da mimarlık, iç mimarlık ve iç mimarlık ve çevre tasarımı 

bölümlerini içeren üniversiteler tespit edilmiştir. İstanbul’da mimarlık ve iç mimarlık eğitimi veren top-

lam 38 üniversite bulunmaktadır. Bunlardan 6’sı devlet üniversitesi, 32’si vakıf üniversitesidir. Bu okul-

lardan Medeniyet Üniversitesi’nde Mimarlık bölümü açılmış olmasına rağmen, henüz eğitim öğretim 

dönemi başlamamıştır. İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 30 Haziran 2020 ta-

rihi itibariyle eğitim öğretim faaliyetleri iptal edilmiştir. İstanbul Üniversitesi’nin müfredatında 2. sınıf-

tan sonraki dönemlere ait zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili bir bilgiye ulaşılamamıştır. Beykoz Üniver-

sitesi müfredatında seçmeli derslere ulaşılamadığı için kapsam dışı bırakılmıştır. Bahsi geçen bu 4 üni-

versite çalışma kapsamına dahil edilememiş, mimarlık ve iç mimarlık eğitimi vermekte olan 34 üniver-

site ile devam edilmiştir.  

Çalışmanın kapsamına alınan 34 üniversitede bulunan mimarlık, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre ta-

sarımı bölümleri incelenmiştir. Tablo 1’de bu okullarda bulunan bölümlerin evrensel tasarım ile ilgili 

bir ders içerip içermediği işaretlenmiştir. Yeşil ile gösterilenler dersin bulunduğunu, turuncu ile göste-

rilenler dersin bulunmadığını, beyaz ile gösterilenler o okulda o bölümün bulunmadığını göstermektedir. 

Çalışmada mimarlık bölümünü barındıran ve değerlendirmeye alınan 31 üniversitenin 11’inde evrensel 

tasarım ile ilgili bir ders bulunmamaktadır. İç mimarlık bölümünü barındıran ve değerlendirmeye alınan 

17 üniversitenin 7’sinde evrensel tasarım ile ilgili bir ders bulunmamaktadır. İç mimarlık ve çevre tasa-

rımı Bölümünü barındıran ve değerlendirmeye alınan 17 üniversitenin 5’inde evrensel tasarım ile ilgili 

bir ders bulunmamaktadır. Şekil 1’de, incelenen üniversitelerin evrensel tasarım dersini barındırma 

oranları bulunmaktadır. Bu bölümlerin müfredatlarında dersleri barındırma oranlarına göre mimarlık 

bölümlerinin %65’inde, iç mimarlık bölümlerinin %59’unda, iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinin 

%71’inde bu ders bulunmaktadır (Şekil 1).  
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Tablo 1. Üniversite - evrensel tasarım dersi eşleştirmesi  (Berk Coşkun, 2020) 

 

 

Şekil 1. Evrensel tasarım dersini barındırma oranları (Berk Coşkun, 2020) 
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Tablo 2. Seçmeli/zorunlu verilen evrensel tasarım dersleri (Berk Coşkun, 2020) 

 

 

Şekil 2. Seçmeli/zorunlu verilen evrensel tasarım ders oranları (Berk Coşkun, 2020) 

Çalışmanın devamında, İstanbul’da bulunan mimarlık ve iç mimarlık eğitimi verilen üniversitelerden 

evrensel tasarım dersini zorunlu veya seçmeli olarak verilme durumu incelenmiştir. Tablo 2’de, üniver-

sitelerin ilgili bölümlerde verilen derslerin seçmeli/zorunlu olma durumları görülmektedir. Mimarlık 

bölümünü barındıran, çalışma kapsamında toplam 31 üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerin 
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20’sinde evrensel tasarım dersi bulunmakta ve yalnızca 4 üniversitede bu ders zorunlu olarak verilmek-

tedir. Bu üniversitelerin %20’si evrensel tasarım dersini zorunlu olarak vermektedir. İç mimarlık bölü-

münü barındıran, çalışma kapsamında toplam 17 üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerin 10’unda 

evrensel tasarım dersi bulunmaktadır ve yalnızca 1 vakıf üniversitesinde bu ders zorunlu olarak veril-

mektedir. Bu da %10’luk bir orana tekabül etmektedir. İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünü barın-

dıran, çalışma kapsamında toplam 17 üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerin 12’sinde evrensel 

tasarım dersi bulunmaktadır. Bunlardan 3’ünde bu ders zorunlu olarak verilmektedir.  Bu da %25’lik 

bir orana tekabül etmektedir (Şekil 2). 

Tablo 3, 4 ve 5’te, mimarlık, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümleri için çalışma kapsa-

mına alınan üniversitelerin müfredatında verilmekte olan evrensel tasarım dersiyle ilişkili bulunmuş 

olan dersler gösterilmektedir. “S” ile belirtilmiş olan dersler seçmeli dersleri, “Z” ile belirtilmiş olan 

dersler zorunlu dersleri göstermektedir. Tabloda ismi kırmızıyla yazılmış olan üniversitelerin mimarlık 

bölümlerinde ise bu konuyla ilgili herhangi bir derse rastlanmamıştır. 

Tablo 3. Üniversitelerin mimarlık bölümünde bulunan evrensel tasarımla ilişkili bulunan ders-

ler  (Berk Coşkun, 2020) 

 

Bölümlerde verilmekte olan dersler, isminde geçen “evrensel tasarım, herkes için tasarım, engelsiz ta-

sarım, erişilebilirlik, ulaşılabilirlik, engelli” kavramları anahtar kelime olarak seçilerek tespit edilmiştir. 

Bu anahtar kelimeleri içermeyen ancak içeriğinde herkes için tasarım kavramına yer verildiği görülen 

“Çevresel Tasarım”, “İnsan Faktörü ve Uluslararası Tasarım” gibi dersler de çalışmaya dahil edilmiş-

tir.  
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Tablo 4. Üniversitelerin iç mimarlık bölümünde bulunan evrensel tasarımla ilişkili bulunan 

dersler  (Berk Coşkun, 2020) 

 

Tablo 5. Üniversitelerin iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünde bulunan evrensel tasarımla 

ilişkili bulunan dersler  (Berk Coşkun, 2020) 

 

SONUÇ 

Evrensel tasarım kavramının, özellikle mimar ve iç mimarlar tarafından benimsenmesi, yapılacak tasa-

rımların herkes için uygun hale getirilmesi açısından önemlidir. Yapılan bu çalışmada, İstanbul’da mi-

marlık, iç mimarlık ve iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerini içeren üniversitelerin müfredatları in-

celenmiştir. YÖK’ün, 2011 yılında herkes için tasarım dersinin müfredata eklenmesi hakkında üniver-

sitelere göndermiş olduğu yazının üzerinden 9 sene geçmiş olmasına rağmen, üniversiteler tarafından 

bu derse gerekli önemin verilmediği ve halen evrensel tasarım dersini barındırmayan okullar olduğu 

görülmüştür. Yapılan bu çalışmada mimarlık bölümlerinin %65’inde, iç mimarlık Bölümlerinin 

%59’unda, iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinin %71’inde evrensel tasarım ile ilişkili dersler bu-

lunmaktadır.  Evcil’in 2012 yılında Türkiye bulunan üniversitelerdeki mimarlık bölümleri için yapmış 
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olduğu çalışmada, İstanbul’da mimarlık bölümü bulunan 17 üniversitenin 3’ünde (%17) evrensel tasa-

rıma yönelik dersler bulunurken, 8 sene sonra yapılmış olan bu çalışmada, mimarlık bölümü bulunan 

31 üniversitenin 20’sinde (%65) bu dersin bulunduğu görülmektedir. Bu orana bakıldığı zaman, önceki 

yapılmış olan çalışmalara kıyasla, üniversite sayısının da artmasına rağmen bu oranın büyük ölçüde 

arttığı görülmüştür. Ancak halen üniversitelerin tamamının müfredatına eklenmemiş, eklenenler ise seç-

meli ders olarak müfredatta yer almıştır. Derslerin bu okullarda zorunlu verilme oranı ise oldukça dü-

şüktür. Mimarlık bölümlerinde bu oran %20, iç mimarlık bölümlerinde %10, iç mimarlık ve çevre tasa-

rımı bölümlerinde ise %25’tir. Bu orana bakıldığında İstanbul’da bulunan iç mimarlık ve çevre tasarımı 

bölümlerinde, evrensel tasarım dersi daha fazla bulunmakta ve daha fazla üniversitede zorunlu olarak 

verilmektedir. Bu dersin çoğunlukla seçmeli ders olarak verilmesi, öğrencilerin başka dersi tercih etmesi 

durumunda, evrensel tasarım ile ilgili bilgi sahibi olmadan mezun olmalarına  sebep olmaktadır. Bu da, 

herkes için tasarım kavramının öneminin yeteri kadar anlaşılamamasına, yapılacak tasarımların farklı 

özelliklerde kullanıcı bireyler tarafından kullanılabilecek şekilde yapılmamasına neden olabilecektir. 

Bunun için evrensel tasarım dersinin mimarlık ve iç mimarlık bölüm müfredatlarına zorunlu ders olarak 

eklenmesi, bu gibi sorunları ortadan kaldıracaktır. Gelecek dönemlerde, bu dersin bütün üniversitelerin 

müfredatına zorunlu ders olarak eklenmesi umulmaktadır. 
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OTEL OLARAK KULLANILAN SİVİL MİMARLIK ÖRNEKLERİ: İŞLEV VE BİNA 

ADAPTASYONU 

Gevher SAYAR1, Dicle AYDIN2 

1-2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü Konya / Türkiye 

Öz: Geçmişten geleceğe kültürün aktarımında mimari yapılar, maddi kültür ögeleri olarak taşıdıkları 

değerler ile önemli somut varlıklardır. İnşa edildiği dönemin yapı kültürü, sosyal yaşantısı, toplumsal 

nitelikleri gibi birçok konuda izleri ve bilgileri barındıran tarihi binalar, mimari miras nitelikleriyle bu-

lunduğu bağlamın kimliğini de yansıtmaktadırlar. Bu yapıların bir değer olarak korunmasında ve gele-

ceğe aktarılmasında “yeniden kullanım” bir araç olarak benimsenmektedir. İşlevsel olarak kullanım de-

ğerine sahip olan her yapı, yeniden kullanıma adaptasyon için değerlendirilmesi gereken bir potansiyele 

sahiptir. Yapı kültürü ve mimari nitelikleriyle yerel olanı yansıtan tarihi binaların, yeniden kullanım 

kararında otel işlevi, otellerin temsil niteliği ile örtüşmekte, yapılış amacı otel olmayan yapılar, yeniden 

kullanım ile otele dönüştürülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın konusunu otel olarak hizmet veren sivil 

mimarlık örnekleri oluşturmaktadır. Otellerin günümüzde standartları ve sınıfları oldukça farklı olsa da 

mimari bir değer taşıyan, gündelik yaşamın sahnelendiği, kültürün bir yansıması olan sivil mimarlık 

örneklerinin otel olarak kullanımı, yapının yaşamına devam etmesi, işlevsel değerini sürdürmesi, yerel-

liğin ön plana çıkması ve bulunduğu yerde gezilecek, görülecek turizm rotalarına da dâhil olabilmesi 

yönüyle de önemli olmaktadır. Çalışmada yazılı kaynaklardan da yararlanılarak otel olarak kullanılan 

sivil mimarlık örnekleri Konya ve Antalya’dan örneklenmiş,  mekânsal nitelikleri ile otel işlevinin adap-

tasyonu ele alınmıştır. Butik otel olarak hizmet veren yapılar için işlevsel gereksinimlerin ne olduğu 

ortaya koyulmuş ve geleneksel evlerin mekânsal nitelikleri tanımlanarak, yeni işleve adaptasyon ince-

lenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Yeniden Kullanım, Butik Otel, İşlev, Sivil Mimarlık 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Binaların yapılış amacı ile kullanılamamalarının, yapısal, işlevsel, ekonomik, çevresel, teknolojik ve 

yasal nedenleri olabilmektedir. Mevcut yapı stokunun yapılış amacı dışında başka işlevle kullanılması 

ise ekonomik, ekolojik, kültürel yararları yönünden tercih edilmektedir. Mimaride yeniden kullanım 

olarak tanımlanan bu eylem bir dizi analizi gerekli kılmaktadır. İşlevini kaybetmiş her türlü tarihi yapı, 

bir döneme tanıklık etmiş, yaşanmışlıkları olan, kentte ve kentlide iz bırakan somut deliller olması ne-

deniyle korunması gereken kültür varlıklarıdır (Aydın ve Aksoy, 2012). Yeniden kullanılacak yapının, 

korunması gereken tarihi bir bina olması, mimari miras değeri ile geleceğe aktarılan bir birikimi ifade 

etmektedir. Bu birikim bünyesinde tarihi, kültürü, toplumu, sosyal yaşantıyı içermektedir. Çağdaş ya-

şam ile bütünleştirilen mimari miras örnekleri söz konusu birikimin sürekliliğini sağlarken, bir değer 

olarak da yaşamlarına devam etmektedirler. Etkili bir koruma, bu yapıların “yaşayan birer varlık” duru-

muna getirilmesi (Altınoluk, 1998) ve sosyokültürel yaşama dâhil edilmeleri (Yaldız ve Asatekin 2016) 

ile mümkün olacaktır. Bir yapının sürekli bakımının yapılması ve yaşamını sürdürebilmesi, işlevsel de-

ğeri için bir gereklilik olmuş, bu sayede birçok yapı korunarak günümüze kadar ulaşabilmiştir (Ahun-

bay, 2009). 

Yapıların yeniden kullanımı, yeni fonksiyonel gereksinimleri karşılamak için bir dönüşüm sürecini ifade 

etmektedir (Eyüce ve Eyüce 2010). Bu süreçte sürdürülebilir bir koruma yaklaşımı için yeni işlevle 
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mevcut yapının çevresel-mekânsal özellikleri arasında bir uyum olması gerekmektedir (Kuban, 2000). 

Amaca uygun bir tasarım yapma eyleminden farklı olarak mevcut binanın mekânsal organizasyon, ha-

cimsel nitelik, mekân ilişkileri, çevresel faktörler ve binanın özgün işlevi yönünden yeni işlevin gerek-

sinimlerine uygun olması fiziksel ve anlamsal açıdan önemli olmaktadır. Dolayısıyla mevcut binanın, 

tarihi ve mimari değeri, sınırlayıcı bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Çoğu durumda taviz verilen, 

yeni işlevin gereksinimleri olmakta ve mevcut binanın simgesel, tarihi, mimari, kültürel değeri bu tavizi 

zorunlu kılarak, yeni işlevin gereksinimleri için göz ardı edilebilecek durumları gündeme getirmektedir. 

İşlevsel olarak kullanım değerine sahip olan bir yapı, yeniden kullanıma adaptasyon için değerlendiril-

mesi gereken bir potansiyele sahiptir (Aydın ve Okuyucu, 2009). Yapı kültürü ve mimari nitelikleriyle 

yerel olanı yansıtan binaların, yeniden kullanım kararında otel işlevi, otellerin temsil niteliği ile örtüş-

mekte, yapılış amacı otel olmayan yapılar, yeniden kullanım ile otele dönüştürülmektedir. Otellerin gü-

nümüzde standartları ve sınıfları oldukça farklı olsa da tarihi bir yapının otel olarak kullanımı, yapının 

yaşamına devam etmesi, işlevsel değerini sürdürmesi, yerelliğin ön plana çıkması ve bulunduğu yerde 

gezilecek, görülecek turizm rotalarına da dâhil olabilmesi yönüyle de önemli olmaktadır. Ancak Ku-

ban’a (2006) göre “turizm ve mimari, ilişki bağlamında birbirinden farklı iki olgudur. Turizmin kazanca 

dönük bir sanayi olarak kendine özgü bir mantığı ve örgütlenmesi bulunmaktadır. Kuban (2006) turiz-

min eski doku ve yapıya etkisini şöyle özetlemektedir: turizm eski yapı ile ilişkisini, sözde onu restore 

ederek, aslında kısmen yok edip, kısmen eskiterek kurmaktadır. Bir yapıya ziyaretçi sokmaya başladı-

ğınız zaman eşikler aşınmaya başlamaktadır”. Bu görüşüyle Kuban, turizmin koruma anlayışına zarar 

verdiğini savunur. Turizm yoğun kullanımla binalara, dolayısıyla mimari değerlere zarar vermekte ve 

korumak yerine daha hızlı aşınmasına, zarar görmesine sebep olmaktadır. Bu noktada tarihi bir dokuyu, 

binayı turizm odaklı kullanıma açtığınızda koruma duyarlılığı daha da ön planda olmalıdır. Diğer yan-

dan bir yapıyı atıl bırakmak da harap olmasını tetikleyecektir. Bu noktada koruma ve kullanma dengesi 

önem arz etmektedir. Kullanımın, yani işlevin ne olduğu sorgulanmalı, kullanım yoğunluğu analiz edil-

meli, yeni işlevin gereksinimleri ile yapılması gerekli müdahalelerin neler olduğu ve yapıyı nasıl etki-

leyeceği araştırılmalıdır. Butik otel işlevi, son dönemlerde korunan sivil mimarlık örneklerinde karşı-

laştığımız bir uygulamadır. Turizm sektöründe yaygın kullanılan imaj kavramı, butik otel denilince bir 

takım farklı özellikleri akla getirmektedir. Yatak sayıları 10 ila 100 arasında değişen, ev sıcaklığını his-

settiren, bulunduğu yere özgü değerleri taşıyan butik oteller, kullanılan binanın mimari değerlerini, do-

layısıyla kültürünü ve tarihini, öncelikle konaklayanlara, ziyaret edenlere ve onların aracılığı ile diğer 

insanlara aktaran bir aracı rol üstlenmiş olmaktadırlar. “Ortaya çıkış felsefesine uygun olarak yöresel 

özellikleri yansıtan ve kişiye özel hizmet veren butik otellerde mimari özelliklerin kullanımı bu etkiyi 

güçlendirmektedir. Bu nedenle butik oteller, gerek eski yapının yeniden değerlendirilmesi olsun gerekse 

yeni bir yapı olsun, dış görünüm, iç mekânda kullanılan malzeme, renk, form, oda ve diğer mekânların 

boyutları, dekorasyonları vb nitelikleri ile bulundukları yörenin mimari özelliklerini taşımaktadırlar” 

(Güzel ve ark. 2006).  

AMAÇ 

Özgün işlevi konut olan ve otel olarak yeniden işlevlendirilen sivil mimarlık örneklerinin mekânsal ni-

telikleri ile yeni işlevin adaptasyonunu inceleyerek, verilen işlevi koruma ve turizm yönüyle yorumla-

mak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.  
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KAPSAM 

Çalışma, Konya ve Antalya’dan örneklenen iki butik otel ile sınırlıdır. Çalışmada çok yönlü bir analiz 

ve değerlendirmeden ziyade yeniden kullanım örnekleri, mevcut bina ve verilen işlevin gereksinimleri-

nin adaptasyonunu bakış açısıyla öznel bir değerlendirme kapsamındadır.  

YÖNTEM 

Çalışmada betimsel yöntem kullanılmış, örnek binalara ilişkin şematik çizimler ve yazılı kaynaklardan 

elde edilen planlar materyal olarak kullanılmıştır. Ayrıca, yazılı kaynaklardan elde edilen ve kişisel ar-

şivimizde yer alan fotoğraflar, çalışmada kullanılan diğer görsel materyalleri oluşturmuştur.  

BULGULAR  

Çalışma kapsamında otel işleviyle hizmet veren Antalya Kaleiçi ve Konya’dan sivil mimarlık örnekleri 

ele alınmıştır. Butik otel olarak kullanılan küçük ölçekli yapılar tarihi dokuda yer almaktadır. Kültürel, 

mimari ve tarihi açıdan değer taşıyan bir dokuda yer almaları bakımından bağlamsal özellikleri ortaktır. 

Butik oteller: az sayıda odası bulunan, konforlu konaklama imkânı veren otellerdir. Genelde işletmecisi 

kendisi olan, az sayıda personel ile kişiye özel hizmet veren otellerdir. Ev sıcaklığında, bireysel kullanıcı 

ya da küçük grup kullanıcılarından dolayı sakin ve insan ölçeğinde ortamları, butik otellerde bulmak 

mümkündür. “Bu otel tiplerinin yaygınlaşmasının ardında, müşterinin şıklık ve konforu bir arada bula-

bilmesi, yüksek kalitede kişiye özel hizmet sunularak müşterilerin kendilerini evinde hissetmelerinin 

sağlanmaya çalışılması ve az sayıda oda kapasitesine sahip olmasına rağmen üst gelir gruplarından 

turistleri çekebilmesinin bir sonucu olarak yüksek gelir elde edilebilmesi gibi sebepler yatmaktadır” 

(Yüksel, 2009). Dünya’da ve Türkiye’de butik otelcilik anlayışı, seksenlerin sonlarından itibaren geliş-

miştir (Güzel ve ark.2006). Mekânsal olarak: giriş – resepsiyon, konaklama için odalar, mutfak, yemek-

kahvaltı salonu, çamaşır yıkama-kurutma alanı ve kullanılan malzemeler için depo(lar) gibi temel 

mekânlar butik otellerin mekânsal programını oluşturmaktadır (Aydın ve ark., 2019) (Tablo 1). 
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Tablo 1. Butik otel için işleve bağlı mekânsal gereksinimler ve eylemler  

(Aydın ve ark., 2019) 

BİNA BÖLÜM MEKÂNLAR EYLEMLER 

 

 

 

BU-

TİK 

OTEL 

GİRİŞ  LOBİ-RESEPSİYON -oturma 

-bekleme  

-resepsiyon-giriş işlemleri 

YÖNETİM 

BÖLÜMÜ 

YÖNETİM 

MEKÂNLARI-OFİSLER 

 

-oturma  

-görüşme-toplanma 

-çalışma eylemi 

-dinlenme eylemi 

HİZMET 

BÖLÜMÜ 

ÇAMAŞIRHANE 

MUTFAK 

 

-çamaşır yıkama-kurutma-ütü-

leme-depolama 

-yemek hazırlama-bulaşık yı-

kama-depolama-servis 

YATAK BÖ-

LÜMÜ 

OTEL ODALARI -yatma 

-dinlenme 

-yemek yeme 

-çalışma 

SERVİS 

BÖLÜMÜ 

MUTFAK -yemek hazırlama eylemi 

-çay servisi eylemi 

ORTAK 

BÖLÜMLER 

YEMEK SALONU 

WC-LAVABO 

-yemek yeme, oturma, dinlenme 

-temizlik-tuvalet eylemleri 

 

Örnek 1. Antalya Kaleiçi’nde Bir Butik Otel (Mediterra Art Otel)   

Antalya Kaleiçi yerleşimi, yaklaşık elli bin yıllık geçmişi, geleneksel kent dokusu, yörenin yaşam biçi-

mini yansıtan 18. ve 19. yy. sivil mimarlık örnekleri ve anıtsal yapıları ile turistik bir yer olarak canlılı-

ğını korumaktadır. “Kaleiçi özgün kent dokusu nedeniyle 1972 yılında Gayrımenkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından “Sit” bölgesi ilan edilmiştir.” (Urfalıoğlu, 1995). “Antalya Kaleiçi 

Evleri topoğrafyaya uyum açısından geleneksel yerleşimlerin özelliklerini taşımaktadır. Sıcak – nemli 

iklim bölgesinde bulunması nedeniyle evler arazi eğimine uygun, meltem rüzgârını yerleşme içine ala-

bilecek şekilde konumlandırılmıştır” (Aktuna, 2007). Kaleiçi Evleri, geleneksel Türk Evi’nin özellikle-

rini taşımaktadır. Dokuda var olan sivil mimarlık örnekleri dış sofalı (açık ya da kapalı) (Bektaş, 1980), 
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tek, iki ya da üç katlı, avlulu, cumbalı, Akdeniz iklimine göre biçimlenmiş kendine özgü bir karaktere 

sahiptir. Sokak, Kaleiçi’nin kimliğinin bir parçasıdır. Çalışma kapsamında butik otel olarak kullanılan 

beş sivil mimarlık örneği ele alınmıştır.  

Antalya Kaleiçi Müze Sokak, Zafer Sokak ve Civelek sokakta konumlanan birbirinin komşuluğunda 

beş konut bütünleştirilerek otel olarak düzenlenmiştir. Oteli oluşturan konutlar, geleneksel Kaleiçi ev-

lerinin karakteristik özelliklerini sergilemektedir. 2, 3 ve 4 nolu konutlar restore edilmiş, 1 ve 5 yeniden 

inşa edilmiştir. Üç yönden dar sokaklara cephelenen otelin, ikinci ya da üçüncü katlarında cumbalarla 

kamusal alana açılım sağlanmaktadır. Otelin ana girişi Zafer Sokak yönündendir. Otel toplam 33 odadan 

oluşmaktadır. Otelde kapalı ve açık restoran, mutfak, bar, lobi, idari ofisler yer almaktadır. Optimum 

büyüklükte odalar 2 kişilik yataklı ya da ayrılabilecek nitelikte 2 ayrı yataklı olarak düzenlenmiştir. 

Banyoların niteliği değişmekte, duş kabini ya da jakuzi olabilmektedir. Orta avlu iki kottan oluşmakta-

dır. Lobi ile bağlantılı alt kotta havuz ve havuz başı kahvaltı salonu-restoran-bar bağlantısı bulunmak-

tadır. İdari ofis ve müdür odası bu avluya açılmaktadır. Üst kotta ise müze sokağa da cephesi olan diğer 

blok yer almaktadır. Ayrıca bu kotta bir güneşlenme terası bulunmaktadır. Orta avlu ile bağlantılı olan 

mekân aynı zamanda Müze Sokaktan girişin açıldığı avludur. Otelde servis mekânları (mutfak, kiler) 

oteli oluşturan beş konuttan birinin zemin katında düşünülmüştür. Mutfak konum olarak kahvaltı ve 

yemek servisi için orta avluya yakın tutulmuştur.   

 

 

 

Şekil 1. Konutlar ve birbirleriyle ilişki-

leri (Plan şemaları Antalya Kültür 

Varlıkları Koruma Kurulu Arşivinden 

temin edilmiştir). 

Şekil 2. Butik otel kullanımı-şematik çizim 

……. 
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Fotoğraf 1. Otelin dış ve iç mekândan görselleri (Fot. Dicle Aydın) 

Örnek 2: Konya’da bir Butik Otel (Hich Hotel) 

Konya şehri XIII. yüzyılda yaşamış olan, büyük din adamı, düşünür Mevlana Celaleddin-i Rumi’ye ev 

sahipliği yapan bir şehirdir. Anadolu Selçuklu devletinin başkenti olan Konya’da 13. yüzyıla tarihlenen 

cami, medrese, han, kervansaray, türbe ve kümbet gibi çok sayıda tarihi eser bulunmaktadır. Osmanlı 

döneminde inşa edilmiş camiler de ziyaret edilen tarihi eserler arasındadır. Tarihi ticaret merkezinde yer 

alan bedesten ve çarşıları, Mevlana Müzesi ve Alaeddin Tepesi aksı üzerinde yer alan binalar kentin 

kimliğini yansıtan mimari miras niteliğindeki örneklerdir. Sivil mimarlık örnekleri gerektiği gibi koru-

namamış olmasına rağmen Mevlana Müzesi komşuluğunda yer alan örnekler restore edilerek korunması 

sağlanmıştır.  Geleneksel Konya evlerini Berk (1951), hayatlı ve sofalı evler olarak iki kısma ayırmıştır. 

Hayatlı evlere; sokaktan zemini taşla döşeli ön bahçe olarak tabir edilen hayat vasıtası ile girilmektedir. 

Boyut ve hacim olarak daha büyük ebatlara sahip sofalı evler geleneksel Konya evlerinde kullanılan 

diğer bir ev tipidir. Ekonomik durumu iyi olan ve genellikle geniş ailelerin kullandığı bu ev tipi, plan 

açısından genellikle simetrik bir özelliğe sahiptir. Sofalı iki katlı geleneksel Konya evlerine, çoğunlukla 

sokak üzerinden girilmekte, sofadan bahçeye/avluya çıkılmaktadır. Sofalı plan şemasına sahip butik otel 

olarak kullanılan iki konut bu çalışmada ele alınmıştır.     

Konya tarihi kent merkezinde, Karatay İlçesi Aziziye Mahallesi Celal Sokakta yer alan bitişik nizam iki 

konut, bütünleştirilerek butik otel olarak düzenlenmiştir. Tarihi ticaret merkezinin komşuluğunda yer 

alan yapının yakın çevresinde, otel ve turistik amaçlı ticari mekânlar, restore edilerek lokanta, dernek 

işlevleriyle kullanılan tescilli yapılar ve sivil mimarlık örnekleri bulunmaktadır. Örnek olarak seçilen 

konutların arka bahçeleri (güneyde) en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan Mevlana Müze-

sine/Mevlana Dergahına yönelmektedir. “Konutların 20. yy’ın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmekte-

dir. İç sofalı konutlar bodrum, zemin ve birinci kattan oluşmaktadır. Bitişik nizam olarak inşa edilen 

evlerin Celal Sokaktan girişleri bulunmakta, girişin üstünde cumba yer almaktadır. Her iki konutun 
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bahçelerine de aynı sokaktan giriş bulunmaktadır. Binalar birbirine bodrum katta düzenlenen, tepe 

pencereleriyle aydınlatılan yemek salonu ile bağlanmaktadır. Zemin katta ve birinci katta farklı büyük-

lüklerde otel odaları yer almaktadır” (Aydın ve ark., 2019).  

 

 

 

 

Şekil 3. Zemin kat ve birinci kat planları (kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge ku-

rulu müdürlüğünden alınarak seda çağlar ve hanife gürler tarafından düzenlenmiştir) 

 

 

 
 

 

 

  

Fotoğraf 2. Otelin dış ve iç mekanlarından görseller (Fot. Dicle Aydın) 

Batıda yer alan konutta 5, doğuda yer alan konutta 8 oda olmak üzere otelde toplam 13 oda hizmet 

vermektedir. Oda düzenlemelerini yapabilmek ve odalarda banyo-tuvalet mekânlarını oluşturabilmek 

amacıyla müdahaleler yapılmıştır. Bodrumda mutfak, yemek salonu, tuvaletler, ofis mekânı bulunmakta, 

doğu yönündeki konutun avlusunda yer alan müştemilat, çamaşır yıkama, kurutma, ütüleme ve depo-

lama amaçlı kullanılmaktadır (Aydın ve ark. 2019). Avlu aktif olarak kullanılmakta sadece konakla-

yanlara değil, kentliye de hizmet vermektedir. Otelin yemek salonu da kahvaltı ve yemek organizasyon-

ları için kullanılmaktadır. 

SONUÇ 

Toplumsal, tarihi, kültürel sürecin sonucu olarak koruma kavramı, kentsel ve ekonomik yaşamla bağ-

lantılı olan turizm ile de ilişkilidir. Bu çalışma da otel olarak kullanılan sivil mimarlık örnekleri korunan 

ve konaklama işlevi sebebiyle turizm adı altında ekonomik kazanıma araç olan bir nitelikte karşımıza 

çıkmaktadır. Sivil mimarlık örneklerinin butik otel işlevine uyarlanmasında, gereksinimlerin minimal 

düzeyde karşılanmasının yeterli olması sebebiyle bir sorun oluşturmamaktadır. En az 10 yataklı olması 
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gereken butik otellerde, yemek, temizlik gibi diğer gereksinimleri de karşılamak için az sayıda ve küçük 

mekanlar yeterli olmaktadır. Otel odalarına banyo, tuvalet ve lavabo hacimlerinin eklenmesi özgün ka-

rakteri değiştirse de sivil mimarlık örneklerinde bu tip düzenlemeler/müdahaleler yaygın olarak karşı-

mıza çıkmakta, süreçte de söz konusu kararlar ilgili kurullar tarafından onaylanmaktadır.   

Konya ve Antalya örneklerinin, geleneksel konutların yer aldığı tarihi dokuda bulunması, şehrin turizm 

rotasında yer alması, konaklama için tercih edilmesi için bir kriterdir. Söz konusu yapıların çevresel 

etkenlerle birlikte konut işlevinin devam etmemesi yeniden işlevlendirilmesini koruma amaçlı gerekli 

kılmıştır. Kaleiçi’nde de, Konya’da da işlevsel değişiklikler/düzenlemeler, yerleşim dokusunda yaşan-

mıştır ve yaşanmaktadır. Dolayısıyla değişim kaçınılmaz olmuştur. Butik otel işlevinin, turizm sektö-

ründe yaygın olan imaj oluşturma arayışından ve tüketim unsuru olmaktan uzak olması, koruma kul-

lanma dengesinde bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Sınırlı kapasitesi, mekânsal programı da sınırlı 

ölçüde tutmakta dolayısıyla kullanıcı yoğunluğunu azaltmaktadır. Bu durumun, koruma açısından bir 

avantaj olduğu da söylenebilir. Sonuç olarak kültürel değeri olan koruma altındaki binaların restore edi-

lerek gündelik yaşama dahil olmalarını sağlayacak işlevlerle kullanımı ve verilen işlevin doğru seçimi, 

kültür varlığını sürdürülebilir kılma da önemli ve değerlidir. Ancak koruma kullanma dengesi, söz ko-

nusu yapıların korunması ve yıpranmasının önlenmesi için önem arz etmektedir.  Dolayısıyla tarihi, 

tescilli bir yapıya turizm odaklı yeni işlev verilmesinde birincil amaç turiste hizmet olmamalı, mimari 

miras niteliği taşıyan değeri korumak olmalıdır.  

KAYNAKÇA 

Ahunbay, Z. (2009). Tarihi Çevrede Koruma ve Restorasyon, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayını. 

Aktuna, M., 2007, Geleneksel Mimaride Binaların Sürdürülebilir Tasarım Kriterleri Bağlamında De-

ğerlendirilmesi, Antalya Kaleiçi Evleri Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Y.T.Ü., Fen Bilimleri Mi-

marlık Anabilim Dalı, İstanbul.  

Altınoluk, Ü. (1998). Binaların Yeniden Kullanımı, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul. 

Aydın, D. ve Aksoy, E. (2012). Endüstri Yapılarında Yeniden Kullanılabilirlik: Nazilli Sümerbank Fab-

rikasının Sosyal Tesis Binasının İşlevsel Dönüşümü İçin Analizler. 24. Uluslararası Yapı ve Ya-

şam Kongresi (5-6-7 Nisan 2012), Bursa, s.250-264.  

Aydın, D., Yaldız, E., Büyükşahin S., 2019, Yeniden Kullanımın İşlevsel Boyutu: Konya Sivil Mimarlık 

Örnekleri, Mimarlık Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar (2. baskı) (Edt: Prof. Dr. Hasan 

Babacan) s. 163-178 Cetinje-Montenegro: IVPE, s. 163-178 

Bektas, C., (1980), “Antalya”, Antalya Belediyesi Yayını.  

Eyüce, Ö. ve Eyüce. (2010). Design Education for Adaptive Reuse, International Journal of Architectu-

ral Research, Special Volume, Design Education: Explorations and Prospects for a Better Built 

Environment, Cilt 4, Sayı:2-3 s:419-428, Temmuz-Kasım 

Güzel, O., Orhon, V., Aktuğlu, Y., Karaman, Ö., Vatansever N.,  Halıcıoğlu H.,  (2006),  Mimarlık 

Kültürünün Butik Otellerdeki Yansımaları, Turizmde Sosyal, Kültürel, Fiziksel Gelişmeler, So-

runlar ve Öneriler Sempozyumu, 28-29 Nisan 2006, s:18-21, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, 

Antalya, s:178-184. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

423 

Kuban, D. (2000). Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, Yem Yayın, İstanbul. 

Kuban, Doğan., 2006, Turizm-Tarihi Çevre ve Mimari, Turizm ve Mimarlık, Turizmde Sosyal, Kültürel, 

Fiziksel Gelişmeler, Sorunlar ve Öneriler Sempozyumu, 28-29 Nisan 2006, Mimarlar Odası An-

talya Şubesi, Antalya, s:18-21. 

Sezgin, M. (2004). Turistik Güzergâhlarda Strateji Eksenli Pazarlama İletişimi Çabalarının Turizm İş-

letmelerindeki Yeri ve Önemi (Konya Yöresi İçin Bir Model Önerisi), Doktora Tezi, Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. 

Urfalıoglu, N., (1995), “Antalya, Isparta ve Burdur Evlerinde Cephe Biçimlenisi”, Doktora Tezi, 

Y.T.Ü., İstanbul 

Yaldız, E. ve Asatekin, N. G. (2016). Anıtsal Yapıların Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesine Yönelik 

Bir Model Önerisi, METU Journal of the Faculty of Architecture, 33(2). 

Yüksel, İ.  (2009). Eski Türk Evi’nin Butik Otele Dönüşümünde Karşılaşılan Problemler (Safranbolu 

Evleri ve Soğukçeşme Sokağı Karşılaştırmalar Dâhilinde) (Sanatta Yeterlilik Tezi). Mimar Si-

nan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

Yazar Notu: Bilgilendirme: Seda Çağlar ve Hanife Gürler’e referansla kullanılan çizimler Dicle Ay-

dın’ın “Mimaride Yeniden Kullanım” lisansüstü dersi kapsamında hazırlanan ödev çalışma-

sından alınmıştır.  
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BETON BASINÇ DAYANIM ÖLÇÜMLERİNDE KOPULALAR KULLANILARAK 

BAĞIMLILIĞIN İNCELENMESİ 

İlknur BAĞRIAÇIK1, Serap YÖRÜBULUT2, Emel KIZILOK KARA3 

1Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale / Türkiye 
2Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü,Kırıkkale / Türkiye 

3Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Aktüerya Bilimleri Bölümü, Kırıkkale / Türkiye 

Öz: Ülkemizin aktif ve riskli deprem kuşağında olmasından dolayı yapı malzemesinin kalitesi ve daya-

nıklılığı son derece önemli hale gelmiştir. Mevcut bir betonarme yapının kalitesinin belirlenmesinde 

genellikle betonun basınç dayanımı ön plana çıkmaktadır. Beton basınç dayanımı, tahribatlı-tahribatsız 

yöntemler ile belirlenmektedir. Mevcut yapı elemanından alınan karot örneklerini kırarak elde edilen 

basınç dayanımı güvenilir sonuçlar vermesine karşın, yapı elemanı kesitinin azalmasına ve taşıma ka-

pasitesinin düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca daha yüksek maliyet ve iş gücü gerektirdiğinden, ya-

pıya zarar vermeden daha kısa sürede ve düşük maliyet ile yaklaşık sonuçlar veren tahribatsız yöntemler 

önemli hale gelmiştir. Kopula fonksiyonları rasgele değişkenler arasındaki farklı türdeki bağımlılık ya-

pılarının belirlenmesinde alternatif bir yöntem olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle mühendislikte, 

finansta, aktüeryada, ekonomide, işletmede, tıpta, hidrolojide, sigortacılıkta, finansal zaman serilerinde 

ve sağkalım analizlerinde kopula fonksiyonları kullanılmakta ve gün geçtikçe uygulama alanları daha 

da artmaktadır. Kopula fonksiyonları değişkenlerin ve hatalarının dağılımından etkilenmemektedir. Ay-

rıca normallik varsayımının sağlanmasını da gerektirmediğinden lineer regresyon analizine alternatif bir 

yöntem olarak bağımlılığın modellenmesinde sıklıkla tercih edilmektedir.  Çalışmada mevcut yapı ele-

manından alınan karot örneklerini kırarak elde edilen beton basınç dayanımının, tahribatsız yöntemler-

den olan beton test çekici ve ultrasonik test cihazları ile alınan ultrases geçiş hızı ölçümleri arasındaki 

bağımlılık yapıları kopulalar ile ortaya konulmuştur. Kopula dağılım fonksiyonu yardımıyla elde edilen 

modelin kullanılması ile beton basınç dayanımlarının farklı durumları için bazı olasılıklar hesaplanmış-

tır.   

Anahtar Kelimeler: Kopula, Beton Basınç Dayanımı, Bağımlılık, Koşullu Olasılık 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Beton basınç dayanımı tahmininde özellikle yapıya hasar verici deneylerden kaçınmak ve aynı zamanda 

ekonomik kayıpları önlemek amacıyla bir takım yapay zeka teknikleri ve istatistiksel analizler ile elde 

edilen modeller gerekli varsayımların sağlanması durumunda deneysel sonuçlarla karşılaştırıldığında 

diğer modellere göre daha iyi sonuçlar vermiştir. 

Literatürde bazı araştırmacılar, beton basınç dayanımının ( ) tahmininde tahribatsız yöntemlerden 

olan beton test çekici okumaları  ile ultrases geçiş hızının  birlikte kullanıldığı ve değerlendiril-

diği SONREB (Cristofaro vd., 2020) bileşik yöntemi ile elde edilen verileri yapay sinir ağı ve regresyon 

analizi ile değerlendirerek çeşitli modeller ortaya koymuşlardır (Gasparik, 1992; Del Monte vd., 2004; 

Yörübulut vd., 2020). 

Tahribatsız yöntemlerle elde edilen ölçümler kullanılarak beton basınç dayanımı ile ilgili sonuç çıka-

rımlarında bulunabilmek için bu değişkenler arasındaki bağımlılık yapılarının ortaya çıkarılması önem-

lidir. 
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Diğer taraftan  değerlerinin bazı ölçüm aralıklarında olmasına göre beton sınıfları tanımlanmaktadır: 

 ise C12,  ise C16,  ise C20,  ise C25 ve 

 ise C 30. ,  ya da (  ve ) ile birlikte beton basınç dayanımı ölçüldüğünde, gerçekte 

belirli beton sınıfında yapılmış ölçüme denk gelme olasılıklarını bulmak önemlidir. Bağımlılık yapıları 

da dikkate alındığında bu dayanım olasılıklarını hesaplayabilmek için bağımlılığın uygun dağılım fonk-

siyonları ile modellenmesi gereklidir.  

AMAÇ  

Bu çalışmada, ilk olarak amacımız, bağımlılık ilişkisi görülen Model 1:( ), Model 2: ( ) ve 

Model 3: ( ) modellerinin bağımlılık yapılarının, kopula fonksiyonları kullanılarak ortak dağılım 

fonksiyonlarının belirlenmesidir. Daha sonra her üç model için uygun kopula seçimlerinin yapılması ile 

belirlenen kopula olasılık modelleri ve bunlara ilişkin koşullu dağılım fonksiyonları kullanılarak bazı 

seçilen  ve  değerleri için  olasılıklarının bulunması amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Rasgele değişkenler arasındaki bağımlılık yapısını birçok cebirsel özellikleriyle birlikte belirleyen araç-

lardan bir diğeri de kopulalardır. Birçok alanda kopula modellerinin kullanımı vardır. Özellikle mühen-

dislikte deprem (Nikoloulopoulos, 2008, Goda, 2010, Kizilok Kara, 2010) ve hidroloji verilerine (Ge-

nest vd., 2004, Kizilok Kara, 2007) çalışmalar yapılmıştır. 

Bu çalışmada da beton basınç dayanım verileri arasındaki bağımlılık yapıları eliptik ve arşimedyan ko-

pula aileleri ile incelenmiştir. Kopula parametrelerinin tahmini için en çok olabilirlik tahmin (MLE) 

yöntemi kullanılmıştır. Verilere en uygun kopula modelini seçmek için Akaike Bilgi Kriteri (Akaike 

Information Criterion- AIC), Bayes Bilgi Kriteri (Bayesian Information Criterion- BIC), Log- olabilirlik 

fonksiyonu (LL) ve hata kareler ortalaması (MSE) değerlerinden yararlanılmıştır. Veriyi en iyi şekilde 

temsil eden kopula modellerinin belirlenmesi ile ,  ve ’nın bilinen değerleri için koşullu olasılıklar 

hesaplanmıştır.  

YÖNTEM 

Bir  rastgele vektörünün bağımlılık yapısı bir dağılım fonksiyonu olan kopula fonksiyonu ile açık-

lanabilir. Azalmayan ve sağdan sürekli  ve  rasgele değişkenlerinin tek bir kopula ile ifade edilebile-

ceği ilk defa Sklar (1959) tarafından söylenmiştir.  

Sklar Teoremi’ne göre; marjinalleri ve  olan iki boyutlu ortak dağılım fonksiyonu   her  

için  olacak şekilde tek bir  kopulası vardır. Burada  ve 

 dağılım fonksiyonları için oluşturulan  

         (1) 

kopulası dağılım fonksiyonu özelliklerini sağlamaktadır (Nelsen, 2006). 

 bilindiğinde ’nin ve  bilindiğinde ’nun koşullu dağılım fonksiyonları kopulaya bağlı olarak sıra-

sıyla aşağıda verilmiştir: 

        (2) 
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       (3) 

Burada  parametre kümesidir (Nelsen, 2006). 

Bazı önemli kopula aileleri Tablo 1'de verilmiştir. Burada Gaussian ve Student-t bilinen simetrik eliptik 

kopulalardır, Frank, Clayton ve Gumbel arşimedyan kopulalarıdır. Frank kopula, üst ve alt kuyruk ba-

ğımlılığını modelleyen simetrik bir kopula iken, Clayton kopula asimetriktir ve negatif sol kuyruk ba-

ğımlılığını modellemektedir. Gumbel kopula ise asimetriktir ve daha çok pozitif sağ kuyruk bağımlılığı 

modellemekte kullanılmaktadır (Cherubini vd., 2004).  

Tablo 1. Bazı eliptik ve arşimedyan kopula aileleri 

Aileler Kopulanın Genel Formu ( ) Aralık (  

Frank 

 

 

Clayton 
 

 

Gumbel 
 

 

Gaussian 

 

 

Student t 

 

 

 

 

Kopula, bağımlılığın ölçülmesinde bir yöntem olması nedeniyle bağımlılık ölçüleriyle yakından ilişki-

lidir. Kendall'ın Tau (τ) ve Spearman’ın Rho (ρ) ile kopula arasındaki bağıntılar sırasıyla 

 ve   ile gösterilir. 

Kopula parametre tahminleri için literatürde Kendall'ın Tau (τ)’ya dayalı yöntem, marjinaller çıkarsama 

yöntemi (IFM) ve en çok olabilirlik tahmin edicisi (MLE) gibi yöntemler vardır (Cherubini vd., 2004).   

Bu çalışmada, parametre tahmini için  kopula yoğunluk fonksiyonuna göre 

          (4) 

şeklinde ifade edilen MLE yöntemi kullanılmıştır. Burada, verilen  ,  örnek-

lemi için en çok olabilirlik fonksiyonunu maksimum yapan  değerini bulmak amacıyla optimizasyon 

tekniklerine dayalı çözümünü veren Matlab yazılımındaki ‘copula’ package kullanılmıştır (Kopocinski, 

2020).  

Veriye en uygun kopula modelini seçmek için en küçük AIC ve BIC değerine sahip model en uygun 

model olarak belirlenir. Kopulalar için, Akaike (1974) ve Schwarz (1978) tarafından tanımlanmış bilgi 

kriterleri sırasıyla aşağıda verilmiştir. 
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        (5) 

        (6) 

BULGULAR 

Beton basınç dayanım verilerine kopula analizi 

Çalışmada Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından destek-

lenmiş olan 2018/001 numaralı proje kapsamında, Kırıkkale’de 5 farklı binadan alınan toplam 117 adet 

karot numunesi ile birlikte tahribatsız yöntemler olarak bilinen, beton test çekici okumaları  ve ult-

rasonik test cihazları (  ile elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu veriler Yörübulut (2019)’de çizelge 

5.1.a-e’de yer almaktadır. ’nın ,  ve ( , ) ile aralarındaki regresyon bağıntıları daha önceki ça-

lışmalardan anlamlı bulunmuştur (Gasparik, 1992; Del Monte, 2004; Yörübulut vd., 2020).  

Bu ölçümlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler ve Spearman korelasyon değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Ayrıca Kolmogorov-Smirnov (KS) istatistikleri ile veri setlerinin normal dağılıma uygunluklarına ba-

kılmıştır. Burada KS sonuçlarına göre  ve  değerlerinin normal dağıldığı ( ),  değerleri-

nin normal dağılmadığı görülmektedir ( ). Ancak basıklık ve çarpıklık değerlerine göre ’nin 

de normal dağılımdan çok uzak olmadığı söylenebilir. Ayrıca korelasyon değerlerinden de  ile  ve 

 ile  aralarında sırasıyla %90 ve %96 korelasyon ile yüksek bağımlılık olduğu görülmektedir. 

Tablo 2.  Tanımlayıcı istatistikler, k-s test istatistikleri ve spearman korelasyon tablosu 
 

 
   

Minimum 13 2035,01 10,32 

Maksimum 40 4603,96 34,48 

Ortalama 22,62 3319,40 21,36 

Ortanca 21 3369,57 21,10 

Varyans 32,58 475978,87 32,20 

Yatıklık 1,27 0,012 0,41 

Basıklık 1,21 -0,89 -0,34 

KS 0,176 0,061 0,072 

p-value 0,000 0,200 0,200 

 

 
   

R 1 0.8484 0.9059 

V  1 0.9600 

fck   1 
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Çalışmanın devamında, ( ), ( ) ve ( ) modellerine kopula analizi yapılmıştır. En iyi 

uyan kopulalar, parametre tahmin değerleri ve model seçim kriterleri Tablo 3’te sunulmuştur. Daha 

sonra ( ), ( ) için seçilen kopulaların koşullu dağılım fonksiyonları kullanılarak beton basınç 

dayanım olasılıkları hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 4 ve Tablo 5’ te verilmiştir.  

Uygun kopula seçimi 

Model seçimleri, en yüksek LL, en küçük AIC, BIC ve MSE değerlerine bakılarak yapılmıştır. Arşi-

medyan kopulalarına göre en uygun kopula seçimleri, Model 1 için Gumbel ( =4.2897), Model 2 için 

Frank (  =21.0319) ve Model 3 için Frank (  =12.2760) kopula modelleridir. Eliptik kopulalara göre 

ise her üç model için de Student-t kopulası en uygun seçimdir. Diğer bölümde yapılacak tahminler ve 

hesaplanacak olasılıklar için arşimedyan kopula seçimleri kullanılarak devam edilmiştir. Diğer taraftan, 

tahmin edilen parametrelerden =117 gözlem sayısı kadar simülasyon yapılarak üretilen veriler ile ger-

çek verilerin birlikte dağılımını gösteren saçılım grafikleri Model 1 için Şekil 1’de, Model 2 için Şekil 

2’de ve Model 3 için Şekil 3’ de çizdirilmiştir. Bu grafiklerden de tüm modeller için seçilen kopulaların, 

gerçek verilerin dağılımı ile uygunluğu görülmektedir. Kopula modellerin uygunluğu için bakılması 

gereken başka bir kriter Tablo 3’ de verilmiş olan hata kareler ortalaması, MSE değerleridir. Bu değer-

lerden de seçilen modellerin en düşük MSE değerine sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 3. Model 1, model 2 ve model 3 için kopula parametre tahminleri ve model seçim para-

metreleri 

 Model 1:  

 MLE LL AIC BIC MSE 

Frank 14.8960 107.0881   -212.1762 -209.4140 0.0016 

Clayton 3.9879 88.0173 -174.0346 -171.2724 0.0027 

Gumbel 4.2897 151.4337 -300.8674 -298.1053 0.0010 

Gaussian 0.9265 138.9418 -275.8836 -273.1215  

Student-t 0.9332 

2.5999 

153.6589 -303.3178 -297.7934  

 Model 2:  

 MLE LL AIC BIC MSE 

Frank 21.0319 142.6257 -283.2513 -280.4892 5.8559e-04 

Clayton 5.4214 114.7364 -227.4728 -224.7106 0.0016 

Gumbel 2.5962 96.3801 -190.7602 -187.9980 0.0043 

Gaussian 0.8175 99.7039 -197.4078 -194.6457  
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Student-t 0.9581 

5.9022 

169.0420 -334.0841 -328.5597  

 Model 3:  

 MLE LL AIC BIC MSE 

Frank 12.2760 90.9826 -179.9653 -177.2031 0.0010 

Clayton 2.8666 64.8458 -127.6915 -124.9293 0.0023 

Gumbel 2.0475 75.6254 -149.2508 -146.4886 0.0022 

Gaussian 0.7537 79.5321 -157.0642 -154.3020  

Student-t 0.8961 

5.5472 

114.7674 -225.5348 -220.0105  

 

 

 

Şekil 1. Eliptik ve arşimedyan kopulalardan 

üretilmiş  veri çiftleri ve gerçek veriler 

için saçılım grafikleri 

Şekil 2. Eliptik ve arşimedyan kopulalardan 

üretilmiş  veri çiftleri ve gerçek 

veriler için saçılım grafikleri 
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Şekil 3. Eliptik ve arşimedyan kopulalardan üretilmiş  veri çiftleri ve gerçek veriler 

için saçılım grafikleri 

Beton basınç dayanım olasılıkları 

Gumbel kopula ile modellenen Model 1 için ve Frank kopula ile modellenen Model 2 için  ve  nin 

bazı değerlerine karşılık gelen dayanım olasılıkları Tablo 4 ve Tablo 5’de verilmiştir. Bu sonuçlara göre, 

beton basınç dayanımı, beton test çekici okuması ( ) ile ortalama 25 olarak ölçüldüğünde, gerçekte C20 

beton sınıfına denk gelme olasılığı %77,40 iken, ultrases test cihazı okuması (  ile 3500 olarak ölçül-

düğünde, gerçekte C20 beton sınıfına denk gelme olasılığı %93 olarak bulunmuştur. Model 2’ye göre 

bulunan olasılıkların Model 1’e göre bulunan olasılıklardan yüksek olduğu görülmüştür. 

Model 3 üç boyutlu Frank kopula ile modellenmişti. Ancak bu kopulaya göre bulunan koşullu fonksi-

yon, dağılım fonksiyonu özelliklerini sağlamadığından Model 3 için  ile ölçülmüş değerlerin be-

ton sınıflarında yapılmış ölçüme denk gelme olasılıkları burada verilememiştir. Kopulaya göre dağılım 

fonksiyonu özelliklerini sağlayacak şekilde bulunacak yeni kopulanın koşullu dağılım fonksiyonu kul-

lanılarak istenilen olasılıklar bulunabilecektir. Bu sonuçlara göre, gerçekle uyumlu olarak Model 3’e 

göre bulunacak beton basınç dayanım olasılıklarının yükseleceği tahmin edilmektedir. 
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Tablo 4.  ile ölçülmüş değerlerin beton sınıflarında yapılmış ölçüme denk gelme olasılıkları 

Model 1 

 

Gumbel 

(  

   

 

 

<12 

 

12-15.99 

(C12) 

16-19.99 

(C16) 

20-24.99 

(C 20) 

25-29.99 

(C 25) 

30-34.99 

(C30) 

>35 

10 0,7053 0,2578 0,0347 0,0022 0,0000 0,0000 0,0000 

15 0,1587 0,5713 0,2504 0,0194 0,0002 0,0000 0,0000 

20 0,0059 0,0986 0,6091 0,2829 0,0035 0,0000 0,0000 

25 0,0001 0,0021 0,0423 0,7740 0,1812 0,0003 0,0000 

30 0,0000 0,0000 0,0003 0,0229 0,8740 0,1028 0,0000 

35 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0072 0,9427 0,0501 

40 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0016 0,9984 

 

Tablo 5.  ile ölçülmüş değerlerin beton sınıflarında yapılmış ölçüme denk gelme olasılıkları 

Model 2 

 

Frank 

(  

   

 

  

<12 

 

12-15.99 

(C12) 

16-19.99 

(C16) 

20-24.99 

(C 20) 

25-29.99 

(C 25) 

30-34.99 

(C30) 

>35 

2000 0,5005 0,4518 0,0473 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 

2500 0,1334 0,6206 0,2437 0,0023 0,0000 0,0000 0,0000 

3000 0,0021 0,0378 0,8124 0,1476 0,0001 0,0000 0,0000 

3500 0,0000 0,0001 0,0148 0,9313 0,0531 0,0007 0,0000 

4000 0,0000 0,0000 0,0001 0,1106 0,8030 0,0802 0,0061 

4500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0103 0,4589 0,4622 0,0686 

5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0049 0,2898 0,5706 0,1347 
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SONUÇ 

Bu çalışmada, kopula fonksiyonları kullanılarak tahribatsız yöntemlerle yapılan beton basınç dayanım 

ölçümlerinin gerçek beton sınıflarında yapılmış ölçümlere denk gelme olasılıkları bulunmuştur. Bu ola-

sılıklar bize daha az maliyetle ve daha kısa sürede, betonarme yapı elemanlarında kullanılan beton sı-

nıflarının tahminini sağlayabilir. Depreme maruz kalabilecek binaların hasar durumlarının önceden tes-

pit edilmesine olanak sağlayabilir. Dolayısıyla, risk yönetimi kapsamında alınacak tedbirler için öngö-

rüler yapılabilir. Ayrıca, zorunlu deprem sigortası primlerinin hesaplanması gibi aktüeryal konularda 

doğru kararların alınmasına etkili olabilir. 

KAYNAKÇA  

Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. IEEE transactions on automatic 

control, 19(6), 716-723. 

Cherubini,U., Luciano, E., Vecchiato, W., (2004). Copula methods in Finance. John Wiley & Sons Ltd. 

Cristofaro, M. T., Viti, S., & Tanganelli, M. (2020). New predictive models to evaluate concrete comp-

ressive strength using the SonReb method. Journal of Building Engineering, 27, 100962. 

Del Monte, E., Lavacchini, G., & Vignoli, A. (2004). Modelli per la previsione della resistenza a comp-

ressione del calcestruzzo in opera. Ingegneria Sismica, 21(3), 30. 

Gasparik, J. (1992). Prove non distruttive nell'edilizia. Quaderno didattico AlPn.D. Brescia, in Italian.  

Genest, C. Favre, A-C. (2007). Everything you always wanted to know about copula modeling but were 

afraid to ask. Journal of hydrologic engineering 12(4):347–368. 

Goda, K. (2010). Statistical modeling of joint probability distribution using copula: application to peak 

and permanent displacement seismic demands. Structural Safety, 32(2), 112-123. 

Kizilok Kara, E, & Yıldız, O. (2014). Bivariate analysis of precipitation and runoff in the Hirfanlı Dam 

Basin, Turkey, using Copulas. İstatistik: Journal of the Turkish Statistical Association, 7(3), 63-

70. 

Kizilok Kara, E. (2017). The Earthquake Risk Analysis Based on Copula Models for Turkey. Sigma: 

Journal of Engineering & Natural Sciences/Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 35(2). 

Kopocinski, R. (2020). Copula generation and estimation (https://www.mathworks.com/matlabcent-

ral/fileexchange/15449-copula generation-and-estimation), MATLAB Central File Exchange. 

Retrieved December 13, 2020. 

Nelsen. R.B. (2006). An Introduction to Copulas, (second ed) Springer, New York. 

Nikoloulopoulos, A. K., & Karlis, D. (2008). Fitting copulas to bivariate earthquake data: the seismic 

gap hypothesis revisited. Environmetrics: The official journal of the International Environmet-

rics Society, 19(3), 251-269. 

Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. The annals of statistics, 6(2), 461-464. 

https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/15449-copula
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/15449-copula


TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

433 

Sklar, A. (1959). Functions de repartition an dimensions at leurs marges. Publ. Inst. Statist. Univ. Paris 

8, 229-231. 

Yörübulut, S. (2019). Tahribatsız yöntem verileri kullanılarak yapay sinir ağı ve regresyon yöntemi ile 

betonun basınç dayanımının tahmin edilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi, Kı-

rıkkale. 

Yörübulut, S., Dogan, O., Erdugan, F., & Yörübulut, S. (2020). Tahribatsız Yöntem Verileri Kullanıla-

rak Yapay Sinir Ağı ve Regresyon Yöntemi ile Beton Basınç Dayanımının Tahmin Edil-

mesi. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 12(2), 769-776. 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

434 

IN NEW SHIP BUILDING; REVIEW OF PRODUCTION STAGES 

Serap ÖZHAN DOĞAN1, Mete ÖZCAN2, Serkan ÖZŞAHİN2, Eda BAYAR2 
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Abstract: Different requirements and demands in maritime transport have led to the construction of 

different types and sizes of ships. In the world, there are shipyards with various capacities and abilities, 

from a shipyard with narrow facilities to build a simple ship, to shipyards with technological facilities 

that can build modern warships. The effects of economic and technological developments on the diffe-

rent ship types and sizes are very important. It is imperative that the infrastructure services that will 

allow the future technological developments of the shipyards are known and designed in advance, and 

that the shipyard can build any type of ship and sea structure within the pre-determined capacity limits. 

If all processes that need to be fulfilled before, during and after the production function effectively, the 

risks that may occur are minimized. Countries applying a policy of developing shipbuilding industries 

tend to build liquid and dry bulk cargo ships that are very simple in the beginning and relatively easier 

to mass produce, require a systematic work discipline and do not require advanced technology. For this 

purpose; They establish shipyards that do not have advanced technical facilities and can carry out steel 

construction. As a result of the experience and knowledge gained in this way, they are going to establish 

and develop more advanced shipyards and increase the technical possibilities of existing shipyards. In 

this study; The production processes from the construction decision-making stage of a ship intended to 

manufacture to the time it starts working have been examined. The manufacturing stages of the process 

starting with customer demand and design, and the relations between these stages are discussed in this 

study. The ships planned to be produced; First of all, the process from the material entering and stocked 

in the shipyard, to all production steps, to its assembly on the slipway and its equipment at sea, and its 

cycle within the shipyard have been examined and explained. Based on the main topic examined in the 

study, explanations were made about the processes under which the shipbuilding process started with 

the customer demand. 

Keywords: New Shipbuilding, Shipbuilding Process, Shipyard Production Structure 

INTRODUCTION 

The fact that the competitive environment is very difficult has made it necessary for manufacturing 

companies, especially shipyards, to review their production processes and to produce more products in 

a certain period of time. This is how shipyards can deal with their far eastern rivals, especially (Özkök, 

2010)68.  

Since the shipyard structure is a construction sector; Since it has thousands or even tens of thousands of 

inputs, it feeds many sectors: Iron and steel industry, wood products industry, furniture industry, deco-

ration and upholstery industry, textile and yarn industry, leather industry, pipe industry, lathe and casting 

industry, machinery manufacturing industry, electricity It emerges as a result of combining the products 

of many industries such as electronics industry, pipe industry, paint industry and rubber-plastic industry, 

based on scientific and technological foundations, in a certain systematic and discipline, in shipyards. 

                                                            
68 M. ÖZKÖK; 2010; Tersane Verimliliğinin İyileştirilmesi: Gemi İnşaatında Modern Endüstri Mühendisliği ve 

Belirsizlik Süreçlerinin Uygulanması; İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi-İstanbul. 
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In this sense, it is capable of making important contributions to the solution of the employment problem 

with its labor-intensive character and the wide field of activity it creates (Kır, 2009)69. 

After the Second World War, global recession has been experienced for the first time. With the increase 

in world trade in 2010, it entered a good path and investments continued. The economic problems seen 

in the world economy again after 2010 have caused a crisis since 2012. Although there was a partial 

improvement in 2013, this did not last long. The graphic in this index is shared in Figure-1 below. 

 

Figure 1. Baltic Dry Index 1985-2019 (Bloomberg, 2019)70 

Looking around the world, especially Turkish shipyards; In order to overcome the negative consequen-

ces of the global economic crisis, instead of producing standard ship types, it gave importance to the 

production of customized ships in accordance with the demands of the market. 

Shipyards are producing more efficiently and faster with continuous improvement efforts. Therefore, 

shipyards making improvements will increase their annual ship production and gain a significant com-

petitive advantage. Increasing the number of annual ship production will increase the turnover of the 

shipyards and provide more cash inflow. In addition, employees' morale and motivation will increase. 

Today; The optimization methods used in various engineering and science fields are examined and their 

applications are made in the ship pre-design phase (Taner, 1990)71. At the same time, the production 

systems in the shipbuilding industry are analyzed practically by examining all production processes and 

main processes from the materials required for the production of the ships, to the assembly of the boat 

on the sled and the equipment at sea (Yılmaz, 1993)72, (Civelek, 2002)73.  

  

                                                            
69 Kır, C., (2009). “Karadeniz. Ereğli’de Gemi Sanayi ve Kümelenme”. Ereğli Çerçeve Dergisi (Haziran):84-88, 

2009. 
70 https://transportgeography.org/?page_id=5619 (E.T. 28.10.2019) 
71 Taner H.; (1990); Optimizasyonla Gemi Ön Dizaynı ve Bilgisayar Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen 

Bilimleri Enstitüsü,İstanbul 
72 Yılmaz S. M.; (1993); Tersanelerde İmalat Akışı, Bitirme Tezi, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 

Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü, İstanbul. 
73 Civelek  İ.; (2002); Gemi İnşa Sanayinde Üretim Faktörlerinin Tesbiti ve Uygulamalı Analizi,Yüksek Lisans 

Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.  

https://transportgeography.org/?page_id=5619
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New Ship Building Process 

Shipbuilding; It is the process of producing a product by determining raw, semi-processed, processed 

materials, machinery and equipment, and bringing them together in a planned design. 

Historically, shipyards at the beginning of the 20th century are the facilities where all the elements that 

produce all the machinery and equipment on the ship are manufactured. Looking at the old facilities; 

Here, it is possible to see facilities such as a large foundry, carpentry shop and machine shop. Over time, 

the function of shipyards has changed as it has been seen that this type of production is not economical. 

Today, shipyards have become facilities where direct production and assembly are carried out together. 

Work flow in production; It takes place in the form of control of the design, planning and implementa-

tion of the processes to be used. The operations continue by using the tools and toolboxes of the 

workforce within the shipyard or that can be rented, using the determined methods. In the workflow 

product and production stage order; It can be considered as a whole as it consists of parts preparation, 

fabrication and assembly stages, and transportation, testing and acceptance processes play an important 

role in all stages. 

Generally, in a shipbuilding, the production flow goes in the following order; 

a. Design in accordance with the purpose of the ship (optimization, determination of the form and ne-

cessary test pool studies, completion of construction drawings and projects in accordance with the rules 

of classification society), 

b. Creating specifications and planning material-equipment orders, 

c. Determining the building type of the ship, 

d. Sheet, profile, plate, angle bar etc. processing materials, assembling parts and assembling the blocks 

on the sled, 

e. Taking the main engine and auxiliary equipment to their place and assembling them, 

f. Taking small or large auxiliary machinery equipment to its place in the sled, sea or pool and comple-

ting its assembly, 

g. Launching the finished steel boat, 

h. Inclination tests, 

i. Sailing experience and delivery of the ship. 

One of the latest trends in manufacturing technology, including shipbuilding processes, is the shortening 

of the lead time, ie the cycle time, during the production process(Bookman,1985)74. In order to improve 

the production process and ultimately shorten deadlines, the shipyards' existing production systems sho-

uld be thoroughly examined and each workstation's workload should be found. The production times of 

the blocks can be determined by examining the times of the workstations obtained as a result of this 

detailed process or process analysis. Processes or processes; It must be continuously improved since it 

                                                            
74 Bookman, A. C., 1985: Toward more-productive naval shipbuilding-results of an assessment by the national 

research council, Journal of Ship Production,Vol.1, No.3, August, pp.157-161. 
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was designed and installed (Santelle, 1989)75. These improvements will at least prevent the system from 

deteriorating. Over time, it is necessary to think about how better improvement can be made at any time. 

 Preliminary Design Phase 

It is the stage of determining the basic characteristics of a ship according to the desired properties. It is 

the process where the dimensions and form of the ship such as width-length-depth-draft are determined 

according to the type, service speed, tonnage, the materials and equipment to be used in the construction 

process, the budget is created and the suppliers are determined. At this stage, the dimensions and form 

of the ship are determined and accordingly the hydrostatic and strength calculations of the ship are made. 

It is optimized to optimize the ship's behavior according to sea and weather conditions. The production 

process is started according to the pictures and tables prepared according to the results. 

Due to the long average production time of a merchant ship, it was necessary to create planning units in 

order to control production and resource use. The most frequently used planning unit today is block 

production, which can also be defined physically. Limited to ship shipyard production and lifting /trans-

portation facilities before ship construction commences; In other words, its size and weight are divided 

into blocks, suitable for handling by the shipyard, and production planning takes place on this basis. 

Production Process 

It covers the process of combining and testing the materials selected according to the prepared project 

documents in appropriate form and conditions. Production is divided into two main parts: steel const-

ruction process and outfitting process. 

Çelik Steel Construction Process 

It is the boat and superstructure manufacturing process of the ship. At this stage, steel sheets are cut 

(nesting) with appropriate shapes and techniques and made suitable for assembly. Assembly is the stage 

of combining the materials prepared according to the plans. After this stage is approved, the welding 

process starts. According to the working method of the shipyards, blocks are manufactured first. The 

ship's hull is then formed by combining the blocks on the sled or on the pool. Main blocks forming a 

ship; Double Bottom Blocks, Side Blocks, Deck Blocks, Fore and Aft Blocks, Superstructure Blocks, 

Engine Room Blocks, Curtains. The size and number of blocks may vary depending on the size of the 

ship and the capacity of the shipyard. 

The main purpose in modern production is to prepare the blocks equipped as a result of fabrication 

processes for final assembly. Plates and profiles taken to the shipyard stockpile are first subjected to 

surface preparation processes. Parts are subjected to cutting and shaping processes after the surface 

cleaning application. Panels, panels with elements, small groups and subgroups are formed by welding 

the prepared parts. Matrix structures, grouped panels, sub-block and blocks are formed by bringing to-

gether sub and small groups. In the first stage, block pre-production is carried out in the steel processing 

workshop. The purpose of the process is to produce the basic building elements that will form a block 

and to create panels by combining these elements partially for the required places. The next stage is 

block fabrication, performed in the block shop or on the field. The purpose of the process is to reveal 

                                                            
75 Santella, R., 1989: The role of test in a “continuous improvement” enviroment, International Test Conference, 

pp.304-308, GenRad Inc. 
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the basic building elements or panels produced in the steel processing workshop by assembling them in 

line with the block manufacturing pictures. 

Ship Rigging and Supplying Activities  

It monitors the stages such as pipe, machine, cable, steel equipment. The method is to realize the 

equipment in the block stage as much as possible. Block outfitting works are carried out in the block 

workshop or on the slipway. The purpose of the process is to carry out operations such as driving the 

relevant pipes to the finished or finished blocks within the project, and welding the pipe supports. It is 

the process of equipping the ship with main and auxiliary machinery, deck machinery, electronic devi-

ces, pipes and electrical circuits, furniture and other fixed and consumable materials. The pipelines pre-

pared in the pipe workshops are prepared from materials such as steel, stainless steel, galvanized steel 

and copper according to their usage areas. 

Outfitting stages in terms of stages; Equipment parts can be defined as equipment small groups, 

equipment sub-groups and equipment units. In modern shipbuilding, outfitting is carried out in three 

stages: on the unit, on the block and on the ship. 

In shipyards, a planned application must be maintained so that shipbuilding and repair activities can take 

place within the desired period and within the anticipated costs. The plan is the process of determining 

the process required for the realization of a projected job and the resources to be used at each stage of 

this process. The resources to be used include labor, machinery and facilities, and all purchasing items. 

Therefore, the planning made in an enterprise should also take into account the existing and the facility 

capacity of the facility. Analysis of capacity with current or planned works gives us the capacity plan. 

Overcapacity demands also require cost-increasing measures such as overtime or outsourcing. 

CONCULISION 

The life cycle of a ship, which starts with customer demand and design, and continues with manufactu-

ring, is a long and complex process. The construction and operation periods, which make up the total 

life of the ship, are not only related to each other, but also include different professional areas. 

As a result; Ships are built with different technological possibilities, in various types and tonnages, 

according to their intended use, operating principles, propulsion systems and materials used in their 

construction. For this reason, shipyards can also have different possibilities and technological capabili-

ties. Ship building; It is a complex and difficult to manage occupation in which the main processes such 

as design, procurement and production and the sub-activities connected to them affect each other inten-

sely and are carried out simultaneously. It is imperative that sector stakeholders find process improve-

ment methods and continuously improve them in order to remain competitive. 
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Abstract: This work; Welding seams of the blocks forming the mega blocks forming the ship hulls by 

combining them with SAW and FCAW welding methods; It includes visual (visual) examination, radi-

ographic examination, tensile test and impact-notch tests and examinations. Purpose of experimental 

study; It is the welding of blocks by determining the fastest method with the least error rate. It consists 

of approximately 25-35 mega blocks and 45-60 blocks on a 60m ship hull. In this study; Grade A steel 

sheet blocks of 1.2cm thickness, 1200cm length and 2200cm width were used to form the ship's hull, 

and submerged (SAW) and gas (FCAW) welding was applied. By applying submerged arc welding 

within the scope of EN ISO 14171-A standard; Tandem wire diameter 4mm and ICE wire diameter 

2.4mm, Tandem: 1100Amper, 35 Volt and 80cm / min. ICE: 550 Amps 35 Volt 40% ICE parameters 

are used. By applying gas welding within the scope of EN ISO 14341-A standard; 1.2mm wire diameter, 

190 Amps, 25 Volt and 46cm / min. parameters are used. 3 block panels and 6 block panels in total were 

used from each welding application. Of the samples taken from each welded joint; Its suitability with 

NDT tests, tensile and notch-impact tests and mechanical strengths, and errors that occur with the same 

weld feed rate we used in two different methods were examined. When Ndt results were examined in 

test samples; Cohesion deficiency (C) and penetration insufficiency (Db) in SAW 1-A sample, penetra-

tion insufficiency (Db) in SAW 1-B sample and cohesion deficiency (C) in SAW1-C sample are detec-

ted. Porosity-Aa and insufficient penetration (ack of fusion-C) in FCAW2-A sample, group porosity-Ac 

in FCAW2-B sample, and insufficient penetration (ack of fusion-C) errors in FCAW2-C sample are 

detected. . When the tensile test results are examined; It was determined that the SAW2-A sample with 

submerged arc welding and the FCAW1-B samples that were submerged welding are out of the standard. 

At the same time, it is determined that the yield value obtained in the SAW2-A sample are remained 

within the scope of the standard. When the Notch Impact test results are examined; SAW2-C and SAW3-

B samples that were submerged submerged welding are out of the scope of the standard. When two 

methods applied in joining these large panels belonging to the hull are evaluated; The SAW method has 

proven to be more advantageous. While SAW tolerates errors caused by assembly, it causes errors and 

returns in FCAW. In this study; Combining with FCAW method required two passes (repetition), while 

joining with SAW method was completed in one pass. That is, FCAW application is not successful in 

welding 12mm thickness in one go and had to be reapplied a second time. While the one-time application 

in the FCAW method takes 26 minutes, the application is completed in 17 minutes in the SAW method. 

Keywords: Submerged Arc Welding, Gas Metal Arc Welding, Ship Block Welds, İmpact-Notch Test in 

Welded Joints, Radiographic Test 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

441 

INTRODUCTION  

Nowadays, when technology develops rapidly, welding technique is also progressing continuously and 

it is in an effort to make better quality welding, cheaper and in a shorter time76. In shipyards, which used 

to be dependent on manpower, production has gained momentum in recent years with the development 

of welding technique in a certain tonnage and the application of new welding methods, and now ships 

of the same tonnage are built and launched in a short period of three months. 

 

Figure 1. Ship 3D design and section view 

In order to reduce the effect of the welder factor on seam quality, in today's technology, submerged arc 

welding (SAW) and Gas metal arc welding (FCAW), which are called automatic or mechanized welding 

methods, have started to be used intensively. 

 

Figure 2. Ship hull mega-block construction 

Gas metal arc welding is an arc welding method in which the heat required for welding is generated by 

the arc formed between a consumed electrode and the workpiece. The solid wire electrode, which is 

continuously fed (driven) to the welding area, melts and forms the weld metal as it is consumed. 

Electrode, welding bath, arc and parts of the workpiece close to the weld are protected by gas or mixed 

gases coming from the welding torch from the harmful effects of the atmosphere. The gas must be able 

to fully protect the weld zone, otherwise even a small air intake will cause faults in the weld metal. 

FCAW is the development of covered rod electrode arc welding to overcome the limitations of the stick 

electrode. The electrode is a continuous melting tube that contains flux and other additives (Deoxidants 

and alloying elements) in its core. 77. 

                                                            
76 Dündar C.; (2008). Gemi İnşa Sanayiinde, Kaynak Teknolojilerindeki Yenilikler; TERSANE E- Jornal;  Vo-

lume 31. 
77 Sharma H., Rajput B., Singh R.P.; (2020); A review paper on effect of input welding process parameters on 

structure and properties of weld in submerged arc welding process; Materials Today: Proceedings 26; Pages 

1931–1935 
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Submerged Arc Welding (SAW) is an arc welding process in which the arc is concealed by a blanked 

of granular and fusible flux78,79,80. Welding wire coming from a coil passes between reels driven by a 

motor and between a nozzle. The arc formed between the wire and the workpiece is protected from the 

negative effects of the atmosphere by dusts containing silicate and alkaline earth metals coming from a 

separate channel, it does not emit radiation and a large part of the arc energy is produced directly for 

welding. Thanks to its very high melting power and high penetration, it is possible to weld 16 mm thick 

sheet in two passes, the absence of splash and electrode losses, the minimum effect of the welding ope-

rator on the weld seam and the fact that it does not require special protective equipment. 

The technical characteristics of the steel material are provided by chemical structure change. For 

example; The tensile strength can be changed by changing the amount of carbon in the steel or by adding 

alloying materials such as chromium, nickel, manganese to the chemical structure. Generally, increasing 

the amount of carbon increases the hardness of the steel. Generally used in shipbuilding, steel is a "mild 

steel" material that is suitable in terms of price, properties and availability. There is no significant change 

in the mechanical properties of this material, which is suitable for cold and hot forming and welding, at 

processing temperatures. However, at very low temperatures, the impact loses its hardness, becomes 

brittle and may cause brittle fracture in the body. 

EXPERIMENTAL STUDY 

Within the scope of the study, the results were compared by using FCAW (Flux-Cored Arc Welding) 

and SAW (Submerged Arc Welding) welding method while converting the blocks forming the hulls into 

mega blocks (large-sized steel sheets). Errors and effects resulting from this have been examined. 

In the construction of ships; Most of them are used Grade A quality sheet. In this study; The chemical 

analysis results of the panels to be welded are shared in Table-1. 

Table 1. Composition values of the steel sheet used in the study 

Grade A  C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Al Fe 

 

 (Ship 

Plate) 

0.15

3 

0.18

3 

0.69

6 

0.01

9 

0.01

1 

0.24 0.00

5 

0.8 0.026 0.052 Rem. 

 

The chemical composition values of the flux and the 4mm diameter wire used when combined with the 

SAW method are given in Table 2 and Table 3. 

  

                                                            
78 O'Brien R.L.; (1991); Welding Handbook; Vol 11, P 191-232 
79 Olson D.L. et all.; (1983); Submerged Arc Welding; Metals Handbook, American Society for Metals;  

   Vol 6, 9th Education, P 114-152 
80 The  Procedure Handbook of Arc Welding, The Lincolin Electronic Co.;(1973); P 6.3-1 TO 6.3-24 
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Table 2. Chemical composition values of the source powder 

Material C Si Mn 

ELIFLUX BFB 0.07 0.35 1.50 

 

Table 3. Composition values of welding wire 

Material C Si Mn Cu 

GEKA S2 0.12 0.10 1.0 <0.30* 

* Copper plated 

PREPARATION of EXPERIMENTAL SAMPLES 

12 blocks of 12cm thickness, 1200cm length and 2200cm width, were welded together in pairs. SAW 

method was used for 6 blocks and FCAW method was used for the other 6 blocks. 

 

Figure 3. Block sizes to be joined 

6 mega blocks were created for both method applications (for each experimental condition). Codes are 

given to samples for each of them to test follow-up. 

Table 5. Codes given to test samples 

 

 Welding Application 

SAW method 

The panels, which were cut in 1200cm length and 2200cm width in CNC, were brought to the place 

where submerged welding will be done. Where welding will be done; First of all, the burrs caused by 

CNC cutting were cleaned and after the cleaning process was completed, the assembly process was 

carried out using a ceramic base with a gap of 0-2mm between the two panels. 
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Figure 4. Layout of panels before SAW method application 

After the assembly phase was completed, the parameters were prepared in the submerged arc welding 

machine and applied to the welding process. Submerged arc welding was applied within the scope of 

EN ISO 14171-A standard81. Tandem wire diameter 4mm and ICE wire diameter 2.4mm, Tandem: 

1100Amper, 35 Volt and 80cm/minute. ICE: 550 Amps 35 Volt 40% ICE parameters were used. Wel-

ding was carried out in the PA position.  

 

Figure 5. PA welding position 

The source was started 15cm outside the panel and finished 15cm outside the panel. The reason for this 

is that welding errors that will occur during the first start and stop the welding are outside the workpiece. 

 

Figure 6. Adjusting the applied SAW parameters 

FCAW method 

The panels, which were cut in 1200cm length and 2200cm width in CNC, were brought to the place 

where gas welding will be made. Where welding will be done; As in the SAW application, first of all, 

the burrs caused by CNC cutting were removed and after the cleaning process was completed, the two 

panels were assembled using a ceramic base with a gap of 6-8mm between them. 

                                                            
81 ISO 14171:2016-Welding consumables — Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode/flux combinations for 

submerged arc welding of non alloy and fine grain steels — Classification 
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Figure 7. Panel layout before FCAW method application 

FCAW has been applied within the scope of EN ISO 14341-A standard82. 1.2mm wire diameter, 190 

Amps, 25 Volt and 46cm / min. Its parameters are used. Welding was again carried out in the PA posi-

tion. 

 Tests Applied After Welding 

Visual Examination 

Without the use of an optical aid, eye examinations were performed to see if there were any consequen-

ces affecting quality, such as discontinuities and structural defects. 

Radiographic Examination  

Radiographic inspection of welded joints used in shipbuilding is one of the most commonly used and 

most reliable inspection methods. In this study; The weld seams of the mega panels belonging to the 

ship's hull were tested with a radiographic examination. For radiographic testing, 10x48 cm sized secti-

ons were taken from the head, middle and tip parts of the panel and radiographic tests were performed 

on each mega-block83. The sections to be tested in each mega panel are shown in Figure 4. 

 

Figure 8. Test control pieces of 10x48cm taken over the welding joint 

Since each mega panel has 3 test sections (head-middle and end); In order not to confuse the test results, 

codes are given to each test control piece. This additional encoding is shown in Table 7 below. 

  

                                                            
82 ISO 14341:2010- Welding consumables — Wire electrodes and weld deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine 

grain steels — Classification 
83 ISO 10675-1 Non-destructive testing of welds - Acceptance levels radiographic testing 
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Table 6. Codes given to test control pieces 

 

Each test piece is irradiated with a beam of radiation (Se75 Gamma) from the radiation source. After 

the radiation passes through the material, it reaches the film placed on the back surface of the piece. 

Since the discontinuities absorb the radiation differently, the intensity of the radiation passing through 

the regions with discontinuities creates different darkening of the film. After the film is developed, this 

darkening on the film will provide radiation indication of the error84. The aim here is to detect welding 

errors that escape from visual inspection with the radiographic test method. 

Mechanical Tests Applied 

Within the scope of the study, for each mega block; Notch impact test and tensile tests were carried 

out85,86. Test conditions were established in accordance with TS EN ISO 4136 and TS EN ISO 9016 

standards and tensile test samples were taken from the welded area as shared in Figure 5 below. 

 

Figure 9. Conditions for preparing tensile and impact-notch test specimens 

on the welded surface 

Tensile Tests 

                                                            
84 https://web.itu.edu.tr/~ytemel/files/week10.pdf 
85  ISO 4136:2012 - Destructive tests on welds in metallic materials — Transverse tensile test 

86 ISO 9016:2012 - Destructive tests on welds in metallic materials — Impact tests — Test specimen location, notch orientation and 

examination 

 

https://web.itu.edu.tr/~ytemel/files/week10.pdf
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This test was conducted to determine the strength properties of welded joints under load. The samples 

prepared according to the TS EN ISO 4136 standard were attached to the pulling device and pulled with 

the help of 171kN-strong jaws; yield and tensile strength were measured. 

Notched-Impact Test 

Welding zone; This test was conducted to determine ductile and brittle behavior. The fracture energies 

of materials vary according to temperature. The fracture energy decreases as the temperature decreases. 

Test samples were created according to the scope of TS EN ISO 9016. Prepared samples are shared in 

Figure 7. 

 

Figure 10. Image of sample parts taken for the Notch-Impact Test 

Welding Application Time 

In both welding methods; Welding application times were kept for each test sample. Thus, it was aimed 

to provide information about the application times as well as the errors encountered in which type of 

resource. Because of this; This will support the emergence of best practice in joining these panels with 

very large dimensions. 

TEST RESULTS and DISCUSSION 

 Visual Examination 

Application to 12mm thickness with gas metal arc welding (FCAW) method failed at the first time. For 

this reason, it was repeated for the second time. In the submerged arc welding (SAW) method, it was 

possible to boil (join) 12mm at the first time. 

It has been observed that there are defective parts in submerged arc welding and gas welding application. 

Looking at these defective samples; It has been determined that the fault is due to insufficient penetra-

tion. More detailed results have become clearer in radiographic tests. 

Radyographic Test 

The films obtained from the radiographic test results of the samples after submerged source application 

are shared in Figure-11 below. 
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RADIOGRAPHIC TEST RESULTS OF BLOCKS COMBINED WITH 

SAW METHOD 

Sample Co-

des 

Images 

SAW-1 

   

SAW-2 

   

SAW-3 

   

Figure 11. Radiographic test results of panel samples combined with SAW method 

When the results are examined; Ack of fusion-C and incomplate-D in SAW1-A sample, insufficient 

penetration (incomplete-Db) in SAW1-B sample, and ack of fusion-C errors in SAW1-C sample. 

After the gas welding application, the films obtained from the radiographic test results of the samples 

are shared in Figure-12 below. 

RADIOGRAPHIC TEST RESULTS OF BLOCKS COMBINED 

WITH FCAW METHOD 

Sample Co-

des 
Images 

FCAW-1 

   

FCAW-2 

   

FCAW-3 

   

Figure 12. Radiographic test results of panel samples combined with FCAW method 

When the radiographic results of the test samples combined with the FCAW method are examined; 

Porosity-Aa and insufficient penetration (ack of fusion-C) in the FCAW2-A sample,  group porosity-Ac 

in the FCAW2-B sample and insufficient penetration (ack of fusion-C) errors in the FCAW2-C sample 

were detected.  
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Mechanical Test Results 

Tensile Test Results 

Since defects were detected in the samples SAW1-A, SAW1-B and SAW1-C in the radiographic results 

above, the tensile test was not applied to these defective samples. Tensile test results and yield value 

results applied to other 6 test samples are given in Table 6 below. 

Table 7. Tensile test results belonging to the  SAW group 

TENSILE TEST RESULTS 

Sample 

 Codes 

Dimen-

sion 

Area  

(mm2) 

Test 

Load 

Fr (N) 

Yield 

Strength 

(MPa) 

Tensile 

Strength 

(MPa) 

SAW 

2-A 

12X25 299,15 171 kN 340 477 

SAW 

2-B 

298,52 390 572 

SAW 

2-C 

297,3 393 546 

SAW 

3-A 

12X25 298,5 171 kN 395 547 

SAW 

3-B 

298,57 390 560 

SAW 

3-C 

299,65 388 561 

 

When the results are examined with the condition that the yield strength is minimum 355N /mm2 as 

required by the standard; it is determined that only the SAW2-A sample is outside the scope of the 

standard. When the results are examined with the condition that the standard requirement for the tensile 

test is between 490-630N /mm2; again, only the SAW2-A sample is found to be out of scope. 

Also, since defects are detected in the FCAW2-A, FCAW1-B and FCAW1-C samples in the radiograp-

hic results, the tensile test is not applied to these defective samples. Tensile test test results and yield 

value results applied to other 6 test samples are given in Table 7 below. 
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Table 8. Tensile test results belonging to the  FCAW group 

TENSILE TEST RESULTS 

Sample 

 Codes 

Dimen-

sion 

Area  

(mm2) 

Test 

Load 

Fr (N) 

Yield 

Strength 

(MPa) 

Tensile 

Strength 

(MPa) 

FCAW 

1-A 

12X25 298,18 171 kN 358 572 

FCAW 

1-B 

299,88 363 471 

FCAW 

1-C 

299,51 365 581 

FCAW 

3-A 

12X25 299,62 171 kN 364 522 

FCAW 

3-B 

298,77 367 532 

FCAW 

3-C 

299,85 362 578 

 

When the results are examined with the condition of minimum yield strength of 355N/mm2; all samples 

are found to be within the scope of the standard. When the results are examined with the condition that 

the standard requirement for the tensile test is between 490-630N/mm2; It is determined that only the 

FCAW1-B sample is out of scope, and the other 5 samples obtained values within the standard. 

Notched-Impact Test Results 

Notch-Impact tests were not applied to the defective samples that could not pass the radiographic test in 

the test samples combined with the SAW and FCAW methods. However, the tensile test sample to the 

incorrect notch- impact test results were made. Test results are given in Table 8 and Table 9 below. 
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Table 9.  Impact-notch test results applied for SAW group 

NOTCHED - IMPACT TEST RESULTS 

Sample 

 Codes 

Test  

Tempera-

ture 

Notch Location Result 1  

(J) 

Result 1  

(J) 

Result 1 

 (J) 

Average 

 (J) 

SAW 

2-A 

0 ºC Weld Metal 47 64 35 49 

Fusion Line 110 48 123 94 

Fusion Line + 2mm 170 172 166 169 

SAW2-

B 

0 ºC Weld Metal 44 37 41 41 

Fusion Line 72 64 65 67 

Fusion Line + 2mm 98 97 132 109 

SAW 

2-C 

0 ºC Weld Metal 30 32 41 34 

Fusion Line 50 57 68 58 

Fusion Line + 2mm 120 121 118 120 

SAW 

3-A 

0 ºC Weld Metal 47 45 49 47 

Fusion Line 118 120 117 118 

Fusion Line + 2mm 175 178 181 178 

SAW 

3-B 

0 ºC Weld Metal 28 30 32 30 

Fusion Line 108 105 107 107 

Fusion Line + 2mm 110 117 115 114 

SAW 

3-C 

0 ºC Weld Metal 40 41 41 41 

Fusion Line 130 134 135 133 

Fusion Line + 2mm 166 170 175 170 

 

In order to be included in the scope of the standard, the values must be under 34Joules. When the results 

shared in Table 8 are examined; It is determined that the SAW2-B and SAW3-B samples are not within 

the scope of the standard. 
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Table 10. Impact-notch test results applied for FCAW group 

NOTCHED-IMPACT TEST RESULTS 

Sample 

 Codes 

Test  

Tempe-

rature 

Notch Location Result 

1  

(J) 

Result 1  

(J) 

Result 1 

 (J) 

Average 

 (J) 

FCAW 

1-A 

0 ºC Weld Metal 43 38 35 39 

Fusion Line 63 58 52 58 

Fusion Line + 2mm 101 103 105 103 

FCAW 

1-B 

0 ºC Weld Metal 55 47 58 53 

Fusion Line 70 71 68 70 

Fusion Line + 2mm 98 100 97 98 

FCAW 

1-C 

0 ºC Weld Metal 38 40 39 39 

Fusion Line 88 90 95 91 

Fusion Line + 2mm 128 135 141 135 

FCAW 

3-A 

0 ºC Weld Metal 40 36 38 38 

Fusion Line 100 105 107 104 

Fusion Line + 2mm 120 122 119 120 

FCAW 

3-B 

0 ºC Weld Metal 40 47 38 42 

Fusion Line 130 132 130 131 

Fusion Line + 2mm 140 142 147 143 

FCAW 

3-C 

0 ºC Weld Metal 40 47 45 44 

Fusion Line 100 97 98 98 

Fusion Line + 2mm 127 120 131 126 

 

When Table 9 is examined; all samples are found to be within the scope of the standard. 

Welding Application Time 

In this study; Combining with FCAW method required two passes (repetition), while joining with SAW 

method was completed in one pass. The FCAW method had to be applied to the test panels a second 

time (again). In FCAW method; One panel take 26 minutes for one time application, while it take 52 

minutes to apply twice. In the SAW method, the assembly of a panel is completed in 17 minutes. 
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CONCLUSION 

1. Gas welding is slower than submerged arc welding; 

When compared to two different methods applied to 12mm thick and very large work panels, submerged 

arc welding has been found to be more advantageous. This advantage includes both application time 

and cost. 

2. While it is necessary to open the welding mouth in gas welding, it is not necessary in submerged arc 

welding. The beveling process brings extra time and cost. 

3. While the submerged arc welding tolerates the errors arising from the assembly, it causes errors and 

returns in the gas welding. 

4. While it is necessary to apply multiple passes in gas welding, welding is completed in one pass under 

powder. 
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NORDİC GOLD ALAŞIMINDA ISIL İŞLEMİN MEKANİK ÖZELLİKLERE VE 

ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞE ETKİSİ  

Çağlar YÜKSEL1, Yunus Emre BENKLİ1, Hüseyincan EKER2, Muzaffer TÜRKOĞLU2, Mustafa 

ÇİĞDEM3, Serdar Osman YILMAZ4 

1Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Erzurum / Türkiye 
2 Kayalar Bakır Alaşımları San. ve Tic. A.Ş, Tekirdağ / Türkiye 

3Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, İstanbul / Türkiye 
4Namık Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekirdağ / Türkiye 

Öz: Birçok ülke tarafından para pulu olarak %89 Cu, %5 Zn, %5 Al ve %1 Sn elementel içeriğe sahip 

Nordic Gold isimli bakır alaşımı kullanılmaktadır. Bu alaşımın dökümünde yarı sürekli döküm tekni-

ğinden istifade edilmiştir. 200 mm’den 15 mm kalınlığa sıcak haddeleme yöntemi ile ulaşan slablara 

soğuk haddeleme işlemine müteakip yeniden kristalizasyon işlemi uygulanarak ilk olarak 7 mm kalın-

lığa daha sonra 2.20 mm kalınlığa haddelenmiştir. %25 redüksiyon ile 1.66 mm nihai kalınlığa soğuk 

haddeleme yapılmıştır. Toplam 100 adet numune alınmıştır. Bu numunelerin 10 tanesi referans numu-

neleri olarak belirlenmiştir. Arta kalan 90 numune 600-650-750 C° ve 60-90-120 dk kombinasyonları 

ile 9 farklı şekilde proses edilmiştir. Her grup için alınan numunelerin aritmetik ortalaması alınarak 

doğruluk hassasiyetinin arttırılması amaçlanmıştır. Tüm numunelerin kimyevi içeriği Arl Fısons 3460 

Metals Analyzer atomik adsorbsiyon cihazı ile tayin edilmiş olup, sertlik değerleri Vickers sertlik yön-

temi kullanılarak EMCO TEST Dura Scan 2065 Modeli ile ASTM B272 standartlarına uygun olarak 

tespit edilmiştir. Ayrıca tüm numunelerin elektriksel iletkenlik değerleri FİSCHER Sigma Scope 

Smp350 Modeli ASTM E1004 – 17 standartlarına uygun olarak ölçülmüştür. Isıl işlem süreleri ve sı-

caklık sabit tutularak sertlik ve elektriksel iletkenlik arasında ilişki kurulmuştur. Yapılan ısıl işlem ile 

sıcaklık ve zaman artışının sertlikte düşüşe yol açarken elektriksel iletkenlikte artışa sebep olduğu gö-

rülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nordic Gold, Bakır, Isıl işlem, Elektriksel İletkenlik, Sertlik 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Elektriksel iletkenlik, elektriği iletme gücü veya belirli bir voltaj gradyanında bir gövde boyunca akta-

rılan birim alan başına düşen elektrik miktarıdır. İletkenliğin temel nedeni, her atomun en dıştaki elekt-

ronlarını (değerlik elektronları) gevşek bir tutuş uygulamasından kaynaklanır; böylece, değerlik elekt-

ronları sıkı paketlenmiş metal çekirdekler etrafında bir tür deniz oluşturur.[1] 

Elektriksel iletkenlikte, yüksek açılı tane sınırının elektrik direncine düşük açılı tane sınırından daha 

fazla katkıda bulunması beklenir. Düşük açılı tane sınırı düşük dislokasyon yoğunluğuna sahiptir ve tane 

sınırı enerjisi düşüktür. Dislokasyon yoğunluğu arttıkça, yani dislokasyonlar arasındaki mesafe azal-

dıkça, bu dislokasyonlar süper dislokasyonlara dönüşür ve silindirik boşluklara benzer davranır. Bu ne-

denle düşük açılı tane sınırlarının yüksek açılı tane sınırlarına göre daha yüksek elektriksel iletkenliğe 

sahip olması beklenmektedir.[2] 

Metalleri mukavemetlendirmek için uygulanan metotlar genellikle elektriksel iletkenlikte kayda değer 

bir düşüşe neden olmaktadır. Bu nedenle elektriksel iletkenlik ve mekanik mukavemet arasında ters 

ilişki durumu bulunmaktadır. Metallerde katı çözelti alaşımlama, soğuk işlem ve tane inceltme gibi çe-

şitli mekanizmalar ile mukavemetlendirilmesi, iletkenlikte önemli bir düşüşe yol açmaktadır. Örneğin, 
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saf bakırın alaşımlanması mukavemeti iki veya üç kat artırabilir, ancak Cu alaşımlarının elektriksel ilet-

kenliği saf bakıra sadece % 10 ile % 40 oranları aralığında düşürebilmektedir.[3] 

Malzemede meydana gelen kusurların (tane sınırları, dislokasyonlar, nokta kusurları veya takviye aşa-

maları) ortaya çıkmasına dayanan bu güçlendirme yaklaşımlarının tamamı, bu kusurlarda iletken elekt-

ronların saçılmasını da arttırarak metalin elektriksel iletkenliğini azaltmaktadır. İletken malzemeler için 

bu iki ana özellik – yüksek elektriksel iletkenlik ve yüksek mekanik mukavemetin ters orantılığı oldu-

ğunu göstermektedir. [4-6] 

Mukavemeti yüksek fakat iletken metaller üretmenin ana mekanizması, iletken elektronların saçılması-

nın minimuma indirilirken dislokasyon hareketlerinin etkin bir şekilde engellendiği uygun bir mikro 

yapı bulmaktır. Özel bir tür uyumlu sınır olan ikiz sınırın, geleneksel tane sınırları gibi dislokasyon 

hareketini bloke edebildiği bilinmektedir, ancak ikiz sınırların elektriksel direnci, geleneksel yüksek 

açılı tane sınırlarından daha düşüktür.[7-9] Bu nedenle, yüksek yoğunlukta ikiz sınırlar içeriyorsa, bir 

metalin yüksek elektrik iletkenliğini kaybetmeden etkin bir şekilde güçlendirilmesi beklenir.[3] 

AMAÇ  

Yüksek hacimli dökümlerde fırından alınan numune ile elektriksel iletkenlik arasında anizotropi etkisi 

nedeni ile büyük farklılık oluşmaktadır. Soğuk haddeleme yönteminde kafes yapısının bozulması ile 

elektron geçişi engellenmekte ve elektriksel iletkenlik düşmektedir. Bu etki saf metallerde kabullenile-

bilecek seviyelerde olmasına karşılık alaşımlı malzemelerde kayda değer seviyededir. Bu çalışmada 

amaç %25 soğuk haddeleme işlemi gerçekleştirilmiş Nordic Gold (Cu89Zn5Al5Sn1) alaşımında farklı 

ısıl işlem sıcaklığı ile sürelerinin elektriksel iletkenlik ve sertliğe olan etkisinin incelenmesi amaçlan-

mıştır. 

KAPSAM 

Nordic Gold (Cu89Zn5Al5Sn1) bakır alaşımlarından üretilen para pulları sıcak haddeleme işleminin 

akabinde soğuk haddeleme işlemi gerçekleştirilerek elde edilmektedir. Sertlik ve elektriksel iletkenlik 

bakır alaşımlarında para pulu uygulamaları için önemlidir. Tane sınırını optimize etmek ve tane büyük-

lüğünü kontrol edebilmek amacı ile soğuk haddeleme uygulanmış yüksek sertlik ve düşük elektriksel 

iletkenlikte olan pullara yeniden kristalizyon ısıl işlemi uygulanmıştır. Bu alaşım özellikle para pulu 

alaşımı olarak kullanılmaktadır. 

YÖNTEM 

%89 Cu, %5 Zn, %5 Al %1 Sn içeriğe sahip bakır alaşımı kullanılmıştır. Döküm işlemi için 2 fırın 

kullanılmıştır. Üst ocakta kimyasal kompozisyon analiz işlemi belirlendikten sonra alt ocağa sıvı metal 

aktarılmıştır. Alt ocaktan 1200 °C‘de yarı-sürekli döküm sistemi ile 4 metre uzunlukta slab halinde 

200*660 mm boyutlarında döküm işlemi gerçekleştirilmiştir. Slablar 5 saat 1100 °C’de bekletildikten 

sonra sıcak haddeleme yöntemi ile 200 mm’den 18 mm kalınlığa indirgenmiştir. Frezeleme işleminin 

ardından yüzey kalitesi soğuk haddeye uygun hale getirilmiş ve 15 mm kalınlığa ulaşılmıştır.  Şeritlere 

soğuk haddeleme işlemine müteakip yeniden kristalizasyon ısıl işlemi uygulanarak ilk olarak 7 mm 

kalınlığa daha sonra 2.20 mm kalınlığa haddelenmiştir. %25 redüksiyon ile 1.66 mm nihai kalınlığa 

soğuk haddeleme yapılmıştır. 200 tonluk pres ile pul halinde numuneler elde edilmiştir. Toplamda 100 

numune alınmıştır. Bu numunelerin 10 tanesi referans numuneleri olarak belirlenmiştir. Arta kalan 90 
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numune 600-650-750 °C ve 60-90-120 dk kombinasyonları ile 9 farklı şekilde proses edilmiştir. Tüm 

numunelerin kimyevi içeriği atomik adsorbsiyon cihazı ile tayin edilmiş olup, sertlik değerleri Vickers 

sertlik yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. Ayrıca tüm numunelerin elektriksel iletkenlik değerleri de 

% IACS biriminden ölçülmüştür.  

BULGULAR 

Şekil 1’de 650 °C’de tüm proses için sabit olarak alınan 60, 90 ve 120 dk için elektriksel iletkenlik ve 

sertlik değerleri verilmiştir. Görüldüğü üzere sabit sıcaklıkta artan bekleme süreleri ile elektriksel ilet-

kenlik değeri 16,48’den 16,50 %IACS’ye yükselir iken, sertlik değeri 67,94 Vickers’ten 64,70 HV’e 

düşmüştür. 

 

Şekil 1. 650 0C’de ısıl işlem süresinin elektriksel iletkenlik ve sertliğe etkisi 

Şekil 2 ve 3’de sıcaklık 50 0C arttırılarak elektriksel iletkenlik ve sertliğe etkileri incelenmiştir. 700 
0C’de elektriksel iletkenlik artan bekleme süresi ile 650 0C’dekine benzer bir trend izler iken, 750 0C’de 

önce bir düşüş daha sonra yeniden artış göstermektedir. 700 0C’de en düşük elektriksel iletkenlik değeri 

60 dk’lık bekleme süresinde 16,94 %IACS olurken, 750 0C’de ise 90 dk’lık bekleme süresinde 16,53 

%IACS değeri elde edilmiştir. Sertlik değerleri her iki sıcaklık değeri için de benzer bir eğilim göstere-

rek artan sıcaklık ile önce düşme ardından tırmanma eğilimi göstermektedir. 700 0C için en düşük ve en 

yüksek sertlik değerleri sırasıyla 62,25HV (90 dk) ve 66,62 HV (60 dk) olarak tespit edilir iken, 750 0C 

için yine en düşük değeri 90 dk’da 60,33HV ve en yüksek değeri de 60 dk’da 61,46 HV’dir. 
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Şekil 2. 700 0C’de ısıl işlem süresinin elektriksel iletkenlik ve sertliğe etkisi 

Elektriksel iletkenlik değeri artan bekleme süresine bağlı olarak mutlaka artmış olmakla birlikte en yük-

sek artış oranı %0,16’lık bir artış ile 700 0C’de meydana gelir iken, en düşüğü de %0,02 ile 750 0C’de 

gerçeklemiştir. Bu çalışma ile Isıl işlemin tane elektriksel iletkenliği etkilediği görülebilmekte ve bu da 

ısıl işlem için doğru sıcaklık aralığının seçildiğini doğrulamaktadır [2] 

 

Şekil 3. 750 0C’de ısıl işlem süresinin elektriksel iletkenlik ve sertliğe etkisi 

Bununla birlikte sertlik değerleri de tüm sıcaklık değişimlerinde azalan ilk baştaki değerden aşağıda bir 

değere düşmesine rağmen, 700 ve 750 0C sıcaklıklarında artan süre ile birlikte kısmi bir artış da olsa bir 

artış eğilimi göstererek en yüksek düşüşü sırasıyla %2,98 ve 0,81 oranlarında olmuştur. 650 0C’de ise 

sertlik düşüşü daha keskin bir biçimde ve sürekli azalış trendi ile %4,77 oranındadır. Yeniden kristali-

zasyon prosesiyle sertlik belirli bir değere kadar düşmekte ve bu değerden sonra sabit kalmaktadır.[10] 
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 SONUÇ 

 En yüksek elektrik iletkenliği %IACS 16,54 değeri ile 750 0C ve 120 dk’lık ısıl işlem parametreleri 

ile elde edilmiştir. 

 En düşük elektrik iletkenliği %IACS 16,484 değeri ile 650 0C sıcaklık ve 60 dk ısıl işlem süresinde 

ile elde edilmiştir. 

 En yüksek sertlik olan 67,94 HV, 650 0C sıcaklık ve 60 dk süresinde elde edilmiştir. 

 En düşük sertlik olan 60,97 HV, değeri 750 0C ve 120 dk’lık ısıl işlem parametreleri ile elde edil-

miştir. 
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19.YÜZYIL’DA İSTANBUL’DAKİ FRANSIZ OKULLARINDAN BİR ÖRNEK87 

Zübeyde Gözde KUTLU1, Aygül AĞIR2 

1İstanbul Medipol Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye 
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Fransız kültürü ve Fransız dilinin öğretildiği Fransız okullarının 19.yüzyıl’ın (yy) ikinci yarısından 

itibaren karşılaştıkları hoşgörü ortamı nedeniyle sayıları hızla artmış ve Osmanlı topraklarında eğitim 

faaliyetlerini başarıyla sürdürmüşlerdir. Osmanlı topraklarına yerleşen yabancılara ait okul yapıları, 

azınlık ve yabancı okullarını inceleyen birçok araştırmacının ilgisini çeken konular arasında olmuştur. 

Fransız dili ve kültürünün en etkin olduğu yıllarda kurulan ve Fransa’nın edindiği siyasi ayrıcalıklar 

nedeniyle, dönemin diğer yabancı okullarından daha farklı bir konuma gelen Fransız okullarının çoğun-

luğunun Katolik misyon cemaatleri tarafından inşa edildiği bilinmektedir. Kurucularının Katolik din 

adamları olması, Fransız okullarının “misyoner okulu” olarak anılmasına sebep olmaktadır. 1904 yılında 

Fransa’da kabul edilen yasayla, dini cemaatlerin eğitim faaliyetlerinin Fransa’da yasaklanması sonu-

cunda, çalışmalarını ülke dışında sürdüren Katolik cemaatlerin Osmanlı topraklarında açtıkları okulların 

Fransa tarafından desteklendiği görülmektedir. Tanzimat döneminde başlayan ve Islahat Fermanı (1856) 

ile devam eden reform hareketleri, yabancıların Osmanlı topraklarında okul inşa etmelerini ve eğitim 

faaliyetlerine katılmalarını kolaylaştırmaktadır. Diğer yandan, Fransız okullarının 19.yy İstanbul mima-

risine ve kültürel ortamına yaptıkları katkılar ve Fransız okul mimarisinin İstanbul’da görülen yansıma-

ları ilgi çekicidir. Bu çalışmada Bakırköy’de bulunan Notre Dame du Rosaire Fransız Okulu (1909)’nun 

tarihçesi ve mimari özellikleri incelenmektedir. Fransız okullarının 19.yy İstanbul kent dokusuna ve 

mimarisine katkıları olduğu açıktır. Fransız kültürü ve bilimsel yaklaşımının İstanbul’da yayılmasına 

bir ölçüde katkıda bulunan bu okulların sadece içerik olarak değil, mimarileri için de ithal edilmiş bir 

beğeniden bahsedilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Mimarisi, Fransız Okulu, İstanbul, Bakırköy 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE   

Osmanlı kültürünün Fransız kültüründen etkilenmesinde, Fransız okullarının önemli payı bulunmakta-

dır. Fransızcanın, siyasi ve kültürel yönden kuvvetli olduğu yıllarda inşa edilen bu okullar, kuruldukları 

dönemden itibaren Fransa’nın politik gücüyle desteklenmişler; sahip oldukları yüksek eğitim kalitesi 

nedeniyle yoğun talep görmüşlerdir. Fransa’nın sahip olduğu imtiyazlar okul açma konusunda onu diğer 

milletlere nazaran avantajlı konuma getirirken; okulların inşa edildiği yıllarda Osmanlı eğitim sistemi-

nin yetersiz olmasına bağlı, devlet okullarının yabancı okullarla rekabet etme seviyesinde olmaması 

nedeniyle; Fransız okulları bulundukları semtlerdeki Latin ailelerin olduğu kadar, yerli halkın da yoğun 

ilgisiyle karşılaşmışlardır. Bu ilginin bir diğer sebebi, dönemin kabul gören dili Fransızca’ya halkın 

rağbet etmesi olmalıdır. Okulların eğitim programı ve öğrenci sayıları gibi bilgiler göz önüne alındı-

ğında, bulundukları dönemde gördükleri ilgi ve kültür etkileşimine sağladıkları katkılar anlaşılmaktadır. 

                                                            
87 Bu çalışma, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim dalı, Mimarlık Tarihi 

doktora programında tamamlanan “19.Yüzyıldan Günümüze İstanbul’da Fransız Okul Yapıları” başlıklı dok-

tora tezinden hazırlanmıştır. 
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Kurucularının Katolik din adamları olması nedeniyle “misyoner okulu” olarak anılan Fransız okulların-

dan bir tanesi Bakırköy’de bulunan Notre Dame du Rosaire Fransız Okulu (1909)’dur. Okul, Marist 

rahipleri tarafından idare edilmektedir. Bu çalışmada ilgili eğitim kurumunun tarihçesi ve mimari özel-

liklerinden bahsedilmektedir. 

AMAÇ  

Fransız Okulları, bulundukları bölgenin mimari çehresini etkilediği kadar, şehrin mimarisini de etkile-

yen önemli yapılar olmuşlardır. Bu çalışma ile Notre Dame du Rosaire Fransız Okulu’nun mimarlık 

tarihi bağlamında İstanbul kent dokusuna yaptığı katkılar ve yapı özelliklerinin incelenmesi amaçlan-

maktadır.  

KAPSAM 

Bu çalışma 19.yy’da Bakırköy’de inşa edilmiş bir okul yapısı olan Notre Dame du Rosaire Fransız 

Okulu’nun tarihçesinin ve mimari özelliklerinin incelenmesini içermektedir. İncelenen yapının seçi-

minde okul yapısı olarak inşa edilmiş olmasının yanı sıra, bir ruhban okulu olmaması da göz önüne 

alınmıştır. 

YÖNTEM 

Çalışma yürütülürken, ilgili okul yapısı yerinde ziyaret edilerek incelenmiş; yapının tarihçe ve mimari 

bilgileri hakkında bilgi edinmek için, yapıyı günümüzde kullanmakta olan Bakırköylü Sanatçılar Der-

neği’nin arşivinden (BASAD) ve basılı kaynaklardan yararlanılmıştır. 

BULGULAR 

Notre Dame du Rosaire Fransız Okulu, Bakırköy semtinde Cevizlik Mahallesi, İstanbul Caddesi üze-

rinde yer almaktadır. Yapının girişi kuzeyde, İstanbul Caddesi üzerinde olup, güney cephesinde ise Ba-

kırköy Vergi Dairesi Binası yer almaktadır. Doğu cephesi 201 İskele Caddesi’ne bakan yapıdan caddeye 

geçiş vardır. Yapı günümüzde Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) tarafından kullanılmaktadır.    

Tarihçesi : Okul 1909 yılında Bakırköy’de inşa edilmiş, ilk ve orta kısımlardan oluşan yedi sınıflı bir 

erkek okuludur. Marist rahipleri tarafından idare edilen okulun, ilk kısmı üç, orta kısmı dört sınıftan 

oluşmaktadır (Polvan, 1952). Okulun kurucusu olan Marist rahipleri, 1892-1893 yılı başlangıcında Ga-

lata’da bulunan Saint Benoit Fransız Koleji’nin ilk kısım sınıflarında Fransızca öğretmenliği yapmak 

üzere, Fransa’nın Lyon şehrinden İstanbul’a gelmişlerdir. Frères Maristes (FM) veya Petits Frères de 

Marie olarak anılan FM, başlangıçta yedi kişiden oluşmaktadır. Ayrı bir cemaat kurmadan, Lazaristlerle 

beraber yaşamışlardır. Sonradan kendileri tarafından idare edilen bazı eğitim kurumları açmışlardır (Pol-

van, 1952: 122). Okulun FM adına kaydının yapılması ve bahçesine yapılacak inşaata dair izin 14 Aralık 

1910’da verilmiştir (BOA, İ.HR.424.37.04.01). I. Dünya Savaşı sebebiyle kapanan okul, 1918 mütare-

kesinden sonra yeniden açılmıştır (Polvan, 1952). Okulun tarihçesiyle ilgili olarak, BASAD’ın 2012 

yılında hazırlanan rölöverestitüsyon ve restorasyon raporuna göre, Notre Dame du Rosaire Fransız 

Okulu 1926 yılında devlete geçmiştir. Sonrasında Bakırköylü bir eğitimci olan Boğos Bezazyan tarafın-

dan kiralanarak Bezazyan Okulu olarak 1936 yılına kadar kullanılmıştır (BASAD, 2012: 13). 

Bezazyan’ın okulu maddi sıkıntılar nedeniyle 1936 yılında kapatıldıktan sonra, bina Halk Evi olarak 

tahsis edilmiş ve 1970 yılına kadar Bakırköy Halkevi olmuştur. 1950’li yıllarda okulun arka bahçesi, 
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gençlik kulübü tarafından voleybol, basketbol ve futbol gibi spor etkinlikleri için kullanılmıştır. Arka 

bahçenin bir dönem açık hava sineması olarak kullanıldığı ve tiyatro etkinliğinde kullanmak üzere tek 

katlı bir ek bina yapıldığı belirtilmektedir (BASAD, 2012:13). Günümüzde arka bahçede sadece kantin 

alanı bulunmaktadır. 1980 yılında Halk evinin çalışmalarına son verilmesiyle, yapı Adliye Binası (Ağır 

Ceza Mahkemesi) olarak hizmet vermeye başlamıştır. Adalet Bakanlığı’nın 2001 yılında binadan ayrıl-

masından sonra yapı Bakırköy Belediyesi’ne devredilmiş ve Bakırköy Belediyesi tarafından 2002 yı-

lında restorasyonu tamamlanmıştır. Yapı, 29 Mart 2002’den beri BASAD tarafından kullanılmaktadır 

(BASAD broşürü, 2016). Yapı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 31.01.1986 

tarihli 1775 sayılı kararı ile tescil edilmiş olup, yapının koruma grubu, İstanbul 1 Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14.06.2007 tarihli, 428 sayılı kararı ile II 

olarak belirlenmiştir (BASAD raporu, 2012: 10). 

Mimarisi: Notre Dame du Rosaire adını taşıyan Fransız okulunun 1918 yılına ait bir fotoğrafı bulun-

maktadır. Okulun güney cephesinin ve bahçe kısmının yer aldığı görselde, okulun doğu cephesinde yer 

alan İskele Sokağı görülmektedir (Şekil 1). Okulun çatısında yer alan Fransız bayrağı, görselin mütare-

keden sonra çekildiğini göstermektedir (Kutlu, 2018: 203). 

 

Şekil 1. Notre Dame du Rosaire Fransız koleji, güney cephe, 1918 (BASAD Arşivi) 

Yapının Fransız okulu olarak kullanıldığı döneme ait, kesin tarihi bilinmemekle beraber 20.yy başlarına 

ait olduğu düşünülen bir başka fotoğrafı daha mevcuttur (Şekil 2). Güney cephesinden çekilmiş bu gör-

selde de, okulun arka bahçesinde oynayan çocuklar görülmektedir. Günümüzde yapının bu cephesinde, 

böyle geniş bir bahçe bulunmamaktadır. Bu kısım okul yapısından ayrılmış olup, yerine bir vergi dairesi 

binası yaptırılmıştır. Mevcut durumda, yapının bahçe sınırı oldukça içeri çekilmiştir. Bu alana bir kantin 

ve oturma alanı yapılmıştır (Kutlu, 2018: 203). 

Kartpostaldaki görselin okulun Bezazyan Okulu olarak kullanıldığı döneme, 1934 yılına ait olduğu dü-

şünülebilir. Yapının Ermeni okulu olduğu dönemde cephesinin değişmiş olduğu görülmektedir. Bodrum 

katı pencerelerinin zemine olan mesafesi, günümüzde pencerelerin zemine oturduğu göz önüne alınırsa 

farklı görülmektedir. Okulun Fransız okulu olarak kullanıldığı dönemlerde bahçede ekili ağaçlar bulun-

maktadır. Bir diğer okul fotoğrafında, okulun 1951’de çekilmiş avlusu görülmektedir (Şekil 3) (Kutlu, 

2018: 203-204). 
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Şekil 2. Notre Dame du Rosaire Fransız Koleji,       Şekil 3. Notre Dame du Rosaire Fransız   güney 

cephe, 20.yy başları (BASAD Arşivi)                         Koleji, arka bahçe, 1951 (BASAD Arşivi) 

Okulun çevresinin 1953 yılında çok değişmediği görülmektedir (Şekil 4). Yapının Fransız okulu olarak 

kullanıldığı resmine bakıldığında, 1953 yılındaki resmindeki gibi İskele Caddesi üzerinde, yan yana 

sıralı evlere komşu olduğu fark edilmektedir (Kutlu, 2018: 204). 

 

Şekil 4. Notre Dame du Rosaire Fransız Koleji, arka bahçe, 1953 (BASAD Arşivi) 

Yapının arka bahçeye bakan cephesinde farklı dönemlerde değişiklikler yapıldığı görülmektedir. Fran-

sız okulu olarak kullanıldığı cephe düzeni, yapının Bezazyan okulu olarak kullanıldığı döneme göre 

farklılıklar içerirken; yapının 1975 yılına ait görselinde, arka cepheye açılan giriş kısmına müdahaleler 

yapılmış, pencerelerdeki kepenkler kapatılmış ve ek binalar inşa edilmiştir (Şekil 5).  

 

Şekil 5. Notre Dame du Rosaire Fransız Koleji, arka bahçe, 1975 (BASAD Arşivi) 

1908 yılında, kagir olarak inşa edilen okul yapısı, çatı ve bodrum katıyla beraber dört katlı olarak, 340 

metrekare oturum alanı üzerine inşa edilmiş olup, bahçesi bölünmeden önce toplamda 1898.1 metrekare 

arsa alanına sahiptir (BASAD raporu, 2012: 11). Yapının ana giriş kapısı İstanbul Caddesi’ne bakmak-

tadır. Farklı yıllara ait hava fotoğraflarına bakıldığında, binanın etrafındaki yapılaşma yoğunluğunun 

yıllar içerisinde büyük değişimler geçirmediği görülmektedir. Bugün yapının çevresinde çok sayıda kurs 
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ve işyeri vardır. Yapının avluya bakan cephesinin düzeni, Rönesans üslübunun etkilerini taşımaktadır. 

Ana giriş cephesinin 19.yy’daki durumunu gösteren bir görsel belgeye ulaşılamamıştır. Ancak pencere 

düzenlerinin özgün durumunu koruduğu düşünülmektedir. Bununla beraber, okul avlusuna bakan okul 

cephesinde, orta aksta değişiklikler olduğu görülmektedir. Yapının ana giriş kapısında dört adet dor 

başlıklı sütun bulunmakta ve orta aksta dışarı çıkma yapan bölümü taşımaktadır. Buradaki çıkma, Os-

manlı geleneksel mimarlığına atıfta bulunmaktadır. Dışarı taşan kısım, adeta planda sofanın dışarı yan-

sımasıdır. Giriş aksının sağ ve sol kısmında iki tanesi üst katta, iki tanesi zemin katta olmak üzere dörder 

pencere yer almaktadır (Şekil 6). Neo-Klasik üslupta tasarlanmış üçgen alınlıklı çatı katı kısmı, yapının 

çatısından yüksekçe olup, giriş kapısının bulunduğu aks üzerindedir. Neo-Klasik unsurlar taşıyan cep-

henin, Neo-Rönesans özellik gösterdiği de söylenebilir. Yapı cephe görünüş itibariyle Alexandre Val-

laury’nin binalarına benzetilebilir (Kutlu, 2018: 206-207). 

 

Şekil 6.   Notre Dame du Rosaire Fransız Koleji, giriş cephesi, 2016 (Kutlu, 2018: 207) 

Bodrum katının kemerli pencerelerine, iç mekanda konulmuş açılır kapanır kepenkler gerektiğinde gün 

ışığının içeri girmesini engellemektedir. Bu kısımların, tasarım özelliklerinden dolayı, özgün olduğu 

düşünülmektedir. Yapının doğu ve batı yönündeki bodrum katı cephesine, yuvarlak söveli birer pencere 

yerleştirilmiştir. Çiçek motifli ferforje süslemesi bulunan bu iki pencere, diğer kemerli pencere sırala-

rından farklı görünmektedir (Şekil 7). Farklı iki bodrum kat penceresinin bulunduğu mekanlara, Fransız 

okulu olarak kullanıldığı dönemde nasıl bir işlev verildiği bilinmemekle beraber, günümüzde bu me-

kanlar bale ve tiyatro sınıflarıdır. Dış cepheden bakıldığında aynı görünen iki pencereden, batı cephe-

sinde kalanı, iç mekanda kapatılmıştır (Kutlu, 2018: 207). 

 

Şekil 7. Notre Dame du Rosaire Fransız Koleji, (solda) doğu cephesi bodrum kat penceresi, 

(sağda) pencere detayı, 2016 (Kutlu, 2018: 207) 

Yapının ana giriş kapısı, arka cephedeki bahçe kapısıyla aynı aksta yer almaktadır. Kat farkından dolayı, 

bahçeye merdivenle inilmektedir. Bahçeye bodrum katından açılan kapı, yapının güney cephesinde 

olup, buradan yapıya sonradan eklenen kantin kısmına geçilebilmektedir. Binanın ana merdiveni güney 
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cephesine yakın konumlanmıştır. Merdivenle bodrum katı dahil, yapı içerisindeki tüm katlara erişim 

sağlanmaktadır. Merdiven sahanlığında ve çıkış yolunda, merdiveni aydınlatan kemerli pencereler bu-

lunmaktadır. Bununla beraber, yapının bugünkü kullanımına göre: bodrum katta dans ve bale atölyeleri, 

bir bateri odası, fotoğraf odası, kalorifer dairesinden girişli bir depo yer almaktadır. Zemin katta, ana 

giriş kapısının yanında danışma kısmı, iki adet sergi amaçlı galeri salonu, sekreterya, idari işler ve baş-

kanlık odası bulunmaktadır. Birinci katta derslikler; çatı katında, görsel ve işitsel sanat etkinlikleri için 

düzenlenmiş bir sahne ve bir kostüm odası vardır (Kutlu, 2018:208). 

Yapının bahçesiyle ilgili olarak, okulun batı cephesine doğru devam eden küçük bahçe bölümüne bir 

yangın merdiveni eklenmiştir. Bahçenin bu kısmı sadece dolaşım alanı olarak kullanılmaktadır. Yapının 

kuzey cephesinden, batı cephesine uzanan bir geçiş yolu mevcut olup, burası da bir dolaşım alanıdır. 

Yapının 1966 yılı hava fotoğrafında, okulun bahçe alanı mevcutken, 1982’de düzenli bahçe değişmiştir. 

2012’de okul bahçesinin bölündüğü, yerine vergi dairesi binasının yapıldığı görülmektedir (Kutlu, 2018: 

209). 

SONUÇ 

Osmanlı topraklarında kurulan ve sayıları 19.yy’ın ikinci yarısında artan Fransız okulları; Fransız dili 

ve kültürünün bulundukları coğrafyada yayılmasında etkili olmuşlardır. Okulları kuran Katolik cemaat-

lerinin, Fransa’daki eğitim faaliyetleri laiklik kapsamında yasaklandığı halde, aynı dönemde Osmanlı 

topraklarındaki okullar Fransa tarafından desteklenmişlerdir. Bu durum okulların, Fransa’nın kültürel 

ve siyasi etkisinin yayılmasına yaptığı olumlu katkıyla ilişkilendirilebilir (Kutlu, 2018: 309).  

Diğer yandan, Neo-Rönesans üslubun etkilerinin görüldüğü cephe düzeninde, Avrupa mimarlığının et-

kilerinden söz etmek mümkündür. Dönemin yapım teknolojisine uygun malzeme ve tekniklerle inşa 

edilen Fransız okulları, Fransız beğenisi ve kültürünün olduğu kadar bilimsel yaklaşımı da bu okullar 

aracılığı ile Osmanlı başkenti’ne taşınmışlardır (Kutlu, 2018: 314). 19.yy’da İstanbul’da faaliyet göste-

ren Fransız okullarından biri olan Notre Dame du Rosaire Fransız Okulu’nun, bu anlamda hem 19.yy 

İstanbul kent mimarlığına, hem de kültürel ortamına katkıda bulunduğu söylenebilir. 
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18.YÜZYIL OSMANLI DÖNEMİ’NDE BAĞIMSIZ BİR YAPI OLARAK   KURULMUŞ 

İSTANBUL KÜTÜPHANELERİ 

Zübeyde Gözde KUTLU 

İstanbul Medipol Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Bir kültür yapısı olarak Osmanlı dönemi kütüphane yapılarının 16.cı yüzyıl’ın (yy) ikinci yarısına 

kadar bağımsız bir binada hizmet vermediği görülmektedir. 18. yy’ da Osmanlı dönemi İstanbul kütüp-

haneleri hakkında hazırlanan bu çalışma, ilgili döneme ait kütüphanelerin kuruluş tarihçesi, mekansal 

plan şeması ve günümüzdeki mevcut durumunun araştırılmasını içermektedir.  Osmanlı kütüphane mi-

marisi, 17.ci yüzyılın ortalarından sonra, bir külliyenin parçası veya tam bağımsız binalar ile başlamıştır. 

İstanbul’un ilk bağımsız kütüphanesi, Köprülü Kütüphanesi (1661)’dir. Planlara baktığımız zaman, 

okuma odaları ya da salonlar, dörtgen mekanlar olarak resmedilmiş, genel olarak kare planlı çizimler 

yapılmıştır. Kitap deposu olan mekanlar, okuma salonuna ilave edilmiştir. Planda duvarlar kalın, bazen 

de çift olarak yapılmaktadır. Işık için pencereler açılmakta ve de tepe pencereleri ile üstten havalandırma 

ve aydınlatılma yapıldığı görülmektedir. Kütüphaneler, güneş battığında kapatılacağı için ayrı bir ay-

dınlatma sistemine ihtiyaç duyulmamıştır. Dış cephede taş-tuğla örgülü duvarlar kendiliğinden renkli 

bir dekorasyon çizerken; iç mimari olarak yapı süslemede daha zengindir. Çini duvar lambrileri ve 

kubbe içi kalem işleri desen ve renkleri, iç mekana renklilik ve süsleme getirmektedir (Ünsal, 1984: 97-

98). Bağımsız bir yapıda İstanbul’da kurulmuş 18.yy Osmanlı dönemi kütüphane yapıları, ayrık yapılar 

ve camide bitişik düzende olmak üzere iki gruba ayrılabilir (Ünsal, 1984: 98).  Ayrık kütüphane yapıları 

plan tiplerine göre seçilen beş örnek üzerinden; camiye bitişik düzen plan tipi seçilen bir örnek üzerinden 

incelenmiştir. Çalışmada adı geçen kütüphane yapıları: Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi, Koca Ragıp 

Paşa Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa Kütüphanesi, III. Ahmet Kütüphanesi ve Atıf Efendi Kütüphanesi; 

camiye bitişik düzen kütüphane yapısı örneği olarak Ayasofya I. Mahmut Kütüphanesi’dir. 

Anahtar Kelimeler: Kütüphane Mimarisi, 18.Yüzyıl, Osmanlı, İstanbul 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE   

16.cı yüzyılın ikinci yarısına kadar bağımsız bir binada hizmet vermediği bilinen Osmanlı kütüphane-

leri, kamu hizmeti veren kültür kurumlarıdır.  

Osmanlı kütüphaneleri, 17.ci yüzyılın ikinci yarısından itibaren, kendi binası içinde ve bir vakıf kuru-

luşu olarak hizmet vermeye başlamışlardır. Bu kurumların bireyler tarafından yaptırılmış olmasının yanı 

sıra, işletilmesi ve sürekliliği de bireylere bırakılmış olduğundan, banilerin vakıf kurmasını gerekmiştir. 

Kütüphanelerin bütçeleri ise vakfiyeleri ile belirlenmekteydi. Baniler, kütüphanelerin bakım ve işleyi-

şini sağlamak için gelir kaynakları oluşturmaktaydılar. Ancak, cami, medrese ya da külliye gibi kuru-

luşların içinde yer alan kütüphanelerin çoğu kendilerine ait bağımsız bir bütçeye sahip değildi (Yetişkin, 

1998: 1, 5-6). Bununla beraber, eğitsel amaçlı, kamu hizmeti veren kültürel ve sosyal kurumlar olarak 

Osmanlı kütüphane kurumu bağımsız yapı kimliğini Köprülü Mehmet Paşa Kütüphanesi ile edinmiştir 

(Yetişkin, 1998: 12).  
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AMAÇ  

Bu çalışma 18.yy’da İstanbul’da kurulmuş Osmanlı kütüphane yapılarının özelliklerini anlamaya yöne-

liktir. Çalışmanın amacı, seçilen yapı örneklerinin tarihçe ve mimari özelliklerinin tespit edilmesinin 

yanı sıra, aralarında mimari olarak benzerlikler olup olmadığının araştırılmasıdır. 

KAPSAM 

Çalışma kapsamında incelenen kütüphane yapıları, ayrık yapılar ve camide bitişik yapılar olmak üzere 

iki kısımda incelenmektedir. Bu bağlamda seçilen yapılarından Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi, Koca 

Ragıp Paşa Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa Kütüphanesi, III. Ahmet Kütüphanesi ve Atıf Efendi Kütüpha-

nesi ayrık yapıda tasarlanmış; Ayasofya I. Mahmut Kütüphanesi ise bir camiye bitişik düzende tasar-

lanmış kütüphane örneği olarak incelenmektedir.  

YÖNTEM 

İstanbul’da bulunan 18.yy kütüphanelerinden çalışma kapsamında seçilen yapılar, yerinde ziyaret edi-

lerek incelenmiştir. Yapıların tarihçesi ve mimari özellikleri araştırılmış; edinilen bilgilere, ilgili yapı-

lara ait yazılı ve görsel kaynaklar eklenerek çalışma tamamlanmıştır. 

BULGULAR 

Mimari plan şeması açısından bakıldığında, bağımsız bir yapıda kurulmuş İstanbul Kütüphanelerini ay-

rık yapılar ve camiye bitişik düzende kütüphane yapıları olmak üzere iki şekilde gruplamak mümkündür. 

Ayrık yapı olarak tasarlanan kütüphane yapıları plan bakımından beş tipte toplanabilir. Bunlar: “Kare 

planlı” (örnek: Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi, Köprülü Kütüphanesi), “Kare planlı ve içi kolonlu” 

(örnek: Murad Molla Kütüphanesi, Ragıp Paşa Kütüphanesi, Esad Efendi Kütüphanesi), “Kare planlı ve 

çok mekanlı” (örnek: Şehit Ali Paşa Kütüphanesi, Aşır Efendi Kütüphanesi, Hüsrev Paşa Kütüphanesi), 

“Dikdörtgen planlı” (örnek: III. Ahmet Kütüphanesi, Selim Ağa Kütüphanesi) ve “Özel biçimde 

planlı”dır (örnek: Atıf Efendi Kütüphanesi) (Ünsal, 1984: 97-98). 

Bununla beraber, camiye bitişik düzende inşa edilmiş kütüphane yapısına Ayasofya’nın yanında bulu-

nan Ayasofya I. Mahmud Kütüphanesi, Fatih Camisi yanındaki Fatih Kütüphanesi ve Beyazıt Camisi’ne 

bitişik Veliyyüddin Efendi Kütüphanesi örnektir (Ünsal, 1984: 101-102). Bu çalışmada, her plan tipine 

uygun bir kütüphane yapısı seçilerek incelenmiştir.  

Ayrık Yapılar: Mimari plan şemasına göre beş grupta incelenen ayrık yapıda tasarlanmış kütüphane 

örnekleri Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi, Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa Kütüphanesi, 

III. Ahmet Kütüphanesi ve Atıf Efendi Kütüphanesi’dir.  

Kare Planlı Kütüphaneler: Plan yönünden, kare olarak tasarlanmış bağımsız yapıda kurulmuş kütüp-

hane tipidir. Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi bu plan tipine uygundur. 

Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi: Fatih semtinde, Davutpaşa-Kocamustafapaşa arasındadır.  

Tarihçesi: 1734-1735 yılları arasında yaptırılan kütüphanenin banisi, Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa’dır 

(1689-1758). Kütüphanenin içerisinde yer alan külliye, 1. Mahmut dönemindeki (1730-1754), yenilikler 

çağında, Lale Devri sanatının ve mimarisinin özelliklerini sakladığı kadar, İstanbul barok ve rokokosu-

nun da habercisi sayılabilir. Mimarlarının Çuhadar Ömer Ağa ve Hacı Mustafa olduğu düşünülmektedir 
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(Kuban, 1994: 43). 1958-1961 yılları arasında onarım geçiren yapı, önce Millet Kütüphanesi’ne, 1958 

yılında ise Süleymaniye Kütüphanesi’ne devredilmiştir. Günümüze kadar Halk Kütüphanesi olarak hiz-

met veren yapı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idaresindedir (Yetişkin, 1998: 67). 

Mimarisi: Hekim oğlu Ali Paşa külliyesinin içerisine yer alan caminin kapısından çıkıldığında, beşik 

tonozlu geçitten geçerek, avlu yönünde bir merdivenle, revaklı büyük bir hayata açılan kütüphane, to-

nozla örtülü aydınlık bir hacme sahiptir (Kuban, 1994: 45). Kütüphane, külliyeyi oluşturan diğer yapı-

lardan sebil ve çeşme ile beraber, cadde boyunca lineer (çizgisel) bir düzenlemeye uygun olarak yerleş-

tirilmiştir (Şekil 1). Külliyenin kuzeyinde Kocamustafa Paşa Caddesine açılan ve esas girişi oluşturan 

kapı, aynı zamanda kütüphaneye gitmek için de kullanılır. Kütüphaneye, avlu yönünden dirsek yaparak 

kıvrılan döner bir taş merdivenle ulaşılır (Yetişkin, 1998: 69). Zemin, altıgen tuğlalar ile kaplıdır (Ünsal, 

1984:99).  

 

Şekil 1. Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi, ön görünüşü (Ünsal, 1984: 107) 

Asıl kütüphane kısmı, 7.00× 7.80 metre boyutunda yuvarlak kemerli bir kapıdan geçilerek ulaşılan kare 

bir mekândır (Yetişkin, 1998: 70). İstanbul’un barok ve rokokosunun habercisi sayılabilecek çizgilere 

sahiptir (Kuban,1994: 45). Diğer yandan, kütüphane, bulunduğu araziye başarılı bir şekilde konumlan-

mıştır. Külliyenin yapılarından, sebil, çeşme ve kütüphane cadde boyunca lineer bir düzenlemeye uygun 

olarak yerleştirilmiştir. Yapıların sokağa açılmaları dönem içinde önemli bir yere sahiptir (Arel, 1975: 

44). 

Kare Planlı ve İçi Kolonlu Kütüphaneler: Plan olarak kare planlı ve kolonlardan oluşan bir iç mekan 

tasarımına sahiptir. Ragıp Paşa Kütüphanesi bu plan tipine uygundur. 

Ragıp Paşa Kütüphanesi: İstanbul’un Fatih semtinde yer almaktadır. 

Tarihçesi:18.yy’dan kalma küçük bir kültür merkezi avlusunda kurulmuş bir eserdir. Vakfiyesine göre 

ve halen bir hazine-i kutüp, meşruta, sıbyan mektebi, büyük çeşme, iki sebil, beş mahzen, on dükkan, 

dört helâ ve türbeli mezarlıktan oluşan bir manzume çevresi içindedir. Yapının Mimarı Mehmet Tahir 

Ağa olarak gösterilmektedir (Ünsal, 1984: 100). 

Mimarisi: Tüm bina 16.60 x 21.40 ölçüsünde bir bodrum üstünde 11.50 m. yükselen kubbeli ve tonozlu 

bir yapıdır. Yerden üç metre aşağıya inen mahzen katı tonozlu ve karşılıklı pencerelerle havalanan bir 

bodrumdur. Asıl kitaplık katı, yerden 1.40 m. yüksekte ve tek gözlü bir revak ile girilen ön bina arka-

sında, içten 14.40 m. kenarlı tam kare bir mekandır (Ünsal, 1984: 100).                                       

Kare Planlı ve Çok Mekanlı Kütüphaneler: Kare planlı ve çok mekanlı kütüphane örneği olarak Şehit 

Ali Paşa Kütüphanesi incelenmiştir. 
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Şehit Ali Paşa Kütüphanesi: Fatih semtinde, Vefa Lisesi’nin bahçesinde yer almaktadır.  

Tarihçesi: 1715 yılında yaptırılan kütüphane, saraya damat olması nedeni ile “damad”, Petervaradin’de 

savaş sırasında şehit düşmesi nedeni ile “şehit” lakabı ile anılan, Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Sul-

tan III. Ahmet’in damadı olan Paşa, bilime olan ilgisi ve kitaba verdiği önemle bilinmektedir. İstanbul 

dışına kitap ihracını yasaklayan Paşa, o dönemlerde İstanbul’a gelen yabancı gezginlerin, kitap toplayıp 

ülkelerine götürmelerine engel olmak istemiştir (Erünsal, 1988: 77). Kütüphane 1894 yılında İstanbul 

depreminde harap olmuş, 1970 yılına dek, Vefa Lisesi kütüphane deposu olarak kullanılmıştır. 1970 

yılında Vakıflar idaresine geçen bina, birtakım onarımlar geçirmiştir: 1971’de dış cephesi ve örtü sistemi 

onarılmış, 1975 yılında ise, merdiven, ahşap doğramalar ve tuğla döşemeleri onarılmıştır. Günümüzde, 

Vefalılar derneğinin binası olan bina, boş ve bakımsız durumdadır. Kütüphaneye ait olan koleksiyon, 

1933 yılında Süleymaniye kütüphanesine aktarılmıştır (Yetişkin, 1998: 38-39). 

Mimarisi: Kütüphane, bodrum, zemin kat ve üst kattan oluşan bir plan şemasına sahiptir (Şekil 2). 

Zemin katın kitap deposu olduğu düşünülmektedir. Bodrum ve zemin kat üzerinde, üst katta ana kütüp-

hane bölümü yer almaktadır. Bu mekân, iç içe iki mekândan oluşmaktadır. Bu mekânlardan, tonozlu 

kare mekânın alt kısmı, hava boşluğu yaratacak şekilde düzenlenmiştir. Yapının caddeye doğru açılan 

merdiveni günümüzde kullanılmamaktadır. Vefa Lisesi avlusunda ikinci bir merdiven bulunmaktadır. 

Buradan kütüphane kısmına ulaşılmaktadır (Yetişkin, 1998: 40). 

 

Şekil 2. Şehit Ali Paşa Kütüphanesi ve avlusu (Ünsal, 1984: 109) 

Dikdörtgen Planlı Kütüphane Yapıları: Dikdörtgen plan şemasına sahip bu plan tipine örnek III. Ahmet 

Kütüphanesi’dir. 

III. Ahmet Kütüphanesi: Topkapı Sarayı Müzesi’nin avlusunda yer almaktadır.  

Tarihçesi: Lâle Devri’nde Sultan III. Ahmed, Sarây-ı Cedîd denilen Yenisaray’daki dağınık kitapları 

bir yerde toplamayı uygun bularak II. Selim’in zaten bakımsız bir halde olan köşkünü yıktırıp yerinde, 

kendi adıyla anılan veya Enderun Kütüphanesi de denilen yeni bir kütüphane binası yaptırmıştır. İnşaata 

17 Şubat 1719 günü başlanmıştır. Yapının açılış töreninin ise 23 Kasım 1719 günü olduğu bilinmektedir 
88. 

Mimarisi: İçindeki kitapların rutubetten zarar görmemesi için Türk kütüphane mimarisinde daima dik-

kat edilen bir özellik burada da uygulanarak binanın altında pencereli yüksek bir bodrum yapılmış, ay-

rıca etrafının açık olmasına özen gösterilmiştir. Bütün cepheler mermer kaplıdır. Cephenin ortasında üç 

sivri kemerli ve dört sütunlu bir giriş mekanı vardır (Şekil 3). Üstü üç kubbe ile örtülü olan bu sahanlığa 

                                                            
88 Url-1: https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-iii-kutuphanesi 
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iki tarafından merdivenlerle çıkılmaktadır89. Yapıya doğal ışık sağlayan geniş pencereler bulunmaktadır. 

Bunun yanı sıra, yapının önünde süslü bir tacı olan mermer bir çeşme yer almaktadır.  

 

Şekil 3. III. Ahmet Kütüphanesi (Url-1) 

Özel Biçimde Planlı Kütüphane Yapıları: Özel biçimli plan tipine örnek olarak Atıf Efendi Kütüpha-

nesi verilebilir. 

Atıf Efendi Kütüphanesi: İstanbul’da Fatih semtine bağlı Vefa Caddesi’ndedir. 

Tarihçesi: Atıf Mustafa Efendi tarafından 1741 yılında kurulan kütüphane, Atıf Efendi’nin ölümünden 

sonra onun çocukları ve torunları tarafından korunmuştur. 3 Mart 1924 yılında çıkan kanun ile devlete 

devredilen kütüphane, günümüzde bir halk kütüphanesi olarak işlevini sürdürmektedir (Kayaoğlu, 2010: 

16).  

Mimarisi: Atıf Efendi Kütüphanesi, kütüphane binası ile meşruta evleri olmak üzere iki kısımdan oluş-

maktadır. Vefa ve Sarı Bayezid caddeleri kenarındaki üç meşruta evin yüksek dış cepheleri üç kat ha-

linde olup en üst katların konsollara oturan çıkmaları bulunmaktadır. Kesme taş ve tuğla şeritler halinde 

yapılan bu cephenin renkli bir görünümü vardır (Şekil 4). Ayrıca sokakların kavisine ustalıkla uydurulan 

bu hareketli cephe (Şekil 5), İstanbul’un eski Türk ev mimarisinin günümüze kadar gelebilmiş nadir 

örneklerindendir90. 

                                                                                        

Şekil 4. Atıf Mustafa Efendi Kütüphanesi (Url-2)             Şekil 5. Atıf Mustafa Efendi Kütüphanesi,

          planı (Ünsal, 1984: 117) 

                                                            
89 Url-1: https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-iii-kutuphanesi 
90Url-2:  https://islamansiklopedisi.org.tr/atif-efendi-kutuphanesi (E.T. 17.12.2020) 

https://islamansiklopedisi.org.tr/atif-efendi-kutuphanesi
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Camiye Bitişik Düzende Kütüphane Yapıları: Camiye bitişik tasarlanmış kütüphane yapılarına bir 

örnek Ayasofya I. Mahmud Kütüphanesi’dir. 

Ayasofya I. Mahmud Kütüphanesi: Ayasofya Müzesi içerisinde, giriş kapısının sağ kısımda iki istinat 

duvarı arasında bulunmaktadır. 

Tarihçesi: Sultan I. Mahmud (1730-1754), tarafından 1738 yılında yaptırılır (Akgündüz vd., 2005: 

424). 

Mimarisi: Planı ile Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi’ne benzeyen Ayasofya I. Mahmud Kütüphanesi, 

Ayasofya içine yapılmış ek bir yapı olmasına karşın, kütüphane olarak başlı başına bir yapı olarak ta-

sarlanmıştır. İçeride bulunan çini bezemelerinin etkisi ile 17.yüzyıl mimarisi görünümünde olan iç me-

kana karşılık, okuma salonunun Ayasofya’ya açılan cephesindeki kemerler ve bronz parmaklıkları ile 

Barok üslubunun etkisi sezilmektedir (Yetişkin, 1998: 86-87).  

Kesme taştan bir ek yapı olarak tasarlanan kütüphane kısmı, bir koridor üzerinde sıralanmış üç mekan-

dan oluşmaktadır. İkinci mekan bir ışık taşlığı şeklinde olup, okuma odası ile hazine-i kütüb kısımları 

arasında yer almaktadır. Her iki mekanın bir duvarı, pencerelerle bu taşlığa açılır. Giriş ve okuma salonu 

içte yer alırken, hazine-i kütüb payandaların arasına inşa edilerek yapının dışında bırakılmıştır. Aya-

sofya’nın içinde bulunan giriş kapısından içeri girilince, giriş holünün hemen solunda Ayasofya’nın 

içine bakan, dikdörtgen planlı okuma salonu yer alır. 1906 yılında önemli bir onarım geçiren kütüphane, 

1959-1960 yıllarında Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nün emriyle okuma odasındaki sedirleri kaldırıl-

mıştır. Turizm bakanlığı girişimi ile kurulmuş olan TAÇ Vakfı tarafından, 1982-1983 yılları arasında 

bir restore edilen kütüphanede, yapı içerisinde bulunan malzemeler elden geçirilmiştir (Yetişkin, 1998: 

81, 85).  

SONUÇ  

18.yy’da İstanbul’da bulunan kütüphane yapıları, yapıldıkları dönemde gün içerisinde kullanılan me-

kanlar oldukları için, yapılar doğal ışıkla aydınlatılmaktadır. Ana giriş cephesi açısından, Hekimoğlu 

Ali Paşa Kütüphanesi’nin cephesi cadde üzerinde yer alırken; Şehit Ali Paşa Kütüphanesi’nin girişi 

yapının bulunduğu avludadır. Camiye bitişik plan tipine sahip Ayasofya’da bulunan I. Mahmud Kütüp-

hanesi’nin girişi Ayasofya içerisindedir.  

Genel olarak çoğunlukla kare ve dikdörtgen plan şeması kullanılan kütüphane yapıları, yerine göre kare 

plan içi kolonlu veya çok mekanlı olarak tasarlanmıştır. Son dönemde barok etkiler kendini açıkça belli 

ederken, örtü sistemine de yansıyan özel plan biçimi uygulanmıştır. Kütüphanelerde sessizlik, nemsiz 

ortam ve bol ışık aranan temel koşullardan olduğu için yapılar genellikle avlu içerisine yapılmış olup, 

diğer yapılar tarafından kuşatılarak sokağa kapalı bir ortam yaratılmıştır. Bunun yanı sıra, kitap deposu 

okuma salonunda yer alırken; meşrutalar avluda, sokağa cephe verecek şekilde yerleştirilmiştir (Kubi-

lay, 1994: 176). Yapım malzemesi olarak, tuğla ve taşın sıklıkla uygulandığı görülmektedir.  
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UYDUNUN IoT EKOSİSTEMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Tayfun DAR1, Remzi Erkam YİĞİTTÜRK1, Seda ÇALIK1, Şule ŞAHİN1 

1TÜRKSAT A.Ş., Ankara / Türkiye 

Öz: Nesnelerin interneti (Internet of Things/IoT) belirli protokoller üzerinden insan müdahalesi olma-

dan cihazlara ve sistemlere bağlanmak ve veri alışverişi yapmak için sensörler, yazılımlar ve diğer tek-

nolojilerle gömülü olan fiziksel nesne ağıdır. Bu cihazlar, sıradan ev aletlerinden endüstriyel aletlere 

kadar çeşitlilik göstermektedir. IoT’nin geliştirilmesi, tüm sosyo-ekonomik sektörlerde inovasyon ve 

performansın iyileştirilmesi için çok çeşitli fırsatlar sunarak devrim yaratmaktadır. IoT, cihazların bir 

ağ altyapısı üzerinden uzaktan bağlanmasını, algılanmasını ve kontrol edilmesini sağlayan bir platform 

olma niteliği taşımaktadır. Fiziksel nesnelerin oldukça önemli bir kısmının ağ bağlantısının bulunmadığı 

bilinmektedir. Bu kapsamda fiziksel nesneleri tekil anahtar ile işaretlenerek internet altyapısı üzerinden 

birlikte çalışabilmesi ve bu sayede IoT ekosisteminin oluşturulması sağlanacaktır. IoT’nin birçok avan-

tajı vardır ve farklı coğrafi konumlarda farklı kapsama seviyeleri üzerinden sağlanılabilir. Geniş kap-

sama alanı, düşük güç ve iletişim güvenilirliğinin çok yüksek önceliklere sahip olduğu uygulamalar 

bulunmaktadır. IoT ve uydu ağlarının bir araya gelmesi, bu uygulamalar için oldukça avantajlı bir durum 

oluşturur. Bu bağlamda uydu tabanlı çözümlerin IoT ekosistemine nasıl katkıda bulunduğuna ve rolüne 

değinilecektir. IoT çözümlerine yönelik artan talep dikkate alındığında, gelecekte IoT hizmetlerinin sağ-

lanmasında uydu çözümlerinin daha da önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Uydu ağları, farklı 

coğrafyalarda artan kapasite ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmakla birlikte kırsal bölgelerde 

karasal ağlar tarafından sağlanan hizmetleri tamamlayacak veya optimize edecektir. Bu bildiride genel 

olarak IoT’den ve uygulama alanlarından, uydu tabanlı IoT ağlarının genel özelliklerinden, dağıtım ko-

nularından ve uydu IoT kullanım durumlarından bahsedilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: IoT, Uydu, LEO, GEO 

GİRİŞ  

IoT teknolojileri, farklı kullanıcı verilerini içeren çok sayıda heterojen ağın uygun protokoller aracılı-

ğıyla şeffaf ve sorunsuz bir şekilde entegre edileceği, günümüzde ve gelecekte internetin yeni bir yönüne 

işaret eden gelişen bir paradigmadır. Bu entegrasyon, bir alıcı-vericiye sahip her şeyin İnternet’e her 

zaman ve her yerde erişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanında, bu kolay erişimler sayesinde, 

çevresel izleme sensörleri, akıllı elektrikli ev aletleri, akıllı arabalar vb. gibi çeşitli IoT cihazları, IoT 

ağları ile veri alışverişinde bulunabilir ve özel kullanıcılar, iş kullanıcıları, hükümet için benzeri görül-

memiş hizmetler sağlayabilir. Ancak; özellikle karasal ve hücresel altyapının yetersiz ve olmadığı böl-

gelerde bu teknolojinin kullanılması oldukça önemli bir sorundur. Uydular; sağladıkları kapsama alanı, 

kapasite paylaşımı ve güvenlik gibi avantajları ile IoT’nin her zaman ve her yerde olmasına imkân sağ-

lamaktadır. Alçak irtifa yörünge (LEO) uyduları, yer sabit yörüngede bulunan uydulara göre daha düşük 

irtifada yer aldığından dolayı gecikme daha azdır.  Bu nedenle IoT teknolojileri ile birlikte kullanılması 

bakımından daha popülerdir. (Qu, Zhang, Xie, 2017: 4-5) 

IoT NEDİR?  

Nesnelerin interneti (Internet of Things/IoT) belirli protokoller üzerinden insan müdahalesi olmadan 

cihazlara ve sistemlere bağlanmak ve veri alışverişi yapmak için sensörler, yazılımlar ve diğer teknolo-

jilerle gömülü olan fiziksel nesne ağıdır. Bu cihazlar, sıradan ev aletlerinden endüstriyel aletlere kadar 
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çeşitlilik göstermektedir. IoT’nin geliştirilmesi, tüm sosyo-ekonomik sektörlerde inovasyon ve perfor-

mansın iyileştirilmesi için çok çeşitli fırsatlar sunarak devrim yaratmaktadır. IoT, cihazların bir ağ alt-

yapısı üzerinden uzaktan bağlanmasını, algılanmasını ve kontrol edilmesini sağlayan bir platform olma 

niteliği taşımaktadır. Fiziksel nesnelerin oldukça önemli bir kısmının ağ bağlantısının bulunmadığı bi-

linmektedir. Bu kapsamda fiziksel nesneleri tekil anahtar ile işaretlenerek internet altyapısı üzerinden 

birlikte çalışabilmesi ve bu sayede IoT ekosisteminin oluşturulması sağlanacaktır. 

 

Şekil 1. IoT (Nesnelerin İnterneti) 1 

IoT UYGULAMA ALANLARI 

1)ÜRETİM/ENDÜSTRİYEL  

Endüstriyel IoT, bulut teknolojileri ve son yenilikçi çözümleri beslemekte ve dijital fabrikaların evrimini 

hızlandırmakta ve operasyonel performansını artırmaktadır. IoT teknolojisi üretim alanında daha hızlı 

problem çözülmesi, daha fazla üretkenliğin olmasına katkı sağlamaktadır. Örneğin; birçok IoT tabanlı 

fabrika otomasyonu ve kontrol projesi, üretim katını izleme, uzaktan PLC kontrolü veya otomatikleşti-

rilmiş kalite kontrol sistemleri gibi çok sayıda unsur içeren bütünsel akıllı fabrika çözümlerini içerir. 

Fabrika dışındaki projeler ise, bağlı makinelerin uzaktan kontrolünü, ekipman izlemeyi tüm uzak en-

düstriyel operasyonların yönetimini ve kontrolünü içermektedir.  

2)ULAŞIM 

Ulaşım/Mobilite, günümüzdeki en büyük ikinci IoT uygulama alanıdır. Tesla; 2012’de ilk kablosuz ya-

zılım güncelleme yeteneklerini sunarak Model S’yi piyasaya sürdüğünde birbirlerine bağlı otomobiller 

için endüstri kriterini belirledi. O zamandan beridir hemen hemen her otomobil üreticisi benzer IoT 

teknolojilerini entegre ederek takip etti. Ulaşım/Mobilite kapsamındaki uygulamalar arasında, batarya 

izleme, lastik basıncı izleme, sürücü izleme veya sadece araç izleme gibi araç tanılama/izleme gibi çö-

zümler vardır. 

3)ENERJİ 

Önümüzdeki yıllarda dünya çapında enerji tüketiminin %40 artması beklendiğinden dolayı, daha akıllı 

enerji çözümlerine olan ihtiyaç tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. IoT, üretimden iletime 

ve dağıtıma kadar enerji endüstrisinin neredeyse her alanında devrim yaratmakta ve enerji şirketlerinin 

ve müşterilerin etkileşim kurma şeklini değiştirmektedir. 
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4)PERAKENDE 

Perakende kapsamındaki uygulamalar arasında, müşteri takibi ve katılımı, mal izleme ve envanter yö-

netimi gibi çözümler bulunmaktadır. 

5)ŞEHİRLER 

Akıllı Şehirlerdeki tipik IoT uygulamaları arasında bağlantılı trafik (akıllı park, trafik yönetimi), kamu 

hizmetleri (akıllı atık, aydınlatma), kamu güvenliği (video gözetimi) ve çevresel izleme (hava kirliliği) 

bulunur. 

6)SAĞLIK 

Hastanelerdeki/kliniklerdeki tipik sağlık hizmeti IoT projeleri arasında tıbbi cihaz izleme, sağlık ekibi 

koordinasyonu, hasta izleme gibi yöntemleri içerir. 

7)TARIM 

IoT teknolojisi kullanılarak daha düşük bir maliyetle hava durumu, toprak nemi, toprağın kimyasal bi-

leşimleri ve diğer çevre koşulları dahil olmak üzere birçok yerel tarım koşulları hakkında veri toplama 

işlemleri yapılmaktadır. 

8)BİNALAR 

Binalar için IoT uygulamaları; bağlantılı bina projeleri, bina sistemleri (HVAC, aydınlatma, asansörler, 

duman alarmları, yangın söndürücüler), bina kullanımı ve güvenlik (oda kullanımı, erişim, gözetim) için 

tesis otomasyonu ve izlemeyi içerir. 

UYDUNUN IoT TEKNOLOJİSİNDEKİ ÖNEMLİ ROLÜ 

Uydunun IoT teknolojisindeki önemli roller aşağıdaki başlıklar halinde açıklamalı olarak belirtilmiştir. 

 

Şekil 2. Uydu-IoT Entegrasyonu2 

1)KABLOSUZ UYGULAMALARDA GÜVENİLİRLİK 

Kablosuz iletişimin güvenilirliği hala zorlu bir konudur. Normal kablosuz ağlar, kritik uygulamalarda 

gerekli olan yüksek güvenilirliği sağlayamamaktadır. Bu sorun; uydu ağları aracılığıyla çözülebilmek-

tedir. Uydu ağları genel olarak hücresel ağlardan daha güvenilirdir. Uydular, mevcut hücresel ağlara 
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göre kullanılabilirlik açısından kapsama alanlarının yüksek olması sebebiyle kullanılabilirlikleri daha 

fazladır. Bu, afet yönetimi ve askeri iletişim gibi görev açısından kritik uygulamalar için gereklidir. 

Yüksek kullanılabilirlik, çeşitli koşullar altında yüksek güvenilirlik sağlar. (De Sanctis, Cianca, vd., 

2015: 2-3) 

2)DAHA BÜYÜK ve DAHA GENİŞ KAPSAM 

IoT ağları genellikle mevcut hücresel altyapı üzerinden dağıtılır. Hücresel ağlar insan varlığına göre 

yönlendirilir. Bu nedenle hücresel ağların kapsama alanı çok sınırlıdır. Çok yüksek kulelerde kapsama 

yarıçapı yaklaşık 20 km'dir. Ancak uydu ağları geniş bir alanı kapsayabilir ve arazinin herhangi bir 

bölümünü ayırt etmezler. Bu nedenle, uydu tabanlı IoT'lerin büyük ölçekli çok amaçlı dağıtımı için 

hücresel IoT'lere göre tercih edilmektedir. (Kota, Giambene, 2019: 1) 

3)DAHA İYİ GÜVENLİK ve KORUMA 

Uydu IoT ağları büyük ölçüde uyduların mevcudiyetine ve kullanılabilirliğine göre yönlendirilir. Bu 

sistemleri durdurmak ve manipüle etmek çok zordur. Buna kıyasla, hücresel ağlar güvenlik ve izolasyon 

açısından dezavantajlıdır. Yukarıdakilere ek olarak, uydu ağlarında, kolayca manipüle edilemeyen anti-

parazit mekanizmaları ve güçlü kriptografik kodlama gibi güvenlik önlemleri vardır. 

4)EKONOMİK ve DAHA HIZLI KIRSAL YERLEŞİM 

Ekonomi, her iletişim teknolojisinde önemli bir rol oynar. IoT ağlarının kullanımında, toprak terminal-

lerinin veya sensörlerin sayısı çok fazla olduğu için daha da önemli rollere sahiptir. Herhangi bir IoT'nin 

kırsal alanda konuşlandırılması, büyük ölçüde ilgili ekonomiye bağlıdır. Uyduların daha geniş kapsama 

alanına sahip olması ve uydu tabanlı IoT'lerin hücresel IoT'lerden daha az kaynağa ihtiyaç duyması 

nedeniyle uydu tabanlı IoT ağları bu konuda oldukça avantajlıdır. 

5)HİZMETLERİN ÇOK NOKTAYA YAYINI 

Her uydunun kendi kapsama alanı vardır. Normalde, bir uydunun kapsama alanı hücresel vericilerden 

çok daha büyüktür. Bu nedenle, uydular aracılığıyla çok noktaya yayın, hücresel yayınlardan çok daha 

kolay ve uygun maliyetlidir. Enerji kısıtlamalarının çok sıkı olduğu bölgeler için IoT tabanlı çok noktaya 

yayın oldukça önemli bir kazanımdır. 

6)KABLOSUZ AĞLARIN UZUN ÖMÜRLÜ OLMASI 

Genel olarak, uyduların uzun ömürlülüğü hücresel ağlardan çok daha yüksektir. Bu bağlamda hücresel 

ağlarla ilgili temel sorun değişen durumlardır. Her on yılda bir hücresel ağlarda çeşitli değişiklikler 

ortaya çıkmaktadır. Ancak uyduların ömürlerinin uzun olması bu konuda da avantajlı bir durumu ortaya 

çıkarmaktadır. (ECC Report 305, 2020: 7-8) 

UYDU ve IoT’NİN BİRLİKTE KULLANILDIĞI ALANLAR 

1)KRİTİK GÖREV UYGULAMALARI 

Kritik görev uygulamaları, ağların her zaman kullanılabilirliğine ihtiyaç duyan acil ve önemli hizmet-

lerdir. Kritik görev uygulamalarının örnek olarak; felaketler sırasında afet yönetimi, askeri veri toplama 

ve iletme, önemli sistemlerin gerçek zamanlı kontrolü verilebilir. Bu sistemler, kısa bir süre için bile 

ağın yokluğunu karşılayamamaktadır. Sel, kasırga, toprak kayması gibi doğal afetler sırasında kablosuz 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

476 

altyapılar doğrudan etkilenir. Ağlar çoğu zaman günlerce ve hatta bazı durumlarda aylarca kullanım dışı 

kalır. Ancak uydular bu sorunlara karşı en uygun çözümdür. Bu nedenle altyapının doğal afetlere karşı 

savunmasız olduğu durumlarda uydu tabanlı IoT sistemleri tercih edilmektedir. 

2)KONUM TABANLI HİZMETLER 

Konum tabanlı hizmetler, hizmetlerini yürütmek veya sunmak için kesin konumlara ihtiyaç duyar. Uy-

duların desteğiyle birlikte IoT tabanlı ağlar, hücresel ağlardan daha iyi konum ayrıntıları sağlar. Bu ince 

ayrıntılar askeri uygulamalarda ve konum doğruluğunun kritik olduğu diğer bazı durumlarda kullanıla-

bilir. Uydu ve Iot teknolojileri kullanan küresel konumlandırma sistemleri, doğrulukları nedeniyle diğer 

mevcut alternatiflere göre tercih edilir. (Bacco, Boero, vd., 2019: 6). 

3)TARIM 

Tarım için gerekli bilgiler (su seviyesi, nem bilgisi, sıcaklık ve diğer birçok parametreyi) izlemek için 

uydu-IoT ağları aracılığıyla toplanabilir.  

4)İZLEME ve TAKİP 

Uydu-IoT ağları, izleme ve takip uygulamalarında hayati roller oynayabilir. Örneğin; seyir ve güvenlik-

leri için izlenen uçakların takip edilmesi veya lojistik, nakliye işlemlerindeki takip uygulamaları Uydu-

IoT üzerinden daha sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir 

5)SAĞLIK HİZMETİ 

Sağlık sektörü her ülke için temeldir. Her vatandaş için temel bir ihtiyaçtır. Sağlık hizmetinin uydu 

desteğine ihtiyaç duyan birçok yönü vardır. Örneğin, hastaların hastaneye gelmeden önce uzaktan sağlık 

takibi ve premedikal tedavisi Uydu-IoT ağları aracılığıyla sağlanabilir. Hücresel ağların olmadığı yer-

lerde bu daha da kritiktir. (Routray, Hussein, 2018: 3). 

Uydu ve IoT teknolojilerinin kullanıldığı bunlar gibi şu an kullanılan ve gelecekte kullanılacak birçok 

alan bulunmaktadır.  

IoT’DE UYDU TABANLI ÇÖZÜMLER 

IoT’de uydu tabanlı çözümler görselde de görüldüğü üzere 4 ana kategoriye ayrılmaktadır: 
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Şekil 3. IoT’de uydu tabanlı çözümler3 

Hareket Halinde İletişim: Uydunun IoT’ye getirdiği hareket halinde iletişim avantajı sayesinde; gemi-

lere, uçaklara ve trenlere yüksek hızlı bağlantı ile birlikte son kullanıcı cihazlarına, sensörlerine ve bu 

hareketli platformlardan toplanan IoT trafiğine doğrudan bağlantı sağlatılabilecektir. Örnek olarak; 

Yolcu uçağında bulunan bir yolcuya bağlantı gerçekleştirilmesi, gemiler, trenler veya kamyon gibi bir 

nakliye aracı üzerinde bir röle cihazı vasıtasıyla bağlanan konteynerlerde izleme ve takip için IoT ci-

hazları, uzaktan devreye giren aküyle etkinleştirilen IoT sensörleri veya uydu üzerinden mesaj-

laşma/sesli iletişim verilebilir.  

Hibrit Çoklu Yayın: Uydunun IoT’ye getirdiği hibrit çoklu yayın yeniliği sayesinde; bireysel kullanıcı-

lara veya cihazlara tek noktaya yayın yapabilme ya da geniş bir kapsama alanına aynı içeriği (video, 

HD/UHD TV) çoklu yayın yapabilme kabiliyeti ile, bireysel evlere ve ofislere yüksek hızlı bağlantı 

sağlamaktadır. Aynı özellik, bir araya getirilmiş toplu IoT verileri için verimli bir geniş bant bağlantısına 

da olanak tanır. 

Geçiş Ağı ve Nihai Kullanıcının Erişimi: Bu kullanım durumu, bölgesel küçük alanlara (3G/4G/5G 

hücresel ağlar) karasal dağıtımına ilaveten merkezi bir alana video, IoT ve diğer data tiplerine yüksek 

hızlı geçiş ağı ile ilgilidir. Örnek olarak; uyduların tek seçenek olduğu doğal afetler veya öngörülemeyen 

olaylar esnasında kullanılması verilebilir. 

Backhaul Sistemleri: Bu kullanım durumu; büyük bir kapsama alanında aynı içeriği birçok noktaya ya-

yımlama özelliğiyle tek tek tüm hücrelere yüksek hızlı bağlantı ile ilgilidir. Aynı özellik, birden fazla 

alandan gelen toplu IoT trafiğinin verimli bir şekilde yeniden düzenlenmesine de olanak tanımaktadır.  

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

478 

SONUÇ 

Günümüzde Uydu ve IoT ağlarının entegrasyonu ile birlikte uydu endüstrisi, sürdürebilirliğini sağla-

maya devam etmektedir. Uydu-IoT ile birlikte, dikey pazarı hedefleyen yeni şirketler için düşük mali-

yetli fırsatlar sunduğundan dolayı, iletişim pazarının büyümesi beklenmektedir. Bu 2 teknolojinin bir-

likte kullanılmasıyla var olan uygulamaların gelişmesi ve yeni uygulamaların ortaya çıkması sağlanmış-

tır. Uydu, özellikle karasal ve hücresel altyapının yetersiz ve olmadığı bölgelerde kapsama alanı ve ka-

pasite paylaşımı gibi avantajları ile şu an ve gelecekte önemli bir rol oynamaya devam edecektir.  
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HAVA ARAÇLARINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER İLE DERİN ÖĞRENME TABANLI 

AFET SINIFLANDIRMASI 

Emre GAZİ1, Ahmet GÜRHANLI2 

1İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul / Türkiye 
2İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Derin öğrenme tekniklerinin büyük bir hızla gelişmesi ve bir çok probleme uyarlanabilir yapıda 

olması içinde bulunduğumuz çağda yaşanılan bir çok sorunun üstesinden gelebilmektedir. Türkiye gibi 

deprem kuşağında olan ve beraberinde bir çok afetin görüldüğü ülkelerde bu teknolojik gelişmelerin 

kullanımı için oldukça fazla alan mevcuttur. Derin öğrenmenin uygulandığı görüntü sınıflandırma algo-

ritmaları bu alanın içinde yer almaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda Türkiye’de yaşanan İzmir, Elazığ, 

Van, İzmit depremlerinin yanı sıra Giresun toprak kayması, Hatay orman yangını gibi güncel olaylardan 

alınmış, hava araçlarından çekilen görüntüler toplanmıştır. Bu görüntülerin yanı sıra dünyanın çeşitli 

yerlerinden alınan, hava araçları ile çekilmiş afet fotoğraflarına veri setinde yer verilmiştir. Bu görüntü-

ler ile en modern derin öğrenme yöntemleri birleştirerek afet görüntülerinin sınıflandırması konusu in-

celenmektedir. Yine son yıllarda ortaya çıkan ve birbirinden farklı kabiliyetlere sahip  olan Inception, 

MobileNet ve DenseNet gibi derin öğrenme mimarileri transfer öğrenme yöntemleri ile problem öze-

linde denenmiştir. Kullanılan algoritmalara en doğru sonucu vermesi ve aşırı öğrenme, eksik öğrenme 

gibi derin öğrenme algoritmalarında rastlanabilen bir takım problemlerinin önüne geçilebilmesi adına 

eklemeler yapılmıştır. Yapılan iyileştirmeler ile alınan sonuçlar doğruluk oranı değerlendirmesi kulla-

nılarak paylaşılmıştır. Buradaki amaç, afet durumlarında erken müdahelenin gerçekleştirilebilmesi için 

gerekli olan teknolojik altyapının en modern derin öğrenme yaklaşımları kullanılarak, hava araçlarından 

çekilmiş renkli görüntüler üzerinden ortaya konmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Derin Öğrenme, Görüntü Sınıflandırma, Afet Görüntüleri 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Son yıllarda insansız hava araçlarının kullanımının artmasıyla uzaktan algılama teknolojileri bir çok 

uygulamada sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Termal algılayıcılar, kamera ve LiDAR gibi cihazlar 

uygulamalarda sıklıkla yer almaktadır (Yao vd., 2019: 1443). Maliyetlerinin ucuz olması ve hızlı bir 

şekilde kullanıma hazır olmaları aynı zamanda yerden giden araçlara göre daha küçük boyutlarda ve 

engellere takılmadan hareket edebiliyor oluşları havadan yapılan gözlemlerde önemli derecede etkili bir 

yöntem haline gelmektedir (Park & Ewing, 2018: 1-12). Yapılan bu çalışmalar, hava araçları ve uzaktan 

algılama teknolojileri birleşiminin doğal ya da doğal olmayan felaket anlarında arama kurtarma çalış-

malarına da imkan sağlamaktadır (Półka vd., 2017: 748-752). Özellikle insansız hava araçları üzerine 

yapılan kamera entegrasyonuyla birlikte tehlike ve afet anlarınında oluşan yıkılmış binalar, orman yan-

gınları, sel, toprak kayması gibi durumlar gerçek zamanlı olarak algılanabilmektedir (Al-Kaff vd., 2018: 

447-463).  Bu sayede afet anları gibi acil durumlarda insanların ulaşamayacağı veya ulaşım hızının dü-

şük olduğu bölgelerde, acil kurtarma gereksinimin olabilecek en hızlı şekilde gerçekleşmesi gereken 

durumlarda hava araçları kritik öneme sahip olabilmektedirler. Felaketin gerçekleştiği bölgeyi hızlı bir 

şekilde tespit edebilme ve acil müdahele edebilecek kurumları yaşanan olaydan veya oluşan hasardan 

haberdar etme potansiyelleri bulunmaktadır.   
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Türkiye dünyadaki en aktif deprem kuşaklarından olan Alp-Himalaya deprem kuşağı içerinde yer al-

maktadır. Tarihte sıkça rastlanan bu depremlerle birlikte sel ve su baskını en sık rastlanan ikinci afet 

grubu olarak karışımıza çıkmaktadır. Başta Karadeniz bölgesi olmak üzere İç Anadolu bölgesi ve Doğru 

Anadolu bölgerinde sıkça görülen heyelan bir diğer sık meydana gelen doğal afet durumundadır (Ergü-

nay, 2007: 1-14). Afetlerin sıkça rastlanması hızlı şekilde acil müdahalenin insan hayatı kurtarmadaki 

öneminin ne denli kritik olduğunu vurgulamaktadır. 

Derin öğrenme algoritmalarının son yıllardaki başarımı ImageNet LSVRC (Large Scale Visual Recog-

nition Challenge) olarak bilinen yarışmada evrişimli sinir ağlarının (CNN) kullanımı ile başlamıştır 

(Krizhevsky vd., 2012: 1097-1105). Derin evrişimli sinir ağları olarakta bilinen yaklaşım, resim ve vi-

deo verilerinde algılama, nesne yakalama, sınıflandırma gibi problemlerin yanı sıra doğal dil işleme 

yöntemlerinde de  sıklıklıkla kullanılmaktadır (Namatēvs, 2017: 40-47).   

AMAÇ 

Bu çalışma, hava araçlarından alınan görüntülerin insanların müdahelesine gerek kalmadan, afet görün-

tülerini otomatik olarak sınıflandırılabilmesi için en modern derin öğrenme yöntemlerinin kullanımını 

konu edinmektedir.  Doğal ya da doğal olmayan afet durumlarında iletişim imkanının bulunmadığı veya 

son derece kısıtlı olduğu noktalarda kullanılabilecek insansız hava araçlarının, hızlı müdahele imkanının 

oluşabilmesi ve temelde insan hayatının kurtarılması için görüntüyü oluşan afete göre derin öğrenme 

yöntemleri kullanılarak sınıflandırması amaçlanmaktadır.  

KAPSAM ve İLİŞKİLİ ÇALIŞMALAR 

Son on yılda ImageNet yarışmasında alınan başarılı sonuçlar CNN tabanlı algoritmalın görüntü sınıf-

landırma konusunda kullanımı önemli ölçüde arttırmıştır. CNN, görüntü verisinde genel anlamda çeşitli 

filtreler ile resim üzerindeki özelliklerin çıkartılmasını sağlayan bir ağ mimarisidir. Özellik çıkarımı, 

yapay sinir ağında başlangıçtan derinlere gidildikçe daha karmaşık özellikleri çıkartması ile derin sinir 

ağlarının kullanımını etkin hale getirmektedir (Namatēvs, 2017: 40-47). Bu çalışmada en modern yapay 

sinir ağı mimarilerinden Inception, MobileNet ve DenseNet transfer öğrenme yöntemi ile kullanılmak-

tadır. 

Inception ağı, özellik çıkarımında tekrar eden modüler katmanlardan oluşan bir derin yapay sinir ağı 

mimarisidir. Inception modülü adı verilen bu yapılar 1x1’lik, 3x3’lük, 5x5’lik filtreleme işleriminin yanı 

sıra 3x3’lük maksimum ortaklama işlemi uygulamaktadır. Bu modüllerden Inception ağının içerisinde 

9 adet bulunmaktadır. 1x1’lik filtre katmanı ile boyut azaltma işlemi uygulayarak işlem karşmaşıklığının 

önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Çıktı katmanı ve tümüyle bağlı katmandan önce nöronların %40’ı sö-

nüm (dropout) katmanına tabi tutularak aşırı öğrenmenin önüne geçilmeye çalışılmıştır (Szegedy vd., 

2015: 1-9). 

MobileNet ağı, mobil cihazlar ve gömülü sistemler için özelleştirilmiş olup temel prensibi derinlemesine 

ayrılabilen evrişim (depthwise separable convolution) işlemi kullanarak standart evrişim filtrelerini 

1x1’lik noktasal evrişim filtrelerine ayırmaktır. Ayrılmış noktasal evrişim filtreleri ile işleme tabi tutulan 

girdi verisi için ayrı işlem sonuçları toplanarak evrişim süreci tamamlanmış olur. Bu sayede hesaplama 

maliyetini azaltmaktır. Hesaplama maliyetlerinin azaltılması düşük seviyede bileşenlere sahip olan sis-

temler için de algoritmanın kullanımını uygun hale getirmektedir. (Howard vd., 2016) 
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DenseNet ağı, standart evrişim işleminin aksine her bir evrişim işlemi için kendinden önceki yapılan 

evrişim işlemlerinin çıktısını kanal bazında toplayarak kullanmaktadır. Böylece her bir evrişim işlemi 

kendi özellik çıkarımlarını bir sonraki evrişime aktararak kollektif bilgi kullanımı yaparlar. Her bir kat-

man sırasıyla yığın normalizasyonu, ReLU aktivasyon fonksiyonu ve havuzlama işlemi ya da 3x3’lük 

birleşim katmanlarından oluşmaktadır. Bu sayede daha yoğun ve etkili bir evrişim işlemi yapılması 

DenseNet’in en önemli özelliğidir. (Huang vd., 2017: 2261-2269) 

Bu çalışmaya benzer bir çalışma olarak havadan çekilen resimler ile orman yangılarınını görüntüleme 

çalışması 2016 yılında gerçekleştirilmiştir (Kim vd., 2016: 1-6). Burada yazarlar insansız hava araçla-

rından alınan orman yangını görüntülerini VGG16 benzeri özel bir ağda eğitmişlerdir. Ancak afet du-

rumlarından yalnızca birinin üzerinde durulması ve doğruluk oranlarının yüzde 81-88 değerleri arasında 

kalması genel kapsayıcılık açısından olumsuz olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine benzer bir çalışma 

2019 yılında yapılmıştır  (Kyrkou vd., 2019: 16-20). Burada yazarlar MobileNet mimarisine benzer bir 

yaklaşım ile derinlemesine ayrılabilen evrişim işleminin yanı sıra ResNet mimarisi benzeri artık blokları 

kullanan özel bir ağ tasarlamışlardır. Hava araçlarından alınan yıkılan binalar, orman yangını, su bas-

kını, trafik kazaları görüntülerinin genel kapsayıcılığı bulunmasına rağmen doğruluk oranları %90 se-

viyesinde kalmıştır. 

DERİN ÖĞRENME ile HAVADAN ALINAN GÖRÜNTÜLERİN SINIFLANDIRILMASI 

Hava araçlarından alınan görüntülerin sınıflandırlması için öncelikle uygun görüntü kümesinin elde edil-

mesi gerekmektedir. AIDER (Aerial Image Dataset for Emergency Response) felaket senaryoları için 

toplanmış, içerisinde dünyanın çeşitli yerlerinden afet görüntüleri bulunan veri kümesidir (Kyrkou vd., 

2019: 16-20). Bu kümeye ek olarak Türkiye’de son yıllarda gerçekleşmiş İzmir depremi, Van depremi, 

İzmit depremi, Elazığ depremi, Giresun toprak kayması, Hatay orman yangını gibi fotoğrafların olduğu 

internet üzerinden çeşitli kaynaklardan toplanmış görüntülerle genişletilerek ikinci sürümü AIDERv2 

oluşturulmuştur. AIDER ve Türkiye’de oluşan görüntülerin birleştirilerek kullanılmasındaki amaç, mo-

delin farklı dağılımlardan gelen görüntülere olan toleransı ve yine farklı bölgelerdeki afetlere karşı adap-

tayonunun arttırılmasıdır. Model geliştirmede kullanılan bu veri kümesinde 690 adet yıkılmış bina, 560 

adet orman yangını, 525 adet sel ve su baskını, 100 adet toprak kayması, 4400 adet normal olarak ad-

landırılan, içerisinde herhangi bir afet durumu barındırmayan  görüntülerden oluşmaktadır. Görüntüler 

tümüyle hava araçlarından alınmış aynı zamanda farklı boyutlarda ve farklı çözünürlüklerde olup renkli 

olarak toplanmıştır.  
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Figüre 1. Veri kümesinden alınan Türkiye’de gerçekleşmiş afetlerden oluşan örnek görüntüler 

Figür 1’de gösterilen örnek resimler veri arttırımı teknikleri kullanılarak çeşitlendirilmiştir. Böylece 

kullanılan algoritmaların görüntüleri çeşitli şekillerde işlemesi sağlanarak verileri ezberlemesinin önüne 

geçilmesi amaçlanmıştır. Arttırım işlemi için görüntülerin her birine %20 oranında döndürme, yukarı-

dan ve aşağıdan %10 oranında kaydırılma, %20 oranında kesilme ve yine aynı oranda yakınlaştırma 

teknikleri kullanılmıştır.  

Kullanılan 3 model için de evrişim katmanlarında ön eğitimli modeller ile transfer öğrenme yöntemi 

kullanılmıştır. Devamında gelen tümüyle bağlı katmanlar, yapılan denemeler sonucu belirlenmiştir. 

Oluşturulan katmanlar Tablo 1’de gösterilmektedir. Tüm modellerde aşırı öğrenmeyi engellemek ama-

cıyla bir ya da birden fazla kez, yüzde 20 ile 25 gibi değerler ile her bir nörona sönüm işlemi uygulan-

mıştır. Transfer öğrenme ile gelen ön eğitimli katmanlar dışında tüm katmanlarda ReLU aktivasyon 

fonksiyonu kullanılmıştır. Ayrıca tüm modellerde kayıp değerlerini hesaplamada kategorik çapraz ent-

ropi fonksiyonu kullanılmıştır. Model eğitimindeki geri yayılım işlemleri  için mini yığın gradyan iniş 

tekniği kullanılmıştır.  Yine model eğitimlerinde donanım olarak NVIDIA Tesla P100 GPU’lar üzerinde 

işlemler gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo 1.  Kullanılan modellerin ek katmanları, birim sayısı ve en iyileme fonksiyonları tablosu 

Algoritma Eklenen Katmanlar Birim Sayısı En İyileme 

 

Inception 

Düzleştirme   

RMSProp 

 

Tümüyle bağlı  1024 

Sönüm (%20)  

Softmax  

 

MobileNet 

Ortalama Havuzlama   

Adam Tümüyle Bağlı 1024 

Sönüm (%25)  

Tümüyle Bağlı 512 

Sönüm (%25)  

Softmax  

 

DenseNet 

Ortalama havuzlama   

Adam Sönüm (%25)  

Softmax  

 

BULGULAR 

Transfer öğrenme ile ön eğitimli modellerin kullanımı ve sonrasında eklenen katmanlar sonucu alınan 

doğruluk değerleri ve her bir eğitim döngüsündeki işlem süreleri Tablo 2’de gösterilmektedir. Bu gös-

terime göre en iyi doğruluk oranını veren algoritma MobileNet olmaktadır. Inception modelide yakın 

sonuçlar vermesine rağmen daha yavaş çalışmaktadır. DenseNet hız konusunda ilk sırada olmasına kar-

şılık diğer iki algoritma kadar doğruluk değelerine ulaşamaması tercih edilebilirlik noktasında bu prob-

lem açısından geride kalmaktadır.  

Tablo 2. Kullanılan modellerin doğruluk oranları ve işlem süreleri 

Algoritma Doğruluk oranı (%) İşlem süresi (s) 

Inception 92.5 98 

MobileNet 93.6 28 

DenseNet 88.3 27 

 

SONUÇ 

Yapılan bu çalışma gösteriyor ki, derin sinir ağları için geliştirilmiş en modern algoritmalar bir çok 

problemde olduğu gibi farklı dağılımlardan meydana gelen, hava araçlarından çekilmiş görüntüler ile 

oluşturulmuş veri kümesi üzerinde doğruluk oranı %90’ın üzerine çıkabilen bir başarım elde etmektedir. 

Bu sayede gelişen insansız hava araçları teknolojileriyle birlikte Türkiye ve benzeri deprem bölgesinde 

bulunan, bunun yanında çeşitli afetlerin meydana geldiği ülkelerde acil durumlara erken müdahale için 

derin öğrenme teknikleri tercih edilebilirler.    
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FARKLI İNORGANİK KOMPOZİSYONLARIN KULLANILMASI İLE SERAMİK SAĞLIK 

GEREÇLERİ FINE FIRE CLAY (FFC) ÜRÜNLERİNDE BAZI ÖZELLİKLERİN 

İYİLEŞTİRİLMESİ 

Murat DOĞDU1, Sevil YÜCEL2, Hasibe Aygül YEPREM3 

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, İstanbul / Türkiye 
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik, İstanbul / Türkiye 

Öz: Seramik sağlık gereçleri, inorganik hammaddelerin (kil, kaolin, kuvars ve feldspat gibi) belirli oran-

larda karıştırılması ve ardından alçı veya sentetik reçine kalıplara dökülerek 1200-1250ºC'de sinterlen-

mesi ile elde edildiği bilinmektedir. Genel olarak seramik sağlık gereçleri sektöründe üretilen ürünler 

için iki farklı çamur kullanılmaktadır. Bu çamurlar; vitrifiye çamurları ve Fine Fire Clay (FFC) çamur-

larıdır. Bu sektörde, büyük boyutlu ürünler, Fine Fire Clay (FFC) olarak bilinen yüksek pişmiş kil içe-

riğine sahip killerle dökülmektedirler. FFC çamurları ile uzun ebatlara ve düşük pişirme deformasyo-

nuna sahip lavabo tipi ürünler üretilmektedir. Bu çalışmada, seramik sağlık gereçlerinin hazırlanmasında 

kullanılan Fine Fire Clay (FFC) çamur reçetesinde bulunan kuvars oranı azaltılarak farklı inorganik 

kompozisyonların kullanılması ile hafif, ince et kalınlığında ürünlerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Ça-

lışmada kullanılan malzeme amorf silika olup sodyum silikat çözeltisi kullanılarak sol-jel tekniği ile 

üretilmiş olup amorf yapıda 0,25 g/cm3 yoğunluğa sahiptir. Yapılan çalışmada FFC çamuruna ağırlıkça 

%0,55, %3 ve %5 oranlarında amorf silika malzemesi ilave edilip, 4-5 saat karıştırılıp 2 gün yaşlandı-

rılmıştır. Yaşlandırma sonrasında alçı kalıba döküm gerçekleştirilmiş ve kalıptan çıkan ürün 1250°C'de 

sinterlenmiştir. Çalışmalar sırasında çamurun litre ağırlığı en düşük 1650 (g/lt) en yüksek 1836 (g/lt), 

tiksotropik davranışı ise 48-57° olarak ölçülmüştür. Eklenen amorf silika hammaddesinin miktarı art-

tıkça, numunelerin kalınlık alması artmış ve ağırlıkta önemli düşüşler gözlemlenmiştir. Ağırlıkça %5 

amorf silika içeren numunede kalınlık alma 6,7 (mm/sa) ölçülmüş ve ürün ağırlığında %17 azalma sağ-

lanmıştır. Silika miktarı arttıkça kalınlık, deformasyon ve su emme seviyelerinde de artma gözlemlen-

miştir. 

Anahtar Kelimeler: Seramik Sağlık Gereçleri, Fine Fire Clay (FFC), Hafif Ürün, Silika 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Seramik sağlık gereçlerinin günlük hayatımızda önemli malzemeler olduğu bilinen bir gerçektir. Bu 

ürünlerin daha büyük ebatlarda ve istenilen ölçülerde üretilmesi üreticilerin karşılaştığı bir sorundur 

(Golder, 2007), (Mikhalev vd., 2007). Büyük boyutlu vitrifiye ürünlerin küçülmesi ve deformasyonu 

üretim aşamasında bazı riskler içermektedir. Vitrifiye ürünlerinin hatasız üretimi için bu risklerin azal-

tılmasına yönelik kısıtlı çalışma bulunmaktadır (Waters, 2005), (Golder, 2010). 

Yapılan bir çalışmada ultra ince seramik sağlık gereçleri üretiminde Nazım Kunduracı ve Tuna Aydın, 

yarı mamül ve pişmiş mamül mukavetlerini arttırarak ultra ince FFC lavabo üretimi gerçekleştirmişler-

dir. Bu çalışmada mevcut seramik sağlık gereçleri ürün reçetesinde yer alan şamotun yerine Symlox 

tozu katarak ve diğer hammaddelerin oranlarında ayarlamalar yaparak çamur hazırlanıp ürün üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda şamot malzemesinin yerine Symlox kullanılması ultra ince 

FFC lavabo üretimi sağlanmış ve mukavemette azalma görülmemiştir (Kunduracı, 2015). 
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Genellikle seramik sağlık gereçleri ürünleri kil, kuvars, kaolin ve feldspat gibi inorganik hammaddelerin 

belirli bir miktar su ile akışkan bir çamur haline getirilip ve daha sonra bu çamurun uygun yöntemlerle 

şekillendirilip 1200-1250°C sinterlenmesi ile oluşmaktadır. Seramik sağlık gereçleri tasarımında ürünün 

hafif, et kalınlığının ince ve mukavemetinin yüksek olması istenmektedir. Bu özellikler, seramikte bu-

lunan hammaddelerin farklı oranlarda karıştırılması ile sağlanmaktadır. Seramik sağlık gereçleri sektö-

ründe üretilen ürünler için genellikle iki farklı çamur kullanılmaktadır. Bu çamurlar; Vitrous China (VC) 

ve Fine Fire Clay (FFC) çamurlarıdır.  

Vitrous China su emmesi %1’den küçük olan bir akçini çamuru olarak tanımlanmaktadır. Bu çamurların 

litre ağırlığı 1780 gr/lt ve daha üzerinde olmaktadır. İyi bir döküm çamurunun bir saatte 8mm kalınlık 

alması, tiksotropisinin de %40-46 dolayında olması istenmektedir. Daha düşük tiksotropili çamurlarda 

kalınlık alma güçleşmektedir.  

Seramik sağlık gereçleri ürünlerinde büyük ebatlı ürünler FFC olarak bilinen pişmiş kil içeriği yüksek 

çamurlar ile dökülmektedir. Uzun ebatlı ve düşük pişme deformasyonun gerekliliği bulunan lavabo türü 

ürünler FFC çamurları ile üretilmektedir (Kunduracı, 2015). Yaklaşık olarak, karakteristik bir FFC ça-

muru şu oranlardan oluşmaktadır; %3 Feldspat, %18 Kuvars, %15 Kil, %20 Kaolin ve son olarak %31 

Şamot (Bayraktar vd., 1999). Türkiye'deki vitrifiye üreticilerinin FFC çamurlarında %30-35 aralığında 

şamot kullandıkları bilinmektedir. Şamot, sıhhi tesisat ürünlerine direnç verip ve deformasyon davranı-

şını en aza indirmektedir (Kunduracı, 2015). 

Killer, genellikle demir, alkali ve alkali toprak metalleri gibi baz metalleri içeren hidratlanmış alümin-

yum silikatlardır. Çok ince tane boyutuna sahip olup su ilavesi ile plastik özellikler kazanmaktadırlar 

(Gökbel, 2014). Kaolin genellikle feldspat bozunmasının sonucunda oluşmaktadır. Değişik oranlarda 

demir, feldspat ve kuvars gibi diğer kil minerallerini içermektedirler (Bayraktar vd., 1999). Diğer sera-

mik hammaddelerine göre daha büyük tane boyutuna sahip olduğu ve saflığından dolayı daha az katyon 

değişim kapasitesine sahip olduğu için kaolinin plastisite değeri diğer seramik hammaddelerine göre 

daha düşüktür. Bu özelliklerinden dolayı kaolin, seramik yapılarda iskelet görevi görür ve hammaddeleri 

bir arada tutar (Bayraktar vd., 1999). Feldspatlar ise plastik olmayan hammaddelerdir. Feldspatlar plas-

tik olmayan hammadde sınıfında olmalarına rağmen çamurda belirli bir sinterleme sıcaklığına ulaştık-

larında çamuru toplayarak cüruf haline getirmektedir (Sümer, 1995). Kuvars, yer kabuğunun bilinen 

kısmının% 25'ini oluşturur (Kuvarsın kimyasal formülü SiO2'dir). Sinterlenmiş kilde gözenek hacmini 

ve su emme miktarını arttırmakta ve çamurun bağlanma kabiliyetini azaltmaktadır (Çakıcı, 2014).  

Sol-jel yöntemi ile üretilen ve düşük sıcaklıkta ya da havalı ortamda kurutulan  amorf silika hammaddesi 

yüksek gözenekli (%85-99.8), düşük yoğunluklu (0,003 g/cm3 ‘e kadar kadar) bir malzemedir (Temel 

vd., 2016), (Temel vd., 2017). Bu malzeme, yüksek özgül yüzey alanı (1200 m2.g-1'e kadar), çok düşük 

ısıl iletkenlik (0.01 W/m.K), dielektrik sabiti (1.1) ve kırılma indisi (1-1.05) gibi üstün özelliklere sa-

hiptir (Soleimani Dorcheh & Abbasi, 2008). Bu özelliklerinden dolayı amorf silika hammaddesinin çe-

şitli kullanımları vardır. Monolitik silikalar, düşük kırılma indisi ve şeffaflık gibi optik özelliklerinden 

dolayı Cherenkov dedektörleri olarak kullanılmaktadır. Yüksek gözeneklilik ve düşük yoğunluk özel-

likleri sayesinde katalizör, sensör ve absorban olarak kullanılmaktadır (Ülker, 2011). Ayrıca ısı ve ses 

yalıtım malzemesi olarak kullanmak da mümkündür (Tang & Wang, 2005), (Yucel, 2016). 
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AMAÇ 

Bu çalışma, seramik sağlık gereçleri ürünlerini hafifletmek ve et kalınlıklarını azaltmak amacıyla yapıl-

mıştır. Seramik sağlık gereçleri ürün reçetesinde farklı kompozisyonlarda hammaddelerin bir araya ge-

tirilmesi ile tasarımının iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, %0.55, %3 ve %5 amorf silika ham-

maddesi içeren Fine Fire Clay (FFC) çamurları hazırlanmıştır. Hazırlanan çamurda kuvarsın bir kısmı-

nın yerine farklı oranlarda amorf dahil edilerek çamurun litre ağırlığı ve tiksotropisi, döküm ve sinter-

leme işlemlerinden sonra ise su emme, kalınlık alma, ağırlık, deformasyon analizleri yapılmıştır. 

KAPSAM 

Seramik sektöründe önemli bir yeri olan vitrifiye ürünlerinin (seramik sağlık gereçleri)  hafif olması, 

daha ince cidar kalınlığı ve dayanıklı olması hem kullanım açısından hem de görsel açıdan tercih edil-

mektedir. Bu çalışmada reçete içeriğindeki kuvarsın bir kısmının yerine daha hafif bir hammadde olan 

amorf silika malzemesi belirli oranlarda eklenerek ve diğer hammadde oranları (kil, kaolen, feldspat, 

şamot, vollastonit) sabit tutularak, üretim parametrelerinin optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Amorf 

silikanın üretimi, karakterizasyonu ve döküm çamurunu oluşturan hammaddelerin fiziksel, kimyasal ve 

minerolojik özelliklerine bakılmıştır. Döküm çamurunun hazırlanması ve dökümü sağlanıp gerekli ku-

rutma, pişirme ve sırlama aşamalarından sonra karakterizasyon testlerinin yapılıp sonuçlarının incelen-

mesi kapsam detaylarını oluşturmaktadır. 

Kullanılan amorf silika malzemesi, yüksek oranda gözenekli ve düşük yoğunluk değerlerine sahip bir 

malzemedir. Yüksek spesifik yüzey alanı, yüksek ısıl yalıtım değeri, çok düşük dielektrik sabiti ve düşük 

kırılma katsayısı gibi olağanüstü özelliklere sahiptir. Malzemenin sahip olduğu yüksek gözeneklilik ve 

düşük yoğunluk özellikleri sayesinde katalizör, sensör ve adsorbent olarak kullanılmaktadır. Bu çalış-

mada ise, seramik sağlık gereçleri ürünlerini hem hafifletmek hem de tasarım yönünden daha zarif hale 

getirmek amacı ile kullanılmıştır. Literatürde, malzemenin farklı üretim parametreleri ile üretilmesi, 

üretilmiş olan ürünün endüstride farklı alanlarda kullanımı ve optimizasyonu ile ilgili çalışmalar bulun-

masına rağmen, seramik sağlık gereçleri ürünleri üzerinde bir çalışma bulunmamaktadır. 

YÖNTEM 

Hammaddeler: Deneylerde kullanılan hammaddeler Duravit A.Ş. tarafından desteklenmiş olup bunlar 

sırasıyla kil, kaolin, kuvars, potasyum feldspat, şamot ve vollastonittir. Hammadde üreticileri Tablo 1'de 

verilmiştir. Kullanılan amorf silika ise, Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Lipid ve 

Kompozit Laboratuvarlarında üretilmiştir. 
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Tablo 1. Hammaddeler ve üreticileri 

Hammaddeler Üretici 

Şamot Kaolin AD 

Kuvars Matel A.Ş. 

K-Feldspat Kaolin AD 

Vollastonit  Matel A.Ş. 

K-2 Kaolin Kaolin AD 

MASK6 Kil Matel A.Ş. 

Amorf Silika YTÜ 

 

FFC Çamurunun Hazırlanması: Hammaddeler, FFC reçetelerine göre belirli oranda su ve sodyum 

silikat ile karıştırılarak çamur elde edilmiştir. Referans, N1, N2 ve N3 olarak kodlanmış çamur Tablo 

2’de ağırlıkça içerdikleri amorf silika hammaddesinin miktarını göstermektedir. 

Tablo 2. Çamurdaki ağırlıkça amorf silika hammadde miktarları (%ağ.) 

Hammadde Referans N1 N2 N3 

Amorf Silika (%ağ.) - 0,55 3 5 

 

Tablo 3'te çamurun hazırlanmasında kullanılan su ve sodyum silikat miktarları verilmiş ve TS EN 997 

standardı ile karşılaştırılmıştır. Bu tablodan da görülebileceği gibi, çamur içindeki amorf silika ham-

madde miktarı oranı arttıkça, kullanılan su ve sodyum silikat miktarları artmıştır. 

Tablo 3. Çamurdaki su ve sodyum silikat miktarları (%ağ.) 

% Ağırlık Refer-

ans 

N1 N2 N3 Standart 

Su Miktarı  34,5 33,33 41,66 55 35 

Sodyum Silikat 

Miktarı 

0,22 0,30 0,55 0,57 0,15-0,25 

 

Amorf Silikanın Karakterizasyonu: Hammadde için BET analizi yapılmış olup yüzey alanı, gözenek 

boyutu, mikro gözenek hacmi, mezogözenek hacmi ve tek nokta toplam gözenek hacmi, 77 K'da bir 

spesifik yüzey alanı ve gözenek boyutu dağılım analiz cihazı (Micromeritics, TriStar II 3020) kullanı-

larak analiz edilmiştir. Brunauer-Emmett-Teller (BET) yöntemi ile yüzey alanı saptanmıştır.  Gözenek 

boyutu ve gözenek hacmi Barrett-Joyner-Halenda (BJH) yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Sıkıştı-

rılmış yoğunluğu Temel ve diğerleri tarafından tarif edildiği gibi değerlendirilmiştir (Temel, 2017). 

Çamurun Reolojisi: Hazırlanan çamurun yoğunluğu, tiksotropisi ve viskozitesi TS EN 997 standardına 

göre ölçülmüştür. Yoğunluk, çamurun 1 litrelik bir kap içindeki ağırlığıdır. Sodyum silikat miktarı ve 

çamuru oluşturan hammadde türleri, çamurun yoğunluğunu belirleyen iki önemli faktördür. Çamurun 
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yoğunluğu ölçülerek çamurdaki katı/sıvı oranının belirlenmesi ve standartlara uygunluğu sağlanmakta-

dır. Evrensel Gallenkamp viskozimetresi tiksotropinin hızlı ölçümleri için seramik alanında en çok kul-

lanılan cihazlardan biri olup el ile çalıştırılmaktadır. Test sırasında disk 360°C döndürülüp ve sonra 

serbest bırakılıp, viskoziteyi ölçmek için numunenin silindirin dış kısmı üzerindeki frenleme etkisi kul-

lanılmıştır. Tiksotropi değeri, 5 dakika sonra (numunenin statik durumda kaldığı) ikinci bir ölçüm yapı-

larak saptanmış ve birinci ölçüme göre fark hesaplanmıştır. 

Sinterleme ve Kurutma: Örnekler 24 saat boyunca havada kurutulmuştur. Kurutulma işleminden sonra 

numunelerin 1250°C'de sinterlenmesi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler TS EN 997 standardına göre ya-

pılmış olup sinterleme rejimi Şekil 1’de verilmiştir: 

40 °C'den 800 °C'ye 160 °C/saat sıcaklık artışı, 

 

800 °C'den 1250 °C'ye 180 °C/saat sıcaklık artışı, 

 

1250 °C'de 30 dakika bekletme, 

 

1250 °C'den 40 °C'ye kontrolsüz soğutma. 

Şekil 1. Uygulanan sinterleme rejimi 

Et Kalınlığı ve Ağırlık Analizi: TS EN 997 standardına göre et kalınlığı ve ağırlık analizi yapılmıştır. 

Et kalınlığı analizi için numuneler önce slip döküm yöntemi ile bir kalıba dökülmüştür. Döküm işlemin-

den sonra numuneler kalıp içerisinde 1 saat bekletilip örnekler kalıptan çıkartılıp et kalınlıkları ölçül-

müştür. Ağırlık analizi için numuneler sinterlendikten sonra ağırlıkları ölçülmüş ve birbirleriyle karşı-

laştırılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 4, çamurların göreceli reolojik özellikleri verilmiştir. TS EN 997 standardına göre yapılan analiz-

lerde, amorf silika miktarı arttıkça daha düşük litre ağırlığına yüksek tiksotropi ve viskozite değerlerine 

sahip çamurların oluştuğu görülmüştür. 

Tablo 4. Çamurun reolojik özellikleri 

 

Özellikler Refer-

ans 

N1 N2 N3 Standart 

Litre Ağırlığı (g/L) 1834 1836 1723 1650 1832-1838 

Tiksotropi (°) 34 48 64 61 25-35 

Viskozite (s) 53 61 85 58 55-70 
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Çalışmada kullanılan amorf silikanın sahip olduğu özellikler Tablo 5'te verilmiştir. Malzemenin sahip 

olduğu özellikler ve su absorpsiyonun %20 seviyelerinde olması bu çalışma için kullanılabilir bir ürün 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

Tablo 5. Amorf silika malzemesinin özellikleri 

Özellikler Hammadde 

Kütle Yoğunluk (Bulk) (g/cm3) 0,187 

Sıkıştırılmış Yoğunluk (Tap)  

(g/cm3) 

0,19 

Yüzey alanı (m2/g) 240 

Su Absorpsiyonu  (%) 20 

 

Numunelerin sinterlenmiş ağırlıkları Tablo 6'da verilmiştir. Ağırlıklar her bir reçete için 10’ar plaka 

numunenin ortalama ağırlığı şeklinde hesaplanmıştır. Silikanın ilavesiyle elde edilen numunelerin ağır-

lıklarının referans numuneye göre azaldığı görülmüştür. Eklenen miktarın artması, numune ağırlıkları-

nın daha da düşmesine neden olmuştur. 

Tablo 6. Numunelerin sinterlenmiş ağırlıkları 

Ağırlık (g) Referans N1 N2 N3 

Sinterlenmiş 110,50 109,85 98,12 91,27 

 

Tablo 7’de verilen ağırlık değişimleri incelendiğinde, sinterleme işlemi sonrası numunede ağırlık deği-

şiminin %17,4 oranı ile N3 numunesinde olduğu görülmüştür. Artan amorf silika miktarının numune 

hafifletmede daha başarılı olduğunu söylemek mümkündür. 

Tablo 7. Kurutma ve sinterlemeden sonra referans numuneye göre ağırlık değişimi (%) 

Ağırlık Değişimi (%) N1 N2 N3 

Sinterlenmiş 0,58 11,2 17,4 

 

Numunelerin yaş halde üçgen kalıplarda kalınlık alma durumları Tablo 8'de verilmiştir. Numunelerde 

kullanılan silika miktarı arttıkça 1 saatte kalınlık alma oranının en fazla N2’de arttığı gözlemlenmiştir. 

Alınan bu sonuç, istenilen kalınlık değerine daha kısa sürede ulaşılabileceğini göstermektedir. 

Tablo 8. Numunelerin yaş halde kalınlık alma durumları 

Kalınlık Alma 

(mm/sa) 

Referans N1 N2 N3 

Yaş 7,4 5,6 8,3 6,7 
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Su emme ve deformasyon deney sonuçları Tablo 9'da verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, kullanılan 

silika miktarı arttıkça ürünün daha çok su emdiği ve deformasyon oranının arttığı görülmüştür.  

Tablo 9. Su emme ve deformasyon testi sonuçları 

 Referans N1 N2 N3 

Su absorpsiyonu (%) 8,18 8,58 11,25 12,94 

Deformasyon (mm) 9 10 18 19 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak, amorf silika malzemesinin reçete içindeki miktarı arttıkça, numune ağırlıkları ve duvar 

kalınlıklarının büyük ölçüde azaldığı görülmüştür. Malzemenin hafifletilmesi noktasında sağladığı fay-

danın referans ürüne göre daha başarılı olduğu saptanmıştır. Bu durumun temel nedeni kullanılan amorf 

silikanın yoğunluğunun oldukça düşük olmasıdır. Çalışmada kullanılan hammaddeye bağlı olarak daha 

düşük litre ağırlığında çalışma olanağı sağlanmıştır. Litre ağırlığının düşük olmasına bağlı olarak tik-

sotropi ve viskozite değerlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Alınan bu sonuçlar ürün dökümü için 

olumsuzluk oluşturmadığı döküm akışının uygun olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmada, kullanı-

lan amorf silika miktarının artmasına bağlı olarak su emmenin ve deformasyonun arttığı tespit edilmiştir. 

Bu nedenle amorf silika ile ileride yapılacak çalışmalarda su emmeyi ve deformasyonu düşürecek reçete 

kompozisyonlarının hazırlanması önerilmektedir.  
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HAYAT EVE SIĞAR- PANDEMİ SÜRECİNDE APARTMANLARA İLİŞKİN 

İNCELEMELER 

Gevher SAYAR1, Dicle AYDIN2 

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

Öz:2019 Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid 19 virüsü Dünya Sağlık Örgütü tara-

fından pandemi olarak ilan edilmiştir. Vaka sayıların artması sonucu dünya genelinde birçok tedbir, 

kural ve önlemler alınmış ve insanlar yeni normale alışmaya çalışmışlardır. Covid 19 ile birlikte insan 

hayatındaki dinamiklerde ve önceliklerde birçok değişiklik meydana gelmiştir. Temizlik, maske ve me-

safe üçlü kuralı her fırsatta tekrar edilmiştir. Bununla birlikte en güvenli yerlerin “ev”lerimiz olduğu 

vurgusu, ev dışındaki kamusal ortamlarda kalabalık ya da temastan dolayı bulaş riski açısından, önemle 

üstünde durulan ve evde kalmayı teşvik eden bir slogana dönüşmüştür. Sokağa çıkma kısıtlamaları, kö-

tüye giden durumun seyrini değiştirmek için uygulanmıştır. Pandemi sürecinde “ev” bulaş riskinin en 

az olduğu, en güvenli sığınılan yer olmuştur. Pandeminin bir sonucu olarak insan hayatına giren karan-

tina özellikle konut biçimlenişinin tekrar sorgulanmasına sebep olmuştur. İnsanların bu dönemde en çok 

vakit geçirdikleri apartman tipi konutlarda ortak kullanım alanları/geçiş mekanları (ana giriş, asansör ve 

kat holü) önem kazanmıştır. Apartman girişleri, asansörler, kat holleri tereddütle kullanılan mekânlar 

olmaya başlamıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; pandemi sürecinde insanların kullanırken tedirgin 

olduklarını düşündüğümüz apartman ortak kullanım alanlarını sorgulayarak yeni tasarımlarda mekânsal 

kaliteyi de arttıracağına inandığımız mimari nitelikleri tartışmaya açmaktır. Çalışma kapsamında 

Konya’dan, bir katta 2, 3 ya da 4 ve daha fazla daire bulunan farklı apartman örnekleri seçilmiştir.  

Apartman binalarında kamusal alan/yarı özel-kamusal alan/özel alan – mekânsal eşik ve mekânsal geçiş 

olarak tanımlayabildiğimiz sınırlar-mekanlar, bu mekanlardaki mimari elemanlar, havalandırma, aydın-

latma, büyüklük, yakınlık ölçütleri, pandemi sürecinde tedbir amaçlı uyulması gereken kurallar/eylem-

ler/davranışlar bağlamında incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Konut, Geçiş Mekanları 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE   

Dünya tarihinde değişik zaman dilimlerinde bulaş biçimleri birbirinden farklı salgınlar görülmüş ve gö-

rülmeye devam etmektedir (Bıyıksız, 2020). Bu salgınlar salgının durumuna göre insanların hayatlarını 

direk veya dolaylı biçimde etkisi altına almıştır (Parıldar,2020).  Covid-19 ise orjini tam olarak tespit 

edilemese de hayvanlardan insana bulaşarak Aralık 2019 yılında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmış-

tır. İnsandan insana solunum yolu ile bulaşabilen virüs 2020 Ocak ayında farklı coğrafyalarda kendini 

göstererek Dünya’ya hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır. 11 Mart 2020 tarihinde WHO-DSÖ (World 

Health Organization-Dünya Sağlık Örgütü) tarafından küresel salgın/pandemi ilan edilmiştir. Mart ayı 

itibari ile yoğun vaka sayısı sebebiyle salgının merkez üssü Avrupa’ya kaymıştır. Türkiye’de ise ilk 

vaka 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilmiştir (Özlü ve Öztaş, 2020). DSÖ’nün de teşvikiyle tüm Dün-

yada olduğu gibi Türkiye’de de solunum yoluyla bulaşan virüsün yayılmasını engellemek amaçlı birçok 

tedbir alınmıştır. Bunların başında maske, mesafe ve hijyen gelmektedir. Hayatın dinamiklerini değişti-

ren bu 3 kural ile birlikte insanlar empati yaptıkları ve birbirini düşünmek zorunda oldukları yaşama 

alışmaya çalışırken, yapılı çevrelerin nitelikleri ve diğer bireylerin tutumları, insanları doğrudan etkile-

meye başlamıştır. Tüm bu kurallara uyarak yaşanılan yeni normale uyum sürecinde, ev karantinası başta 
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üzere ülke sınırlarının kapatılmasından kamusal alan kısıtlamalarına, ev ortamında çalışmaktan uzaktan 

eğitime,  kadar birçok zorunlu önlem, karar ve uygulamalar başlatılmıştır (İşlek vd, 2020). Bu uygula-

maların sonucunda karantina uygulaması ile birlikte en güvenli mekânların evler olduğu vurgusu yapıl-

maya başlanmış ve insanların diğer bireylerle etkileşimi asgari düzeye çekilmeye çalışılmıştır (İşlek vd, 

2020). Böylece evde geçirilen zaman artmış insanlar evlerini daha iyi tanımaya ve sorgulamaya başla-

mıştır. Kurallar ve karantina bağlamında ev, rutin ve kentsel karmaşadan kaçılan, virüs ve bakteriden 

korunulan en önemli mekân haline gelmişken, eve ulaşılana kadar karşılaşılan geçiş mekânları insanla-

rın birbirleriyle etkileşim kurdukları önemli korku mekânları haline gelmiştir.  

20. yüzyıl ile birlikte değişen yaşam şekilleri, farklılaşan kültür ile hayatımıza giren apartmanlaşma 

süreci, özellikle 21. yüzyılda gelişen teknoloji ve Neo liberal hayatın getirdikleri/götürdükleri ile beraber 

yüksek katlı, toplu bir yaşama biçimini destekleyen bir yaşantı şekli oluşturmuştur (Gökmen, 2011; 

Görgülü, 2016). Ancak Covid-19 pandemisi ile beraber insanlar, apartman konutunu da sorgulanmaya 

başlamıştır. Apartman tasarımında eşik mekanlar, sınır mekanlar ya da ortak geçiş mekanları olarak 

adlandırılan mekanlar kamusal alan ile özel alan arasındaki bağlantıyı sağlayan yarı özel alanlardır 

(Gökçen, 2019; Özbek, 2004). Özellikle apartmanlarda kolektif yaşamın bir parçası olan ortak geçiş 

alanları, ana girişler, asansörler ve kat holleri pandemi ile ortaya çıkan bulaş riski açısından tekrar sor-

gulanmaya başlanmıştır.  

AMAÇ 

Pandemi sürecinde insanların kullanırken tedirgin olduklarını düşündüğümüz apartman ortak kullanım 

alanlarını sorgulayarak yeni tasarımlarda mekânsal kaliteyi de arttıracağına inandığımız mimari nitelik-

leri tartışmaya açmak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.  

KAPSAM 

Çalışma Konya ili içerisinde her katta 2, 3, 4 ve daha fazla daire bulunan seçili apartmanların ana giriş-

leri, asansörleri ve kat holleri ile sınırlandırılmıştır. Pandemi sürecinde apartmanlarda kamusal alan, yarı 

özel alan ve özel alan arasında geçişi sağlayan sınır mekânların nitelikleri, mimari elemanların ve dona-

tıların kullanımı, pandemi kuralları ve bulaş riski oluşturan kullanıcı davranışları bağlamında sorgulan-

mıştır. 

YÖNTEM 

Pandemi kuralları bağlamında sorgulanan sınır mekânlar; bu mekanlardaki mimari elemanlar, havalan-

dırma, aydınlatma, büyüklük, yakınlık ölçütleri bağlamında incelenmiştir. Bu incelemeler yapılırken 

araç olarak örneklem olarak seçilen alanların planları ve fotoğrafları kullanılmıştır.  

BULGULAR  

Çalışma kapsamında ilk olarak literatürde maske, mesafe ve hijyen kurallarının yapılı çevreler ile ilişkisi 

incelenmiştir. Bu bağlamda; 

Maske kuralı: Mekândan bağımsız şekilde bireylerin insiyatifinde kullanılan maskeler mekânı direk et-

kilememektedirler. 
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Mesefa kuralı: Pandemi sürecinde bireylerin hem kapalı alanlarda hem de açık alanlarda minimum 1.00 

metre (4 adım) sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri üzerinde özenle durulmuştur. Özellikle geçiş 

mekânları, bekleme mekânları, giriş çıkışlar gibi sınır mekânlar bu mesafe kuralını ihlal etmeyecek şe-

kilde tasarlanmış olmalıdır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020).  

Hijyen kuralı: Covid-19 her ne kadar solunum yolu ile bulaşan bir hastalık olsa da el hijyeni de çok 

önemlidir. El hijyeninin sağlanması, yüzeyler ile temas eden ellerin dezenfekte edilmesi ya da 20 saniye 

boyunca yıkanması gerekmektedir; ancak kapsayıcı bir tasarım anlayışı benimsenmesi açısından, mini-

mum düzeyde virüse maruz kalmak için ve çocuklar gibi el hijyeninin önemini kavrayamayacak bireyler 

için dokunmadan kullanılacak sensörlü donatılar tasarımlarda önemli bir rol oynamaktadır (T.C. Sağlık 

Bakanlığı, 2020).  

Tüm bunlara ilaveten kapalı alanların havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde 

olmalıdır, Asansörlerde ise aralarında 1 metre olacak şekilde yer işaretleri bulunmalıdır (T.C. Sağlık 

Bakanlığı, 2020). 

Çalışma kapsamında Konya il sınırları içerisinde bulunan 2 adet bir katta 2 daire bulunan apartman, 2 

adet bir katta 3 daire bulunan apartman, 2 adet bir katta 4 daire bulunan apartman ve 1 adet 1 katta 8 

daire bulunan apartman örneklem alan olarak seçilmiştir ve örneklerin geçiş mekanları ele alınmıştır. 1. 

apartman geniş bir yüzeyden erişimi sağlanan, merdivenlerden birinin zemin kat bağlantısı olmayan içe 

dönük 2 adet merdivenkovası ve 2 adet asansörle düşey sirkülasyonun sağlandığı bir katta 2 daire bulu-

nan bir yapıdır. 2. apartman ana girişin kot farkından dolayı bodrumdan sağlandığı tek merdiven ve tek 

asansörle düşey sirkülasyonun sağlandığı bir katta 2 daire bulunan bir yapıdır. 3. apartman bir adet mer-

diven ve asansörle düşey sirkülasyonun sağlandığı bir katta 3 daire bulunan bir yapıdır. 4. apartman ana 

girişten sonra kat holüne bağlanarak düşey sirkülasyonun 2 adet asansör ve yangın merdiveni olarak 

tasarlanan 2 adet merdiven ve gerekli zamanlarda kullanılmak üzere tasarlanan 1 adet yük asansöründen 

oluşan her katta 3 daire bulunan bir yapıdır. 5. apartman ana giriş ve kat hollerini düşeyde bir galeri ile 

birleştiren 2 adet asansör ve 2 adet yangın merdiveni ile düşey sirkülasyonun sağlandığı bir katta 4 daire 

bulunan bir apartmandır. 6. apartmanda 5. apartman gibi ana giriş ve kat hollerini galeri ile birbirine 

bağlayan, 1 asansör ve 1 adet merdivenden oluşan bir yapıdır. 7. apartman ise 1 katta 8 daire bulunan 

kat holünün yarı açık alan olarak tasarlandığı düşey sirkülasyonun 3 adet asansör ve 2 adet merdiven 

tarafından sağlanan bir yapıdır.  
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Tablo 1. Kapı-ana giriş ve giriş planı91 
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91 Tablo.1’de kullanılan fotoğraflar yazarların kendi arşivinden alınmıştır. Planlar ise yazarlar tarafından şematize 

edilerek yeniden çizilmiştir. 
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İncelenen ilk geçiş mekânı giriş kapısını ve düşey sirkülasyon elemanlarına erişime kadar olan mekan-

ları kapsayan ana giriştir. Pandemi kuralları kapsamında ana girişte bulunan kapı ve diyafon paneli hij-

yen kuralları gereği dokunmadan erişilebilen dijital bir şekilde tasarlanmalıdır. Apartmanlarda diyafon 

ve kapı da dijital giriş kullanılmamıştır; ancak 1. Apartman ve 4. Apartman da apartman sakinlerinin 

kullanabildiği kartlı okutma sistemi bulunmaktadır. Her ne kadar kartlı okuma sistemi bulunsa da kapılar 

açıldıktan sonra geçişi sağlayabilmek için kapıya temas gerekmektedir. Ana girişlerin tamamında doğal 

hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde doğal havalandırma yapılma imkânı bulunmaktadır. Buna ila-

veten tüm apartmanlardaki aydınlatma elemanları hareket sensörüne duyarlı çalışmaktadır. Ana giriş 

mekânları apartmanların kamusal alana açılan ilk mekânlarıdır. Bu sebeple daha geniş yüzeylerden gi-

rilen ferah mekânlar olarak tasarlanmışlardır. Bu sebeple büyüklük bağlamında mesafe kurallarının ih-

laline sebep olabilecek bir ana giriş mekânı bulunmamaktadır (Tablo.1).  

Ana girişten sonra incelenen ikinci geçiş mekânı asansörlerdir. İncelenen tüm örneklerde asansör pane-

line el ile dokunulması gerekmektedir. 2., 3. ve 6. apartmanda tek bir asansör bulunurken diğer apart-

manlarda 2şer asansör bulunmaktadır. Asansör sayısının fazlalığı asansör önünde bekleme durumunu 

azalttığı için bireyler arasındaki sosyal mesafenin korunmasına da katkı sağlamaktadır. Yalnızca 5. ve 

7. apartmanda ana girişten girilen boşlukla eşdeğer büyüklükte bir asansör bekleme alanı mevcuttur. 

Diğer örneklerde asansör önlerindeki bekleme alanları küçültülerek kısıtlanmıştır (Tablo1-2). Bu 

mekânın boyutlarının küçültülmesi asansör önünde bekleme, asansörden inme/binme gibi eylemlerin 

yapılma anlarında mesafe kuralının ihlaline zemin hazırlamaktadır. Asansörlerin iç mekân büyüklükleri 

ise sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla en fazla sırtları birbirine dönük şekilde 2 kişiyi taşıyabilme 

kapasitesindedir; ancak 2. apartmandaki asansör boyutları yalnızca 1 kişiye imkân vermektedir. Pan-

demi döneminin geçiciliği göz önünde bulundurularak yapılarda asansör tasarımlarının pandemi kural-

larına göre büyütülmesi hem mimari nitelik açısından hem de ekonomik açıdan doğru bir yaklaşım ol-

mayacağı için asansöre alternatif düşey sirkülasyon elemanı olan merdivenler bu dönemde önem kazan-

mıştır; ancak imar yönetmeliklerin merdivenlerin biçimini içe dönük, kapalı ve doğal havalandırmanın 

olmadığı mekanlara dönüştürmesi sonucu merdivenler de pandemi kuralları gereği istenilen nitelikte 

değildir. Yalnızca 6 ve 7. apartmanlarda merdivenler doğal havalandırmaya sahiptir (Tablo 2).  

Tablo 2. Asansör-kat holü ve kat holü planı92 
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92 Tablo.2.’de kullanılan fotoğraflar (7. Apartmanın fotoğrafları hariç) yazarların kendi arşivinden alınmıştır. Plan-

lar ise yazarlar tarafından şematize edilerek yeniden çizilmiştir. 7. apartmanın fotoğrafları ise Alagöz, Semerci 

ve Aydın, (2015) kaynağından alınmıştır. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

498 

2
.a

p
ar

tm
an

 

         

H
er

 k
a

tt
a

 3
 d

a
ir

e
 

3
.a

p
ar

tm
an

 

        
 

4
.a

p
ar

tm
an

 

     

 

 

H
er

 k
a

tt
a

 4
 d

a
ir

e
 

5
.a

p
ar

tm
an

 

        

6
.a

p
ar

tm
an

 

      

H
er

 k
a

tt
a

 4
+

 d
a

ir
e
 

7
.a

p
ar

tm
an

 

 

 

 

 

Bir diğer incelenen geçiş mekânı ise özel mekâna en yakın mekân olan kat holüdür. Daire arası mesafe-

nin en uzak olduğu kat holü bir katta 8 daire bulunan 7. apartmandır. 7. apartmanın kat holünü diğer 

apartmanların kat holünden ayıran en önemli özelliği ise kat holünün açık mekân olarak tasarlanmasıdır. 

Tüm daireler 2 koldan lineer bir şekilde açık tasarlanan koridorla bağlandığı için hiçbir daire kapısı 

birbirini görmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Açık havadan yararlanılması ve birbirini görmeden tasar-

lanması pandemi açısından olumludur. Farklı biçimde ancak dairelerin birbirini görmeme hassasiyeti 
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gözetilerek tasarlanan 2. apartmanın kat holü merdiven evi genişliğinden de dar tutulmuştur. Merdiven 

evinin karanlık olması, doğal olarak havalandırılamaması olumsuz bir durum oluşturmaktadır. Her katta 

4 daire olan 5. ve 6. apartmanın kat holü ise tasarlanan galeriler sayesinde diğer örneklerin aksine kat 

holünde doğal havalandırma olmasına imkân vermektedir. 

SONUÇ YERİNE 

Sonuç olarak bulaş seviyesinin azalması için kolektif bilincin artması kadar yapılı çevrelerin kurallara 

uymaya zemin hazırlaması da önemlidir.  Çalışma kapsamında ortaya atılan tartışma konuları ve elde 

edilen bulgular şu şekilde sıralanmıştır: 

-Yaygın konut tipi olarak apartmanlarda yarı kamusal/özel mekânların mimari niteliği önemlidir. Çalış-

mada kapsamında ele alından söz konusu mekanlarda konutlara açılan kapıların birbirleriyle ilişkisi ve 

yakınlığı sadece pandemi açısından değil birçok yönden önemlidir.  

-Kapılar, kapı kolları, diyafonlar, asansör panelleri ve kapıları otomatik açılarak hijyen açısından yeterli 

donanıma sahip olmalıdır. Kısacası temaslı donatıların tasarımları üzerine tekrar düşünülmelidir. Genel 

olarak hijyen açısından ele alındığında pandemi sonrası için de bu düzenlemeler önemlidir.  

-Apartman girişleri doğal olarak dış mekanla bağlantılı olsa da kat holleri genel olarak karanlık ve doğal 

havalandırmadan yararlanmayan bir düzende karşımıza çıkmaktadır. Her mekânın doğal olarak hava-

landırılması mekânın kalitesini arttıracaktır. Pandemi sürecinde merdiven kullanımının arttığı düşünü-

lürse, merdiven evlerinin de doğal olarak havalandırılması önemli olmaktadır. Normal yaşamda doğal 

olarak havalandırılan ve aydınlatılan kat holleri ve merdivenler ferahlık hissini arttıracaktır.    

Apartmanlarda girişlerin, kat hollerinin, merdiven evlerinin ve asansörlerin konum ve tasarımları imar 

kuralları ile de ilişkili olarak çözümlenmektedir. İmar kurallarında bu alanları da ilgilendiren sıklıkla 

yapılan değişiklikler tasarımcıların farklı yaklaşımlarda bulunmalarına engel olabilmektedir. Belirli bü-

yüklüklerin toplam inşaat alanına dahil olması ya da olmaması kuralları, kat sayısına bağlı asansör sa-

yıları, yangına ilişkin yapılan düzenlemeler tasarımları etkilemektedir. Pandemi sürecinde kullanırken 

tedirginlik oluşturan bu mekânların mimari niteliklerinin sorgulanması her durumda önemlidir.  
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DEPREM SONRASI HASAR TESPİTİNİN DRONLAR İLE YAPILMASI  

Oktay YILMAZ1, Nezir AYDIN2 

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye 
2 Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Deprem sonrası hasar gören bölgelerin süratle tespit edilmesi, arama kurtarma ekiplerinin etkili 

kullanılması ve can kaybının en aza indirilebilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Kapanmış yolların 

tespit edilmesi ile yangın ve gaz kaçakları gibi durumlar, süratli hasar tespitinin diğer önemli nedenle-

rindendir. Bu araştırmanın amacı karar vericilerin arama kurtarma ekiplerini etkili kullanabilmesi ve can 

kaybının en aza indirilebilmesi maksadıyla dronlarla bir hasar tespit yöntemi geliştirmektir. Bu konuda 

uydu ya da hava fotoğraflarının çeşitli yöntemlerle analizi, sismik verilerin analizi ya da binalara yer-

leştirilen GPS verilerinin analizi gibi çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu tarz çalışmaların yanı sıra litera-

türde dronlarla hasar tespiti yapan çalışmalar da bulunmaktadır. Bu araştırmanın literatürdeki dron kul-

lanarak hasar tespiti yapan diğer çalışmalardan farklarının birincisi, bölgelerin karelere bölünmesi ve 

arama kurtarma çalışmalarındaki zaman kaybını en aza indirebilmek maksadıyla bu karelere, hasar 

görme olasılığı olan bina sayısı ile kapsadığı hastane, okul ve itfaiye sayılarına göre farklı önem puanı 

verilmesidir. İkincisi, depoların daha önceden belirlenmiş aday depolar arasından amaç fonksiyonuna 

göre belirlenmesi ve dronların tur sonunda kalkış yaptıkları depolara inme zorunluluğu olmaksızın en 

uygun aktif depoya inebilmesidir. Son olarak, dronların kareler üzerinde ihtiyaç duydukları sürenin be-

lirsiz olmasıdır. Belirtilen model için bir tamsayılı karışık doğrusal programlama matematiksel modeli 

önerilmiştir. Geliştirilen bu model gerçek hayat verileri ile test edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Deprem Sonrası Hasar Tespiti, Yerleştirme ve Rotalama, Karışık Tamsayılı Doğ-

rusal Programlama 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Türkiye, coğrafi olarak Kuzey Anadolu Fay Hattının üzerinde bulunan bir deprem ülkesidir. Diğer doğa 

olaylarına kıyasla deprem, verdiği hasarın büyüklüğü açısından çok daha önem verilmesi gereken bir 

olay olarak göze çarpmaktadır. İstanbul ili ise hem nüfus yoğunluğu hem de önemli bir sanayi ve eko-

nomi şehri olması nedeniyle yaşanabilecek kayıplar düşünüldüğünde, deprem konusu bakımından ayrı 

ele alınması gereken bir bölgedir (Çinal ve Taşkan, 2014; Aydin, 2016). Can kaybını en aza indirebilmek 

ve arama kurtarma ekiplerini etkili bir şekilde kullanmak açısından deprem sonrası hasar tespitinin ya-

pılması ve böylece kapalı olan yolları bilmek ve ekipleri bu bilgiler ışığında sağlıklı bir şekilde yönlen-

dirmek gerekmektedir. Ayrıca insan kalabalıkları ve kargaşa ortamı içerisinde ekiplerin hasar tespitini 

klasik yöntemlerle yapması sağlıklı değildir (Zhu ve diğ., 2019: 74542–74557). Literatürde deprem son-

rası hasar tespiti maksadıyla deprem öncesi ve sonrası elde edilmiş yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraf-

ları ve havadan çekilmiş fotoğrafları çeşitli programlar yardımıyla analiz eden ve binalara yerleştirilmiş 

sensör vb. cihazlardan elde edilen verileri inceleyen çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Dron kullanımı 

ise başlı başına farklı ve yeni bir yöntemdir. Teknolojinin ilerlemesiyle dronlar gündelik hayatın çeşitli 

alanlarında kullanılmaya başlanmış olup bu alanlar gün geçtikçe artmaktadır (Motlagh ve diğ., 2016: 

899-922). Bu çalışmada, deprem sonrası hızlı bir şekilde hasar tespitinin yapılabilmesi maksadıyla bir 

matematiksel model geliştirilmiştir. Veri setleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Haziran 2020’de 39 

ilçe için yayınladığı olası bir depremde kayıp tahminlerini içeren kitapçıklardan alınmıştır.               
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AMAÇ  

Bu araştırmanın amacı olası bir İstanbul depremi sonrası can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma 

ekiplerini en faydalı şekilde kullanabilmek maksadıyla karar vericilere bir alternatif çözüm yöntemi 

sunmaktır. Bu amaçla dronlarla bir Yerleştirme ve Rotalama problemi tasarlanmıştır. Tasarlanan bu 

problem bir NP-Hard Karışık Tamsayılı Doğrusal Programlama (MILP) modelidir. Çoklu tur yapabilme 

imkânı bulunan dronlar algoritma tarafından belirlenen depolara atanarak, kalkış yaptığı depoya inme 

zorunluluğu olmaksızın rotalarını oluşturabilmektedirler. İlçeler eşit boyutlarda karelere bölünerek her 

kareye İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 39 ilçe için yayınlamış olduğu kitapçıklarda geçen muhtemel 

hasar alacak bina adetlerine göre önem puanı verilmektedir. Bu önem puanlarına karelerin içerdiği has-

tane, okul ve itfaiye sayılarına göre de ilave puanlar eklenmektedir. 

KAPSAM 

Literatürde deprem sonrası hasar tespiti kapsamında birçok çalışma mevcuttur ve bu çalışmalar çeşitli 

yöntemler kullanmaktadır. Örneğin, Huyck ve diğ. (2005), Adams (2004), Tong ve diğ. (2012) ve Kho-

daverdi ve diğ. (2019) deprem öncesi ve sonrası elde edilen yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini 

kullanarak çeşitli analizler gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmaları gerçek deprem verileri üzerinde dene-

yerek çeşitli doğruluk oranlarıyla hasar tespiti yapmışlardır. Ayrıca Xu ve diğ. (2014), Saito ve Spence 

(2004), Fernandez ve diğ. (2015) ve Sümer ve Türker (2005) ise hasar tespitinde, deprem sonrası çeşitli 

hava araçları vasıtasıyla çekilen hava fotoğraflarını kullanarak hasar tespiti yapmışlardır.  

Bu çalışmalara ek olarak litaratürdeki dron kullanarak hasar tespiti yapan diğer çalışmalar da detaylı 

olarak incelenmiş ve en yakın 3 tanesi seçilmiştir. Bunlardan ilki, Zhen ve diğerlerinin (2019) geliştir-

diği klasik Araç Rotalama Problemidir (ARP). Dronlar sabit mevkisi olan bir depodan kalkarak tek bir 

tur içerisinde hedefleri tamamlamaya çalışmaktadırlar. Amaç toplam süreyi minimize etmektir. Bu ça-

lışmanın en önemli özelliği, algoritmanın çeşitli bölgelerdeki engebeli araziye göre dronların uçuş yük-

sekliklerini belirlemesidir. 

İkinci çalışma Zhu ve diğerlerinin (2020) geliştirdiği Team Orienteering Problem (TOP)’dir. Bu çalış-

mada yerleri önceden belirlenmiş, algoritma tarafından seçilmeyen birden çok depo mevcuttur. Homo-

jen olmayan dronlar atandıkları depolardan kalkıp hedeflere verilen önem puanlarını toplayarak kalk-

tıkları depoya inmek zorundadırlar. Bu çalışmada da bizim çalışmada olduğu gibi hedeflere önem puanı 

verilmiştir. Ayrıca bu çalışmada bir Hibrid Genetik Tavlama Benzetimi (HGTB) sezgisel algoritma kul-

lanılmıştır. 

Üçüncü çalışma ise Halat ve Özkan (2020) tarafından geliştirilen Oryantiring Problem (OP)’dir. Halat 

ve Özkan, bizim çalışmamızda olduğu gibi olası İstanbul depremi üzerinde farklı bir bakış açısıyla ça-

lışmışlardır. Tek bir insansız hava aracı sabit bir havaalanından kalkış yaparak karelere ayrılmış olan 

İstanbul’un tamamını dolaşmaktadır. Yine bu çalışmada bizde olduğu gibi karelere önem puanı atan-

mıştır; ancak kıstas olarak bölgelerin risk değerleri ve nüfus yoğunluğu dikkate alınmıştır. Ayrıca kesin 

çözüm yöntemine alternatif olarak Genetik Algoritma (GA) ve Tavlama Benzetimi Algoritması (TBA) 

geliştirilerek karşılaştırma yapılmıştır. 
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YÖNTEM 

Problem, birden fazla dronun zaman kısıtı altında hedeflerden en fazla önem puanı toplayarak depolara 

dönmesi olarak tanımlanan bir Karışık Tamsayılı Doğrusal Programlama (MILP) modeli olduğundan 

literatürde Team Orienteering Problem (TOP) olarak adlandırılmaktadır ve Team Orienteering Prob-

lemler (TOP) NP-Hard problemlerdir. Bu çalışma, İstanbul ili Kartal ilçesine ait gerçek hayat verileri 

ile test edilmiştir. Temsili bir örneklem çözümü Şekil 1’de gösterilmektedir. Probleme ait tanımlamalar: 

 İlçeler eşit boyutlarda karelere bölünerek her bir kareye, kapsadığı miktarda İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nin yayınladığı kitapçıklarda belirtilen “Çok Ağır Hasarlı” ve “Ağır Hasarlı” binaların 

sayılarına göre önem puanı verilmektedir. Kitapçıktaki muhtemel hasarlı bina adetleri mahallelere 

göre verildiğinden karelerin önem puanları, mahallenin toplam “Çok Ağır Hasarlı” ve “Ağır Ha-

sarlı” bina sayılarının ağırlıkları ile çarpılarak mahalleye ait kare adedine bölünmesiyle bulunur. 

 Bu önem puanlarına karelerin kapsadığı hastane, okul ve itfaiye sayıları yine ağırlıkları ile çarpıla-

rak elde edilen puanlar eklenir ve karelerin nihai önem puanları elde edilmiş olur. 

 Dronlar homojen ve kısıtlı sayıdadır. Ayrıca dronlar yakıtları doldurularak ya da bataryaları değiş-

tirilerek birden fazla sayıda tur yapabilirler.  

 Dronların atanacağı depolar, daha önceden belirlenmiş adaylar arasından algoritma tarafından be-

lirlenir ve dronlar kalktıkları depoya iniş zorunlulukları olmaksızın yakıtları ya da şarjları tüken-

dikleri zaman en yakın depoya inebilirler. 

 Batarya şarj ya da depo dolum süreleri, azami havada kalma süresi ve uçuş sürati değerleri sabit, 

dronların hedeflerde ihtiyaç duydukları süreler ise normal dağılıma göre belirlenmektedir. 

 Amaç fonksiyonu karelerden (hedeflerden) toplanan önem puanlarını maksimize etmektedir. Ay-

rıca amaç fonksiyonunda gereksiz depo ve dron kullanımını engellemek maksadıyla ceza değeri 

bulunmaktadır. 

Küme ve İndisler 

 : dron seti  

 : hedef seti  

 : depo seti  

 : tüm noktaların seti  ve  

 : tur seti  

Parametreler 

 : hedef  önem puanı 

 :  ve  noktaları arasındaki uçuş süresi 

  : hedef  üzerindeki tahmini süre 

  : tahmini depo doldurma/ batarya değiştirme süresi 
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  : her bir dronun tur boyunca azami havada kalma süresi 

Karar Değişkenleri 

  : =1 eğer dron   noktasından  noktasına . turda gidiyorsa, aksi halde=0 

  : =1 eğer depo  aktifse, aksi halde=0 

  : =1 eğer dron , depo  ye atanmışsa, aksi halde=0 

  : dron  nun hedef ya da depo  ye . turdaki varış zamanı 

  : dron  nun depo  den  turdaki kalkış zamanı 

 

Şekil 1. Temsili bir örneklem çözümü 

Kısıtlar 

 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

506 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaç fonksiyonu (1) hedeflerden toplanan önem puanlarını maksimize etmektedir. Ayrıca amaç fonk-

siyonunda gereksiz depo ve dron kullanımını engellemek maksadıyla ceza değeri (ε) bulunmaktadır. 

Kısıt (2) ve (3) sadece aktif bir depodan iniş ve kalkış yapılabilmesini sağlamaktadır. Kısıt (4) ve (5) 

dronların her bir tur içerisinde sadece 1 defa iniş-kalkış yapmasını sağlamaktadır. Kısıt (6) dronların 

gittiği hedeften ayrılmasını sağlamaktadır. Kısıt (7) her bir hedefin en fazla 1 defa ziyaret edilmesini 

sağlamaktadır. Kısıt (8) dronların her bir turdaki kalkış ve iniş sayılarını birbirlerine eşitlemektedir. Kısıt 

(9) dronların depolardan kalkış ve hedeflere varış zamanlarını hesaplamaktadır. Depolardan kalkış za-

manı ile hedefe olan uçuş süresinin toplamı, hedefe varış süresinden küçük olmalıdır. Kısıt (10) her bir 

dronun her bir turdaki önceki hedef ile sonraki hedefe olan varış zamanlarını hesaplamaktadır. Sonraki 

hedefe varış zamanı; önceki hedefe varış zamanı, uçuş süresi ve hedef üzerindeki tahmini sürenin top-

lamından büyük olmalıdır. Kısıt (11) her bir dronun sadece 1 depoya atanabilmesini sağlamaktadır. Kısıt 

(12) dronların depolara sırayla atanmalarını sağlamaktadır. Kısıt (13) dronların 1.turda sadece atandık-

ları depolardan kalkmalarını sağlamaktadır. Kısıt (14) dronların 2. ve sonraki turlarda sadece bir önceki 

turda indikleri depolardan kalkmalarını sağlamaktadır. Kısıt (15) dronların sonraki turlarına kalkış za-

manları ile önceki turlarındaki iniş zamanları arasındaki farkın depo doldurma/ batarya değiştirme sü-

resinden büyük olmasını sağlamaktadır. Kısıt (16) dronların hiçbir turda hiçbir hedefe gitmiyorsa depo-

lara atanmamasını sağlamaktadır. Kısıt (17) depolara hiçbir turda hiçbir dron tarafından iniş ya da kalkış 

yapılmıyorsa o deponun aktif edilmemesini sağlamaktadır. Kısıt (18) dronların kalkış-varış süresinin 

azami havada kalma süresinden küçük olmasını sağlamaktadır. Kısıt (19) ve (20) dronların herhangi bir 

turda kalkış ve iniş yapmaması durumunda bu değerlerin sıfır olmasını sağlamaktadır. 21 ile 25 arasın-

daki kısıtlar karar değişkenlerini tanımlamaktadır. 
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BULGULAR 

Matematiksel modelin çözümünde GAMS 24.2.3 versiyonu, Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU 2.0 

GHz, 8 GB ram, windows 10 ve 64-bit işletim sistemi kullanılmıştır. Matematiksel modelin çözüm ye-

teneğini test edebilmek maksadıyla 1.si tüm verileri içeren toplam 6 adet örneklem oluşturulmuş ve bu 

örneklemler GAMS ile 24 saat (reslim=86400) çalıştırılmıştır. Oluşturulan örneklemlere ait bilgiler 

Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Örneklemlerin karakteristik özellikleri 

ÖRNEK-

LEM 

# 

Depo Adedi Hedef Adedi Dron 

Adedi 

Tur Adedi Depo doldurma- Batarya 

Değiştirme Süresi/ 

Azami Uçuş Süresi (Dk.) 

1 10 152 8 2 5/60 

2 8 120 6 2 5/60 

3 6 90 5 2 5/60 

4 4 60 4 2 5/60 

5 2 30 3 2 5/60 

6 2 10 1 2 5/60 

 

Kesin çözüm yöntemi (GAMS) sadece en küçük boyutlu örneklem olan ÖRNEKLEM6’da en iyi çö-

züme ulaşabilmiştir (Çıkış Kodu: Proven optimal solution). ÖRNEKLEM5 ve ÖRNEKLEM4 için kesin 

çözüm yöntemi (GAMS), 24 içerisinde en iyi değere ulaşamamış (Çıkış Kodu: Resource limit exceeded) 

ve ÖRNEKLEM3 için ise boyut büyüklüğü nedeniyle algoritma tamamlanamamıştır (Çıkış Kodu: Out 

of memory). Bununla birlikte, bu 3 örneklemde de GAMS en iyi olmasa da bir sonuç üretebilmiştir.  

ÖRNEKLEM2 ve ÖRNEKLEM1’in boyutu daha büyük olduğundan GAMS ile çalıştırılmamıştır. 

Tablo 2’de örneklemlerin GAMS çözümlerine ait sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 2. GAMS çözümlerine ait sonuçlar 

ÖRNEK-

LEM 

# 

Çıkış Kodu Çözüm 

(CPU) 

Süresi 

(Sn.) 

Toplanan 

Önem Pu-

anı 

Gidilen Hedef/ 

Toplam Hedef 

Kullanılan 

Depo/ Dron 

Sayısı 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 Out of Memory 39988,91 649,66  68/90 4/5 

4 Resource Limit Exceeded 86400,02 489,39  57/60 4/4 

5 Resource Limit Exceeded 86400,05 234,583 30/30 1/3 

6 Proven optimal solution 197,95 55,908 10/10 1/1 
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SONUÇ 

Geliştirilen matematiksel model dronlar vasıtasıyla deprem hasar tespitinin çok hızlı şekilde yapılabile-

ceğini göstermektedir. Ancak örneklemlere ait sonuçlar incelendiğinde; GAMS’in sadece çok küçük 

boyutlardaki örneklemlerde kesin sonuca ulaşabildiği, ancak boyut büyüdükçe kesin sonuca ulaşama-

dığı ya da boyut büyüklüğü nedeniyle çözümün tamamlanamadığı görülmektedir. GAMS’in kabul edi-

lebilir süreler içerisinde en iyi sonuca ulaşamaması ve boyut büyüdükçe çözümün tamamlanmaması 

nedeniyle, kesin çözüm yöntemine alternatif olarak bir sezgisel çözüm yöntemi geliştirilmesinin uygun 

olabileceği değerlendirilmektedir. 
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MAĞAZA İÇ MEKAN TASARIMINDA VE SERGİLEME ELEMANLARINDA 

ÇİZGİSELLİK ETKİLERİ 

Hülya YAVUZ ÖDEN 

Yalova Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç mimarlık Bölümü, Yalova / Türkiye 

Öz: Tasarımın ilk adımı olan çizgi noktaların yan yana gelmesiyle doğrular oluşturmaktadır. Tek başına 

olduğunda hacim göstermeden, bulunduğu alanda belli yollar izlemekte olan görsel tasarım elemanına 

çizgi denilmektedir. Çizginin genişliği uzunluğuna göre daha azdır. Tasarımın temelinde yer alan çizgi 

sözlerle ifade etmekte zorlandığımız zamanlarda düşüncelerimizi karşı tarafa iletmekte de kullandığımız 

etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Çizgi eskiz yaparken, tasarıma başlarken kullanılan tasarım-

cının kendi çizgi karakterini de yansıtabildiği bir yöntemdir. Çizgisel elemanlar dinamik ifade olarak 

algılanmakta, yatay, düşey, ince veya kalın, eğrisel çizgi olarak çeşitleri bulunmaktadır. İç mekanda 

çizgisel formlar, tasarımlarda dengeli olarak kullanıldığında mekana boyut katmaktadır. İç mekanda 

çizgisel formlar tekstil ürünlerinde, mobilya formlarında, döşeme duvar gibi yüzeylerde kullanılabil-

mektedir. Mekandaki odak noktasını oluşturabilen bu formlar, sakinlik veya dinamik etkileriyle  kulla-

nılabilmektedir. Grafiksel bir algı olarak da mekanın yüzeylerinde farklı kalınlıklarda çizgisel tasarımlar 

uygulanmaktadır. Ticari mekanlarda müşterinin dikkatini vitrinden sonra iç mekana çekmeyi amaçlayan  

konseptler oluşturulmaktadır. Çizgisel formların devamlılığıyla mağaza iç mekanında bütünlük etkisi 

oluşturulmaktadır. Mağaza konseptinde çizgisellik dengeli şekilde kullanıldığında bu formlar ile sürek-

lilik ve dinamizm de mekanda hissedilmektedir. Mağaza iç mekanında kullanılan çizgisel tasarım ele-

manları da mekana dinamik, kesinlik heyecan hissini uyandırabilmektedir. Çizgisel etki sergileme ele-

manlarında, mekanın yüzeylerinde görsel amaçla, vitrin tasarımında veya aydınlatma elemanı gibi tasa-

rım elemanlarında kullanılabilmektedir. Çalışmanın amacı mağaza iç mekan tasarımında çizgiselliğin 

kullanıldığı mekanları inceleyerek tasarımda bütünlük etkisinin oluşmasını incelemektir. Yöntem olarak 

çizgi ve tasarım ile ilgili literatür araştırması yapılarak çizgiselliğin mağaza iç mekanında vitrin, sergi-

leme elemanı ve diğer iç mekan donatı elemanlarında kullanılması örneklerle incelenmiştir. Sonuç ola-

rak mağaza iç mekanında  çizgisel formların kullanılması tasarımda dengeli olarak kullanıldığında de-

vamlılık ilkesini oluşturmaktadır. Çizgisellik ile denge ve ritm tasarımda görülmekte ve mekana bütün-

lük hissi sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tasarım, İç mekan, Çizgi, Mağaza 

GİRİŞ 

Çizgi, tek başına yüzey ve hacim etkisi göstermeyen, bulunduğu yere göre ince uzun ve belli yollar 

izleyen görsel tasarım elemanıdır. Bir noktanın verilen doğrultudaki uzantısı olarak da tanımlanmakta 

olan çizginin genişliği ve uzunluğuna göre kalınlığı azdır. (MEGEP,2007) 

Çizgi, nesnelerin maddesel özelliklerini bir yüzeye taşımakta kullanılan yöntemdir. Bu yönler köşeli, 

kavisli, yumuşak, dinamik, dingin olarak betimlenebilmektedir. Aynı zamanda uzunluk, kalınlık, ,ton 

ve bizimi tanımlayan araçtır ( Pekmezci, 2001: 49). Çizgi, çocukluk döneminde sezgileri anlatmakta 

kullanılmaya başlanarak duygularımızı aktarmada, hayal gücümüzü kullanmada kullanılan etkili bir 

yöntemdir. Çizgi içerisinde hareketi, gücü, yön, bulunduran karmaşık duyguları ifade etmekte kullanılan 

anlatım aracıdır. Sanatçının karmaşık duygularını aktarmakta kullandığı bir yöntem olarak belirtilmek-

tedir (Gökaydın,1998: 25). Bir şeyin çizgi etkisi yapması durumunda o şey tasarım için çizgi olarak 
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kabul edilmektedir. Birbirine benzer formda çizgiler kendi arasında daha fazla uyum oluşturmaktadır 

(Gökaydın 2002:53). Değişmeyen ve aynı şekilde hareket eden çizgiler çeşitliliği oluşturmadığı için 

istenilen hareket etkisini vermemekte bu yüzden tekdüze olarak görünmektedir. Yüzeyde oluşturulmak 

istenilen ritmik hareket için çizgisel yeteneğin güçlü olması gerekmektedir. (Yolcu, 2004: 41). Ritmik 

karakter ile oluşturulan dalgalı çizgiler göze hoş görünmektedir, çizginin yön değişimleri heyecan ve 

kararsızlığı ifade etmektedir. Bicimi oluşturmaya ve hareketi sağlamaya yarayan çizgiler akıcı olmalıdır. 

Düz ve eğri olarak tasarımda kullanılan çizginin etkileri de farklıdır. düz çizgiler hareketsizliği simge-

lerken, eğri çizgiler eğrileri arttıkça hareket ve dinamizm duygusunu hissettirmektedir (Odabaşı, 2002: 

41). 

 Mekan yüzeyinde kopukluk oluşturmadan tasarlanan çizgiler ile devamlılık sağlanmış   olmaktadır(Be-

cer, 1997 ). Uyumlu tekrarlar ve akıcılık ile etkileyici mekan tasarımları oluşturulabilmektedir. Bu tekrar 

oluşturulurken kavisli formlar, çizgide bükülmeler oluşabilmekte düz çizgilerden kullanıldığında ise 

gereken yerlerde çizgide kırılmalar ve kesilmeler oluşturulabilmektedir. Çizgi mekan içerisinde köşeli 

formlarda oluşturarak tek bir yüzey üzerinde kullanılabilmekte veya mekanın konseptine göre yüzeyleri 

tamamen sararak mobilyaları da içerisine alıp bütünlük olusturulabilmektedir. Hareketin mekan içeri-

sindeki formlarda sağlanması için kullanılan çizgiler akıcılığı sağlayarak etkileyici mekan oluşturul-

maktadır. Bu formlar mağaza iç mekanında kullanıldığında sakinlik ya da dinamik bir etki ile mekana 

yansıyabilmektedir. Mağaza tasarımında önemli bir unsur olan vitrinden başlayarak mekan içerisinde 

yüzey ve sergileme, oturma elemanlarında devam eden çizgisel hareketler sürekliliği sağlamaktadır. 

Heykel, mekan tasarımı, sanat ve moda alanında çizgisellik farklı etkiler oluşturmak için uygulanmak-

tadır. 

 

Şekil 1. Soundway , xiangyang, penda mimarlık, 2015 (url 1) 

Penda mimarlık ofisi tarafından tasarlanan enstalasyonda kesinlik ifade eden düşey çizgiler kullanılmış, 

tekdüze hareketi bozmak için küçüklü büyüklü metal mor renkte dikey formlar yerleştirilmiştir. Belir-

lenen bir iz üzerinde ilerleyen bu formlar ışık ve gölge ve yansımalar ile bir mekan etkisi oluşturmakta-

dır. Çevredeki manzara ile birlikte müzik, ritim ve dans temasıyla oluşturulmuş dinamik formların kul-

lanıldığı bir tasarım oluşturulmuştur. Tasarımda müzik, sanat ve doğa bir arada kullanılmak istenmiştir. 

Heykelin ana hatlarını vadileri çevreleyen peyzaj ve tepelerin formu oluşturmaktadır. Goethe’nin “Mü-

zik sıvı mimaridir, mimari donmuş müziktir” sözünde olduğu gibi renk, titreşim ve farklı yükseklilerle 

oluşturulmuş bir tasarımdır. Işığın gün içerisinde değişimi ile gün içerisinde heykelin mekan etkisi de 

değişmektedir. 
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Şekil 2. Frank gehry eskiz ve tasarımları (url 2.) 

Bir mimarın, tasarımcının veya moda tasarımcısının çizgilerinden, üslubundan veya eskizinden tanımak 

mümkündür. Mimar ve tasarımcılar oluşturdukları eskiz çizimlerle çizgi karakterlerini de belirgin şe-

kilde göstermektedir. 

Çizgi, tasarımda, sanat eserinde, mekanda bulunduğu yere göre bütünlüğü sağlayabilmekte  veya den-

geyi bozabilmektedir. Çizginin tekrarı bütünde birlik oluşturmakta , tekrarın fazla olması ise monoton-

luk etkisi oluşturmaktadır .Bu sebeple dengeli tekrarlar uygulanmalıdır (Adar,2014). 

Mağaza İç Mekan Tasarımında Çizgisellik 

Mağazanın atmosferini cephe tasarımı, vitrin ve iç mimari tasarımı oluşturmakta, tasarımın teması da 

mağazanın özgünlüğüne ve imajına etki etmektedir. Bu unsurlar aynı zamanda görsel imajı ve müşteri-

nin mağazaya girmeden önce karar vermesini de etkilemektedir. Satışı etkileyen bu faktörler marka için 

önemli yere sahiptir. Tasarım faktörlerinin uyumlu olması, yalın olması gibi unsurlar ürünlerin ön plana 

çıkmasına da destek olmaktadır. (Bayraktar, 2011:16). 

Tasarımın temelini oluşturan tema ile yalnızca vitrin tasarımı veya mağaza iç mekanı ve vitrin bir bütün 

olarak tasarlanabilmektedir. Çizgi teması ile bütünlük vitrinden mekanın geneline doğru yansıtıla-

bilmekte ve devamlılık tasarımda sağlanmaktadır (Yavuz Öden, H., 2020). Tasarımda bütünlük her par-

çanın bütünsel olarak bir anlam kazanması olarak açıklanabilmektedir. Bu bütünlüğün sağlanması tasa-

rımda kullanılan ögelerin birbiri ile ilişkili olmasını sağlamaktır. tasarımda bütünlük olmadığında dağı-

nık ve gözü yoran bir etki oluşmaktadır. Bu sebeple tasarımlarda mekan içindeki elemanlar ve yüzeyler 

bir bütün olarak düşünülmeli kopuk ve parçalanmış hissi oluşturmamalıdır.  
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Şekil 3. Marni Flagship mağazası Londra 2012(Url 3.) 

Heykelsi tasarım elmanlar ile oluşturulan Marni Flagship Londra mağazası iki katlı mağazanın iki katı-

nın da müşterilerce keşfedilmesi için iki katı birbirine bağlayan formları kullanmıştır. Beyaz dalgalı 

form zeminde ve ikinci kata bağlayan merdiven ile bağlanmış görülmektedir. akıcı çizgisel formlar hey-

kelsi bir görünümün yanında mekanın bütününde hissedilen eğrisel form yapısını da desteklemektedir. 

Ürünleri sergilemek için kullanılan paslanmaz çelik raylardan oluşan sergileme elemanları çizgiselliği 

mekanın genelinde hissettirmektedir. Parlak yapısıyla yansımayı da sağlayan bu sergileme elemanı ile 

mekanda kullanılan parlak kırmızı tavan ve eliptik formda aydınlatma elemanlarının da yansımalarını 

göstererek fütüristtik bir görünüm sağlamaktadır.(Şekil 3) 

 

Sekil 4. Stuart Weitzman Flagship mağazası, Zaha Hadid architects, Milano, 2014 (Url 4) 

Milano’da bulunan mağazanın tasarımında sergileme elemanı eğrisel çizgiler ile oluşturulmuş ve 

mekânın genelinde bu çizgisel formlar kullanılmıştır. Sergileme elemanlarında koleksiyonu sergileme-

nin yanında oturma elemanı olarak da işlevlendirilmiştir. İç içe geçen eğrisel çizgilerle oluşturulan ser-

gileme elemanı  müşteri ile koleksiyon arasındaki ilişkiyi geliştirmek için iki  ayrı bölümde odaklan-

mıştır (Şekil 4). 
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Şekil 5. Shoebaloo mağazası, Amsterdam (Url 5) 

Eğrisel çizgilerle tasarlanan mağazanın tasarımcısı Robert Meyer ve proje lideri Harry Van Den Berg'in 

"Hem tasarımda hem de planda ve uygulamada yenilik arayışı" projeyi oluştururken yansıtmayı amaç-

ladığı unsur olmuştur. İşlevsellik ile formun akıcılığının birleştirildiği tasarımda temizliği kolay, eksiz 

bağlantı sağlayan pürüzsüz his uyandıran akrilik HI MACS kullanılmıştır. Tarihi kent merkezinde bu-

lunan mağazanın vitrini arkasında az ürün göstermekte caddeden mağazaya kademeli olarak açıklığa 

dönüşen bir eğrilsel görünüm oluşturmaktadır. Dinamik çizgilerde farklı yükseklik ve derinliklerde ser-

gileme alanları ile oturma elemanları da kademeli çizgisel eğrilerden oluşmaktadır. Mekanın tavanında 

yıldızlı koyu renk gökyüzünü temsil etmekte mavi parlak eğrisel çizgiler de kullanılmaktadır.(Şekil 5) 

 

Şekil 6. Stuart Weitzman mağazası, Roma, 2006(Url 6) 

Mağazanın zemin, tavan diğer yüzeylerinde krem renk kullanılarak çizgisel etkiyi oluşturan raflar, ze-

minde kullanılan çizgiler , aydınlatma elemanları zaman zaman bükeyler oluşturarak devamlılığı meka-

nın içerisinde sağlamaktadır. Vitrinde oluşturulan bu beyaz çizgilerle form devam etmekte ve sabit bir 

sergileme elemanına dönüşmektedir. Rafları oluşturmak için duvarları ve tavanı ören Corian şeritleri ile 

konsept artık başka yerlerdeki Stuart Weitzman mağazalarında uygulanması planlanmıştır.(Şekil 6). 
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Şekil 7. Nature Factory,2010,Tokyo (Url 7) 

Makoto Tanijiri Suppose Design Office tarafından tasarlanan Tokyo’da bulunan Nature Factory mağa-

zasında mağazanın vitrini ile iç mekanı bütünlük içerisinde tasarlanarak çizgiler mekanda görsel amacın 

yanında sergileme elemanı olarak da kullanılmaktadır. Enstalasyonların ve tasarımcıların çalışmalarını 

sergiledikleri mekanda konsept olarak bahçe ve doğada yürüyüş olarak belirlenmiştir. Zamanla büyüyen 

dalları simgeleyen mekanın duvarlarını kaplayan plastik sıhhi tesisat boruları kullanılmıştır. Sanat gale-

risi işlevi de olan mekanda kullanılan çizgisel borular beyaz renkte kullanılmış tavan ise siyah kullanı-

larak kontrast etki yaratmıştır (Şekil 7). 

SONUÇ 

Sonuç olarak çizginin forma uygulanması farklı etkiler oluşturabilmektedir. Tasarımın karakterini be-

lirleyen soyut bir kavram olan çizgi tasarımda karakterine göre heyecan, denge ve bütünlük etkisi oluş-

turabilmektedir. Mağaza tasarımında konsept olarak çizgisellikten yararlanıldığında ise mekanın bütü-

nünü kapsayan çeşitli duygular uyandıran ve bu sebeple müşterinin markaya olan bakısını etkileyen 

faktörler oluşturmaktadır. Yüzeyler ve sergileme elemanları, vitrin ile bir bütün olarak düşünülebilmekte 

ve devamlılık bu sayede sağlanmış olmaktadır. 
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Abstract: The wear, which causes energy loss in mechanical system, warming of the system, low tol-

erance operations of the system with less performance during power and motion transmission, has been 

a subject to focus on since the industrial revolution. Although it is an expectation to eliminate the wear 

incident from mechanical systems, scientists and engineers are working in their relevant search interests 

and have tried ways to minimize the abrasion incident instead of elimination of wear. Beside the lubri-

cation process which is one of the most famous methods of reducing wear and friction from the tooth 

surface of spur gears. Up to now different methods have been developed to improve the tooth surfaces 

of spur gears. One of these methods is the application of coating on surface of spur gear flank. Coating 

spur gears which content relative rotational and sliding motion with solid lubricant (MoS2, WC/C) im-

prove the performance of system, reduce the energy loss, save time and increase endurance limit of 

mechanism. the study, the effects of MoS2, WC / C surface coating on surface wear of spur gear were 

investigated. The investigated studies determined the problems that spur gear mechanisms were exposed 

to under operating conditions. Suggestions were presented for solution of detected problems. Compari-

sons of these solution suggestions were done. 

Keywords: Spur Gear, FZG Test Machine, Solid Lubricants, WC/C, Mos2, Surface Coating 

INTRODUCTION 

Wear causes reduction in performance of machines and mechanical systems. Wear has become an im-

portant issue in tribology since industrial revolution in the world (Bendikiene et al., 2019: 1-23). Beside 

the wear in shafts, in bearings, in reciprocated systems, wear in gears is a tribological occasion. There-

fore, wear nature in many technology fields has been studied, wear in the spur gear has been studied in 

last 40 years too (Wahl et al., 1995: 1-8). Gear mechanism that transmits -motion and power, during the 

transmission motion or force from pinion to gear wheel, high stress occurs on the teeth surfaces of the 

gears (Erkaya et al., 2015: 1-9). This high stress is called Hertzian contact stress in mechanical materials. 

Damages expose on the tooth surface of the gear under Hertzian contact stress in the form of wear and 

fatigue. Experimental studies and damage analysis methods are improved with mechanical engineers 

and scientists to minimize these undesired material losses. These methods are applying as Surface coat-

ing process applications (Meyoshi, 2001: 384-390, Martins et al., 2006: 1-12, Liu, 2019: 1-11 and 

Joachim et al., 2002: 1-6). Various coating methods in purpose to make better the resistance of metallic 

abrasion and to increase the efficiency of machines in different fields of industry are proceeded. Alanou 

et al., (2002: 334-344) experimentally showed that coatings may improve the adhesive and scoring prop-

erty of gears as they display better surface hardness with low friction coefficient. Laboratorial to increase 

the strength of machine parts made of steel against corrosion and wear, coating the surfaces with mate-

rials such as Ni, Cu, Al, Zn, Plastic, Paint, Sn, Cr, Ag and Au are fame in metallurgy and surface engi-

neering (Xu et al., 2014: 1-10 and Renevier et al., 2001: 1-10). The coating methods to increase the 
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resistance of gear wheels against abrasion which work under Hertzian stress are mostly used PVD, DVD, 

CVD coating techniques93 (Holmberg et al., 1998: 1-9, AYTAÇ et al., 2018: 1-33 and Samtaş, 2012: 1-

8).  

The application of coatings to motion and moment transmission equipment like gear mechanisms can 

improve their efficiency and reduce energy loss. Many types of coatings that can be used in gears are 

exist, for instance MoS2 (molybdenum disulfide) (Yakov et al., 2010: 1-11), WC/C (tungsten carbide 

carbon), the B4C (boron carbon) (Weck et al., 2002: 1-6), CrN (chrome nitride), or DLC (diamond like 

carbon) (Joachim et al., 2002: 1-6) and their treatment composites among others. Commonly for coating 

of cutting tools coating materials that results good resistance such as CrN, CrAlN, ZnN, TiAlN are using 

in application field (Huaiju Liu et al., 2016: 1-8). MoS2, WC/C, BN, B4C are known as solid lubricant94. 

These solid lubricants are used in various metallic industry field such as cutting tools, gears, bearings, 

IC engine equipment and other elements of machines or space motion mechanisms in technology filed 

(Renevier et al., 2000: 1-10 and Singh, 2015: 1-10). MoS2, WS2, BN and WC/C are generally used as 

convenient coating in gears in order to increase performance of spur gears and operational life require-

ments (Martins et al., 2006: 1-12). Among the solid lubricants, MoS2, WS2 which are called transition 

metal dichalcogenides (TMDs) have been widely applied as coating in different fields, like bearings, 

gear mechanisms, guns and in space applications (Scharf et al., 2013: 1-5, Holmberg et al. 2017: 1-20 

and Khare et al., 2013: 1-8). WS2, and MoS2 solid lubricants both have hexagonal laminar structure and 

their crystal lattices are thin layer units (Renevier et al., 2000: 1-10). Hence, the friction coefficient was 

moderately steady. Molybdenum disulfide (MoS2) is the most known and applicable solid lubricating in 

coating process however it is used is limited due to low mechanical property hardness and environmental 

sensitivity (Hudec et al., 2019: 1-13).  In addition, disulfides or di-selenides of certain transition metals 

like WS2, NbSe2, MoSe2 and WSe2 are recognized by Dominguez-Meister, S. For their lubricant prop-

erties (Dominguez-Meister et al., 2017: 2-12). Many studies applied in deed to treat the mechanical 

properties of solid lubricant coatings specially (TMDs) coatings.  Alloying to TMDs with other elements 

compounds are solution (Scharf et al., 2013: 1-5, Gustavsson et al., 2016: 2-6, Muratore et al., 2009: 14-

23 and Polcar et al., 2012: 1-20). From perspective of literature for alloying MoS2, Ti has been the 

preferred element (Polcar et al., 2011: 1-11, Ding et al., 2010: 1-6, Rigato et al., 2000: 1-7 and Jing et 

al., 2004: 1-8), whereas other elements such as Ag, Pt, W, Cr, Co, Al (Nainaparampil et al., 2004: 1-9), 

Au (Lince et al., 2009: 1-6, Spalvins et al., 1984: 1-8 and Mikhailov et al., 1998: 1-5), Fe (Zabinski et 

al., 1995: 1-2), Ni (Hilton et al., 1992: 13-24), Pb (Mikhailov et al., 1998: 1-5 and Wahl et al., 1999: 1-

7), PbO (Mikhailov et al., 1998: 1-5), Ta (Nainaparampil et al., 2004: 1-9) and Zr (Jianxin et al., 2008: 

1-4) have also been tested. Less Addition (~ 10 %) of these elements cause significant enhancement in 

hardness (Scharf et al., 2013: 1-5). Many researcher’s studies have been performed on investigation of 

mechanical property of WS2 with results and discussion for Ti (Evaristo et al., 2006: 1-3 Charf et al., 

2009: 1-9) and Cr (Deepthi et al., 2010: 1-12). On the contrary WS2 coatings mixed with nonmetallic 

elements like nitrogen or carbon have been broadly studied (Polcar et al., 2011: 1-11, Polcar et al., 2009: 

1-7 and Nossa et al., 2005: 1-6). Dopant metals and oxides adding into MoS2 is reported to improve the 

friction performance, increase hardness, density and oxidation resistance of MoS2 in humid environ-

ments (Scharf et al., 2013: 1-14 and Hu et al., 2006: 1-3). The presence of Au, Sb2O3 and Ti dopant 

                                                            
93 http://www.ionbond.com/technology/pvd/ (E. T. 18.10.2020) 
94 http://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=solid_lubricants (E. T. 22.10.2020) 

http://www.ionbond.com/technology/pvd/
http://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=solid_lubricants
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composites are credited for improving the tribological performance of MoS2 (Scharf et al., 2013: 1-14 

and Hu et al., 2006: 1-3). In the literature, studies on the methods of surface coatings, their application 

areas and their results in coatings were considered. And it is seen that, spur gear wheel coating with 

different coated materials specially with solid lubricant (MoS2, WC/C, WS2, B4C) coatings are desired 

to reduce vibration, noise, loss of time during machine maintenance, energy losses and environmental 

negative effects (Wahl et al., 1995: 1-8, Yılmaz, 2017: 2-4 and Ren et al., 2017: 1-10). 

Coating techniques (PVD, CVD, Plasma – Thermal Spray) 

Coating, to improve tribological properties of bearing, gearings, reciprocating sliding mechanisms and 

other technological parts, a thin film that made of materials which have good corrosion and wear re-

sistance is applied on substrate surface is called coating. According literature there are many techniques 

(fig 1.) of coating process in order to improve the quality of system which are exposed of friction like 

physical vapor deposition (PVD), chemical vapor deposition (CVD), plasma – thermal spraying tech-

niques and etc. (Aytaç et al., 2018: 1-33).  

 

Figure 1. Deposition classification methods (AYTAÇ et al., 2018: 1-33) 

In Physical vapor deposition (PVD) material is converted to its vapor phase and then condensate as thin 

film on substrate surface. (fig. 2) (Baptista et al., 2018: 1-20). The first time PVD coating technique was 

applied with Balzers in 1979 in order to improve the tribological property of HSS drilling clavus and 

then this technique was applied to other sets of cutting tools (AYTAÇ et al., 2018: 1-33). Physical vapor 

deposition (PVD) technique can be used to perform coating of different materials such as metals, alloys, 

ceramics, glasses, semiconductors and even polymers (Kıyak et al., 2003: 1-7).  
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Figure 2. Schematic of two PVD processes: (a) sputtering PVD and (b) evaporating PVD (Bap-

tista et al., 2018: 1-20) 

Over the 40 years it has been possible to deposited a wide range of hard wear resistance coating onto 

steel substrate using PVD techniques. These are mainly molybdenum (Mo), Chrome (Cr), Titanium (Ti), 

Copper (Cu), Tungsten (W), Nickle (Ni), Silver (Ag), Aluminum (Al) and their Nitrides, Sulfides, Car-

bides, and Carbonitrides (Buck, 1983: 1-5, Wahl, 1995: 3-7 and Donnet et al., 1993: 1-9). They have 

wildly used to increase the property of cutting tools, forming tools, gears, and engine parts. Chemical 

vapor deposition (CVD) is the process of chemically reacting a pure of composite material to be coated 

whit other gaseous molecules called precursor in shape of powder or thin film on the surface of substrate 

fig 3. (AYTAÇ et al., 2018: 1-33). The chemical vapor deposition (CVD) technique processes are ap-

plying in low pressure CVD and plasma enhanced CVD method while in the physical vapor technique 

deposition processes is applying as evaporation PVD method and sputtering PVD method. In recent 

years the use of films on substrate surface to be coated has been studied. CVD industry was a guide for 

using of different ceramics (Si, Poly-Si, Si3N4, SiO2, ets.) (Subramanian, 1993: 1-9). 

 

Figure 3. Schematic summary chemical reactions CVD [Henrik et al., 2014: 10-11] 
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The plasma spray technique is a sophisticated method to deposit coating material in form of molten or 

semi molten on substrate surface (Tailor et al., 2014: 1-4). Plasma sprayed coating technique is used for 

depositing micro and nano composite powder particle coating materials to enhance erosion or abrasion 

resistance in different application fig 4. (Bhushan et al., 1997). In view of literature many researchers 

have discussed the production of plasma spray coating technique extensively for at least 40 years.  

 

Figure 4. Plasma spray process (Tailor et al., 2014: 1-4) 

According to types of energy source thermal spray methods are unlike from one another and the feed 

material is melted generally with fuel combustion energy supply, plasma or electrical arc (Tailor et al., 

2014: 1-4 and Bhushan et al., 1997). Among different coating techniques, plasma spraying is one of the 

most favorable technique to apply a wide range of coating on almost any substrate (Amin, 2016: 1-6). 

Over all viewpoint of researcher show that from above coating techniques (PVD, CVD, Plasma – Ther-

mal Spray method) PVD and Plasma – thermal spray coating techniques have been used mostly for 

depositing solid lubricant coatings such as MoS2, WC/C, BN on substrate surface specially on surface 

teeth of spur gears, bearings, piston of IC engines and other mechanism’s equipment that consist sliding 

contact. 

FZG test machine  

FZG (Germany: Forschungsstelle Fur Zahnrader und Getriebebau. English: Research center for gears 

and Gear Manufacturing.) Schematic view of FZG back to back gear test rig is shown in Fig 5. (Martins 

et al., 2006: 1-12). Over 500 FZG type machines are available in gearing and lubricant testing universe.  

Generally, the tribology test method of spur gears are the Ryder Gear Test in the USA, the IAE test in 

Great Britain and the FZG test in Germany (Mechueti et al., 2004: 1-13). from result of work over many 

years on the standard FZG back to back gear test rig, now we have FZG for different investigation on 

gear frailer (Hoehn et al., 2008: 1-10).  
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Figure 5. Schematic view of the FZG test rig (FLODIN, 2000: 26-27) 

Out look literature many researchers preferred FZG back to back gear test rig in their study. For instance, 

Krantz T. et al. analyzed the spur gear that made of AISI  9310 steel and lubricated with polite grease. 

In their study they used NASA spur gear fatigue tester machine which is similar to FZG back to back 

gear rig tester (KRANTZ, 2007: 5-10). Similar work has been caried out for investigation the wear on 

internal spur gear wheel with Tonaoglu M. S. which FZG back to back spur gear tester was used as test 

machine method (TUNAOĞLU et al., 2012: 1-3). The thesis which was published by Flodin A. in 2000, 

describe the phenomenon of spur gear wear which was tested in FZG back to back gear test rig 

(FLODIN, 2000: 5-36).  As summing, gear drives specially spur gears which are commonly used in 

different types of mechanisms, machines have been tested in FZG back to back gear rig tester to deter-

mine the quality of product. 

Spur gear Wear (types of teeth wear) 

In view of tribological definition wear is known as particle loss from surface of substrates when surface 

come into sliding contact, even in the presence of a lubricant. There are many complex wear phenomena 

in the metallic and nonmetallic material. In teeth flank of spur gear the most form of wear which is seen 

can be said as squeezing wear, pitting wear, abrasion wear and adhesion wear (Holmberg et al., 1998: 

1-11). For pitting development on surface of teeth flank fig 6. Crack start firstly and then it grows up 

under high contact stress. Pitting damage grows easily in the surface of teeth flank of spur gear which 

is hardened and work under Hertzian stress near life time limit. Abrasion wear (sliding/scoring wear) 

developed on the surface of the teeth flank for spur gears with soft teeth. Squeezing of gear teeth flanks 

can arise with high surface stress in soft materials therewithal squeezing damage is rising with high 

surface contact stress and with low sliding speed fig 7. Adhesion wear of scuffing wear is another kind 

of damage which is seen on surface teeth flank caused by high load gears with high rotational velocity 

fig 8. (Flodin et al., 1997: 1-7).  
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Figure 6. Pitting in teeth spur gear: (a)Distribution of Hertzian stress on tooth flank and devel-

opment of pitting on it, (b) affection of lubricant on pitting development on tooth flank (Ognja-

novic 2004:3-5) 

 

Figure 7. Squeezing in teeth of spur gear: (a) Due to high load Squeezing on the tooth flank, 

(b)Affection of squeeze at the top of tooth flank, (c)Squeezing damaged in spur gear (Ognjanovic 

2004: 3-5) 

 

Figure 8. Continuing of wear on the surface of flank, different types of wear occurrences such as 

pitting, scuffing and squeezing on the surface of teeth flank (Ognjanovic 2004: 3-5) 
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Numerous studies have been performed to evaluate the wear phenomenon of spur gear. In order to sug-

gest ways and methods to reduce wear, backlash, noise, vibration and energy loss in the system. 

Basinyuk et al., (2013: 1-5) have experimentally investigated the influence of ductile material as coating 

on surface of teeth flank of spur gear on wear. The material that they used in their investigation was 

copper, brass, baked bronze alloy with graphite, tin, lead, zinc and molybdenum disulfide. The aim of 

their work was determining the best coating material for reduction of noise in gear operation which was 

determined the donor composite as best coating material which is prepared of bronze and graphite 

(Basinyuk et al., 2013: 1-5). Bronze alloy traditionally composed of copper and tin where graphite is a 

mineral composed of exclusively of the element carbon (Cui et al., 2013 1-6). Similar to coating, Karatas 

et al., (2001: 1-9) applied cementation, nitration and induction processes on teeth flank spur gear which 

was made of AISI 5115 steel, in order to enhance its resistance against wear. They found that the effects 

of their application process persisted 5-200 µm from surface into inside surface of flank. It is obviously 

advantageous to mention here that there are hard coatings and soft coatings based on physical classifi-

cation of coatings (Donnet, 2004: 3-4). The advantage of using a soft coating are well known, where 

hard coating consists a softer substrate to be able of caring load safety with large contact area and less 

deformation and friction (Holmberg et al., 1998: 1-11). Consequently, the coating usability of spur gear 

has been studied widely, specially within the last several decades many types of coatings are determined 

useful coating in gears for instance MoS2, WC/C, WS2 B4C or BN were the coatings which attracted the 

attention of researchers.  

Examination method of wear  

There are different methods to examine the effect of coating on substrate, all these effort methods could 

be called wear testing examination. This examination is applied as determination material losses be-

tween initial and last substrate, as measurement of roughness value of surface of damaged substrate, as 

photographing the surface of substrate with scanning electron microscopy (SEM), transmission electron 

microscopy (TEM), energy dispersive x-ray (EDS), Field ion microscope (FIM), x-ray photo electron 

spectroscopy (XPS), Auger emission spectroscopy (AES), x-ray diffraction (XRD) and extra other 

method in order to common about difference structural surface of substrate before operating, after op-

erating, before coating and after coating of substrate (Donnet, 2004: 1-8, Spath et al., 2007: 1-5, Joseph 

et al., 2018: 65-112, Joachim et al., 2002: 1-6, Zak Fang et al., 2009: 1-11 and Bettini et al. 2011: 1-6). 

İn short, according to literature for the purpose of measuring wear, roughness measurement, SEM, TEM, 

EDS, XRD, FIM such devices are needed. 

DISCUSSION and CONCLUSION 

In this paper many articles, thesis, books, and other scientific searches which are published in the subject 

of wear, tribology properties of surface material, preventing methods of wear with coating in machine 

parts specially in spur gear were looked. It has seen that to improve the performance of gear mechanism 

in mechanical system many options are available to apply. The option of coating surface gear with solid 

lubricant was under interest of many researchers. Those studies that stand on coating of spur gear flank 

surface have examined the wear distribution with measuring the average roughness value of teeth sur-

face, image analysis with SEM, TEM, XRD and with analyzing of weight loss from initial state of test 

spur gear. 
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INVESTIGATION OF MECHANICAL AND THERMO-MECHANICAL BEHAVIOR OF 

FLAX FIBER-REINFORCED PLA BIO-COMPOSITES WITH A COUPLING AGENT AND 

INTERNAL LUBRICANT 
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Abstract: A natural-fiber-reinforced bio-based polymer matrix can be considered a sustainable and en-

vironmentally harmless source. Natural fibers such as flax, sisal, jute, harakeke, and hemp are bio-based, 

which makes them fully biodegradable, simply recyclable for detoxification of materials, and appropri-

ate for carbon dioxide footprint purposes. In the current study, short flax fiber-reinforced PLA matrix 

bio-composite was manufactured using extrusion and injection methods. To enhance the interfacial ad-

hesion between the flax fiber and the PLA matrix, alkali treatment was applied to the flax fiber before 

the extrusion process. The effect of coupling agent and internal lubricant on the composite materials 

was investigated concerning the mechanical, and thermomechanical properties of the injected composi-

tes. The flexural and tensile moduli of the composites were significantly enhanced compared with those 

of pure PLA samples. The results show that the compatibilizer has a significant effect on the thermal, 

thermo-mechanical, and mechanical properties of the composite. Dynamic mechanical thermal analysis 

and thermogravimetric analysis (TGA) results show that the storage modulus of PLA/flax fiber compo-

sites is improved compared with those of both pure PLA and composites with the coupling agent. Com-

pared with PLA, the impact strength of composite increased by more than 2 times; while, the elongation 

at the break did not suffer an obvious reduction. 

Keywords: PLA, Bio-Composite, Mechanical Properties 

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK 

Plastic pollution is the accumulation and permeation of petrochemical and non-degradable plastics into 

the environment. Plastic pollution is widespread throughout the planet ranging from the top of the hig-

hest peak to the deep of the oceans95. It is assumed that there will be more plastic in the ocean than sea 

creatures if the plastic pollution rate continues at this speed by 2050. For this reason, the use of eco-

friendly polymers that are bio-degradable, lower carbon emission, is increasing day by day96. 

Furthermore, green composites consist of a natural matrix (bio-based polymers) and natural reinforce-

ment.  Green composites or bio-composites come from sustainable and biodegradable resources. Synt-

hetic fibers have left their place to natural fibers such as flax, hemp, sisal jute etc. due to natural fiber 

has decreased greenhouse gas (GHG) emissions, oil dependence, and total cost.  Polylactide (PLA) is 

commonly used as matrix materials. PLA is a biodegradable polymer from renewable resources is an 

alternative thermoplastic aliphatic polyester polymer to petroleum-based polymers. Moreover, PLA has 

been widely utilized in academic and industrial applications because of its lower toxicity and high tensile 

strength, and Young’s modulus. However, it has still limitations for more commercial applications due 

                                                            
95 https://oceanconservancy.org/trash-free-seas/plastics-in-the-ocean/ 
96 https://seasave.org/plastic-pollution/ 

https://oceanconservancy.org/trash-free-seas/plastics-in-the-ocean/
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to its brittle structure.  Compounding PLA with natural fiber is a very common method to decrease its 

density. To develop interfacially interactions between matrix-natural fiber, maleic anhydride (MAH) is 

one of the most preferred compatibilizers. The term lubricant or lubricating agent is often described as 

certain additives incorporated into plastics materials (Al-Malaika, 2018:46). Materials that reduce the 

friction of moldings and other finished goods when these are rubbed against the next materials. 

PURPOSE 

This study aims to investigate the thermal, mechanical, and thermomechanical influence of short flax 

fiber/ PLA bio-composites manufactured by injection-molding. These composites are manufactured 

from sustainable sources that use natural flax fiber as reinforcement materials and bio-based PLA as a 

matrix. Thermal and thermomechanical investigations were carried out using differential scanning ca-

lorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TGA), and dynamic mechanical thermal analysis (DMA). 

The mechanical properties were examined through tensile, flexural, and impact testing. This study also 

aims to investigate the effect of the coupling agent MAH and internal lubricant on the mechanical and 

thermal properties of the bio-composites. These bio-based composite developed an alternative for auto-

motive components that are manufactured with petroleum-based polymers and synthetic fibers. 

SCOPE and METHOD 

The selected grade Purapol LX175 Commercial grade Polylactic acid (PLA) was supplied by Total 

Corbion Company.  The PLA possesses a density of 1.24 g/cm3 and a residual monomer content of 

<0.3% in pellet form. Coupling agent maleic anhydride (MAH) has a 0.93 g/cm which was supplied by 

DuPont Company (Fusabond E226, Turkey) in 99% purity. The MAH has about 1.75 g/10 min melt 

flow rate (MFR). It is melting and boiling temperatures are about 102 °C. The internal lubricant was 

supplied from the domestic market and it has 0. 98 g cm-3 density, 400 °C boiling temperature, and 

around 390% elongation at breaks.  The reinforcement materials were flax fiber. It was supplied from a 

local market in Turkey with a density is 1.5 g/cm3.  

Preparation of composites 

In this study, alkali-treated and untreated flax fibers were added to the PLA matrix with and without 

MAH. Flax fibers were cleaned with 5% sodium hydroxide (alkali treatment) for 1 h at room temperature 

to uproot their surface impurities. Alkali treatment also improves adhesion between flax fiber and matrix 

due to alkali treatment grew up to surface roughness of the fiber as a consequence rough surface provi-

ded mechanical interlocking. After alkali cleaning the fibers were washed with distilled water a couple 

of times to reduce the pH values of the fibers to under 7.  

 

Figure 1. (a) PLA granules; (b) raw flax fiber; (c) maleic anhyride 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

533 

After the washing process, the flax fibers dried in the sunshine and an oven respectively to remove 

residual moisture. Composite was mixed using the extrusion process and produced the injection-mol-

ding process. Figure 1(a) shows the PLA, Figure 1(b) shows the flax fiber, and Figure 1(c) shows the 

maleic anhydride granules. Before the all processing step, the components were dehydrated in an oven 

at 75°C for 3 h again and again. PLA, maleic anhydride, and the internal lubricant were mixed under 

mechanical stirring for an hour. The components were prepared using a digital balance scale with 1 g 

precision according to a mass fraction. 

Table 1. Compositions of the produced composites 

Sample PLA/MAH/flax/L (wt./wt. %/%) PLA/MAH/flax/L (vol./vol. %/%) 

PLA 100/0/0/0 100/0/0/0 

PFL15 85/0/15/0 87.2/0/12.8/0 

PFL15MAH/L 79/1/15/5 76.1/1.1/16.6/5.5 

Table 1 indicated the composition formulations of the manufactured composites. Then, pre-mixed com-

pounds were fed into a co-rotating twin-screw extruder with an L/D ratio of 30 (Microsan Instrument 

Inc. Kocaeli - Turkey) 25 mm screw diameter at temperatures of 165–170–180–190°C at 75 revolutions 

per min (rpm) screw speed. After the extrusion process, the mixed blends were pelletized by using a 

crusher before being fed for injection-molding. The injection-molding process was run at the tempera-

ture of 165–170–175–180°C using an injection molding machine (Hastek Orche BT120, Turkey). Die 

temperature was selected at 190°C, which was lower than the thermal degradation temperature of the 

flax fiber. The injection machine ran at a 150 rpm screw speed for melting and at 50 mm s-1 injection 

speed under 100 bar molding pressure. The specimens for, mechanical and thermal tests were used as 

follows ASTM D 638 type 4 and the ASTM D 790-17.  

Mechanical Test 

Tensile, flexural, and impact tests were applied to the injected samples to investigate the mechanical 

properties of the composites. The tensile test was performed to find out the significant mechanical pro-

perties of the samples such as tensile strength (TS), Young's modulus YM and elongation at break ac-

cording to the ASTM D 638 standard. The tensile tests were performed using the Instron testing machine 

with a 10 KN load cell at a crosshead speed of 1 mm/min. Three-point bending tests were conducted on 

the samples using a Shimadzu equipped with a 50 KN load cell following the ASTM D790-17 standard. 

A crosshead speed was calculated from the standard as to be 1.75 mm/ min for a 67 mm gap. Unnotched 

impact tests were carried out according to BS EN ISO 179-1:2010 standard using a Zwick Izod impact 

machine with a maximum pendulum ability of 5 J. The sample notch was prepared as 3 mm and the 

samples were 7 cm long. For all mechanical tests, over five specimens were tested for each formulation 

to increase the reliability of the test, and the mean values are given in this study with standard deviations. 

The impact strength (IS) of specimens was obtained from the following equation; 

      Eq. 1 

Where, Ec (joules) is the absorbed energy by breaking, b (mm) is the width, and h (mm) is the thickness 

of the sample. 
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Thermal Analyses 

The thermal properties of the bio-composites were studied by the following analyses which are diffe-

rential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TGA), and dynamic mechanical ther-

mal analysis (DMA). DSC analyses were performed with a heating profile of−50 to 220°C at a rate of 

10 min−1 under a nitrogen atmosphere using (Perkin Elmer, DSC). The DSC analyses were applied to 

determine significant transition temperatures such as melting temperature (Tm), glass transition tempe-

rature (Tg), and to measure the degree of crystallinity (Xc) of the bio-composites. The DSC device was 

run for about 56 min for each sample. Prior to DSC analysis, the injected samples were cut about 6 to 9 

mg in weight and kept in a climatic chamber. The samples were heated at 50 °C then cooled down to -

50°C and held for 1 minute. After then, samples were reheated to 250 °C before cool down to 30 °C 

they were held for 1 min at 220°C. The crystallinities rate (Xc) of PLA and bio-composites were calcu-

lated by the first heating cycle using equation 2. 

                    Eq. 2 

where ∆Hc is the crystallization enthalpy, WPLA is the weight fraction of pure PLA, ∆Hm is the heat of 

fusion of each sample, for 100 % crystalline PLA heat of fusion of PLA (∆Hm) is 93.6 j/g (Gamon, 

2013:26), (Tuominen , 2002:22). 

Thermal gravimetric analyses were conducted by using SII Nanotechnology Exstar TG/DTA 6300 de-

vice to investigate thermal stability and thermal degradation temperatures of PLA and the bio-composi-

tes. A test took about 52 min at a heating rate of 10°C min-1 under a nitrogen atmosphere. TGA analyses 

were applied on the samples at a temperature between 25°C to 550 °C.  

DMA analyses were performed on the specimens to investigate the storage modulus (E’), loss modulus 

(E”), and damping peak (tan δ) using a tension mode at a frequency of 1 Hz using a DMA Perkin Elmer 

– DMA 8000 tension device. The temperature range was conducted between −50 and 150 °C at a heating 

rate of 5°C min-1. The DMA specimens were cut using a precision cutting machine with dimensions of 

10 mm x 10 mm x 4.2 mm. Melt flow index (MFI) measurements were applied using (Cometectch 

Company Taiwan) an MFI device at 190 °C under 2.16 kg load according to ASTM D1238 for pure 

PLA and the bio-composites.  

FINDINGS 

Melt flow index (MFI) value is a significant feature of polymer and polymer-based composite for pro-

cessability during extrusion and injection molding.  
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Figure 2. Melt flow index of pure PLA and bio-composites 

Figure 2 shows the MFI values of the specimens. It is apparent from the results, the addition of the 

internal lubricant to the PFL bio-composite enhanced the MFI values from 3.5 to 20 g/10 min.During 

the extrusion and injection molding process the addition of flax fiber into the PLA led to a decrease in 

the fluidity of the mixture. In order to improve the fluidity and processability of the mixture, the process 

temperature increased up to 190 °C. However, an increase in process temperature led to burn/damage 

of the flax fiber. For this reason 5% wt. internal lubricant added into the mixture of the composite to 

improve the fluidity. 

Effects of internal lubricant and MAH on the TS, YM, FS, ductility and, IS of the bio-composites and 

PLA were studied using tensile, three-point bending, and impact tests. Tensile, three-point bending, and 

impact test results are showed in Figure 3. Table 2 illustrated the mechanical properties of the prepared 

bio-composites and PLA. It is clear that YM values increase with the addition of flax fiber into pure 

PLA.  For the PLA, PFL15, and PFL15MAH/L specimens, the YM values were calculated as 5.13, 5.81, 

and 5.33 GPa, respectively. FM values of the samples were calculated as 2.3, 2.9, and 2.3 GPa, respec-

tively. The addition of flax fiber into the PLA matrix promoted an increase by about 26% when compa-

red to pure PLA. However, the FM value dropped to 2.3 GPa with the addition of the MAH and internal 

lubricant.  
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Figure 3. Tensile and flexural properties of PLA and bio-composite; (a) Tensile strength, (b) 

flexural strength, (c) tensile modulus, (d) flexural modulus 

Compared to the PFL15 bio-composite, the strength of PFL15MAH/L is increased from 35 MPa to 53 

MPa. This improvement is associated with the good interface of the PLA matrix and flax fiber, being a 

significant feature for the load to be transferred. A similar characteristic was observed in the FS results, 

which means that the incorporation of the flax fiber into PLA, the use of the internal lubricant, and MAH 

cause a notable increment by about 50%. It is important to increase the interfacial adhesion quality 

because it directly affects to load transfer capacity of the composite from matrix to fiber (Georgiopoulos, 

2018: 02).The addition of internal lubricant provided a good kneading of the composite mixture during 

the extrusion and injection process as a consequence, it promotes well interfacial adhesion between the 

PLA matrix and flax fiber. The coupling agent also improves interfacial adhesion between fiber and 

matrix since the MAH causes to increase in the number of chemical bonds in the fiber-matrix interface 

result in, fibers are well trapped within the matrix (Avci, 2020:62). Alkali treated bio-composite shows 

good interfacial adherence between the matrix and alkali-treated fibers since alkali-treated fiber has a 

rougher surface than untreated fiber. The rough surface of the former forms more contacting points to 

occur mechanical interlocking adhesion between the matrix and the fibers. 

Table 2. Mechanical properties of PLA and bio-composite 

Samples  Tensile 

Modulus 

(GPa) 

Flexural 

Modulus 

(GPa) 

σtensile σflexural %εt %εf Impact 

 strength 

(kJ/m2) 

PLA 5.13±0.11 2.3 ± 

0.18 

90.1±3 79.03±5 10.2±1.9 5.43±1 15.9±1 

PFL15 5.81±0.10 2.9±0.18 34.9±1.4 22.43±1 2.21±0.1 0.87±0.07 7.79±0.14 

PFL15MAH/L 5.33±0.1 2.3±0.13 53.2±3 41.9±1.6 5.08±1.7 2.3±0.7 10.75±0.1 
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Figure 4 shows the results of the Izod impact test. It is apparent that that the impact strength of the bio-

composite without additives increases with the addition of the MAH and the internal lubricant. It means 

that the addition of internal lubricant and MAH in the composite is critical for the realization of high IS 

value. These additives also vitally affect the elongation at breaks values of bio-composite. When com-

paring PFL15 and FL15MAH/L samples, it can be seen that the tensile and flexural elongation at break 

values are increase by about 50% and 200%, respectively.  
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Figure 4. Impact strength and elongation at break of PLA and bio-composites 

However, the highest elongation at break value is still lower than pure PLA. This reduction can be 

explained by process parameters need to optimize both extrusion and injection process. There is one 

more possible reason that bio-composites might have a poor orientation of the fibers in the matrix. De-

boning, fracture, and pull-out of the fibers are the main mechanism of energy absorption under dynamic 

loads. If there is poor adhesion between matrix-fiber leads to a higher energy absorption thus, IS values 

of bio-composites could decrease (Bax ,2008:04). 
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Figure 5. DSC heating thermographs of PLA and bio-composites 

DSC analyses were performed to determine the crystallization behavior of the PLA and bio-composites 

since the mechanical properties (impact, tensile and flexural strength) of the polymers depend on the 
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crystallization rate. Figure 5 shows DSC curves of the specimens. Differential scanning calorimetry 

(DSC) was also utilized to find out transition temperatures which are melting temperature (Tm), glass 

transition temperature (Tg), and cold crystallization temperature (Tc) of the specimens. 

Table 3. DSC parameters of PLA and the compounds 

Samples Tg 

(˚C) 

Tc (˚C) Tm (˚C) ΔHm 

(j/g) 

ΔHc 

(j/g) 

Xc 

(%) 

PLA 62,4 106,3 155,06 24,9 9,3 15,9 

PFL15 63,8 102,3 156,4 22,4 11,4 13,9 

PFL15MAH/L 53,81 90,6 154,96 18,77 15,6 6,8 

As shown, in Table 3, the glass temperature of the PFL15 is 63.8 °C which is slightly more than pure 

PLA (62.4 °C). The addition of internal lubricant and coupling agent into the bio-composite shows a 

decrease by about 10 °C compared to PFL15. The crystallinity slightly decreased with the addition of 

flax fiber into the PLA at about 2%. The addition of internal lubricant accelerates the reduction by about 

9% compared to pure PLA. Moreover, the cold crystallization temperature decrease with the addition of 

flax fiber due to cellulose fibers act as efficient nucleating agents for the crystallization of PLA. 
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Figure 6. (a) Loss factor (tan d) values of pure PLA and bio-composites; (b) storage modulus va-

lues of PLA and PLA/flax composites 

Figure 6 shows the storage modulus and damping factor of pure PLA and bio-composites as a function 

of temperature. The addition of the internal lubricant and coupling agent significantly affects the dyna-

mic mechanical properties of the bio-composite. While PLA has a 770 MPa storage modulus at around 

25 °C, the FPL15 has a 900 MPa storage modulus. The addition of MAH and internal lubricant leads to 

a reduction of about 140 MPa in the storage modulus. While PLA has the highest damping factor of 

about 1.75, this drops to values of between 0.8 and 1.4 for the composites. According to the DMA 

results, although the glass transition temperature of PLA was affected by the addition of flax fiber. The 

damping factor was also reduced in the PFL15 and PFL15MAH/L. 

Figure 7 shows the Thermogravimetric curves of PLA and composites. Compared to pure PLA, the 

degradation temperature of bio-composite decreases by about 40 °C due to flax fiber has a lower thermal 

degradation temperature at about 310°C. For pure PLA, PFL, and PFL15MAH/L thermal degradation 

temperatures were measured as 364, 310, and 320°C, respectively.  It means that compared to pure PLA 

the thermal degradation temperature of the bio-composite starts earlier. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

539 

0 100 200 300 400 500 600
0

20

40

60

80

100

0 100 200 300 400 500 600
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

W
e
ig

h
t 
(%

)

Temperature (°C)

 PLA

 PFL15 MAH/L

 PFL15

 

 

 

(a)

D
e

ri
va

tiv
e
 W

e
ig

h
t 

(%
/°

C
)

Temperature (°C)

 PLA

 PFL15

 PFL15MAH/L

 

 

 

(b)

 

Figure 7. (a) Thermogravimetric curves, (b) DTG curves of PLA and bio-composites 

The mass residues at 550°C are measured as 6.00, 6.38, and 12.15% for PLA, PFL15, and 

PFL15MAH/L, respectively. This can be explained as being because, at high temperatures, flax fiber 

composites show better thermal stability than pure PLA.  

CONCLUSION 

In this study PLA short flax fiber bio-composites with 15% wt. flax fiber content was manufactured by 

extrusion and injection molding process, respectively. The current study is aimed at investigating the 

thermal, mechanical influence of internal lubricant and MAH on the mechanical, and thermal properties 

of bio-composite and pure PLA. The bio-composite made of PLA and flax fibers exhibit promising 

mechanical properties, in particular stiffness of the PLA which are YM and FM values. Owing to their 

mechanical and thermal properties, possible fields of application could be the automotive and construc-

tion industry. However, the addition of an internal lubricant rate should be optimized to improve some 

mechanical properties. Moreover, the flammability properties of this bio-composite should be improved 

to use in the automotive industrial applications. Tensile and flexural elongation at break of the composite 

with the internal lubricant and MAH exhibited a notable improvement of about 50 and 200%, respecti-

vely. The addition of internal lubricant and MAH also improved TS and FS values of the bio-composite. 

Whereas the addition of flax fiber into PLA caused reductions in TS and FS values. The addition of 

internal lubricant and MAH into PLA led to reduction TGA and DMA values and Tg transition tempe-

rature of the composites were affected favorably. 
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KENTSEL KAMUSAL MEKÂNDA KEVIN LYNCH OKUMALARI: UŞAK KENT 

MEYDANININ KENT BİLEŞENLERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ  

Ayşenur DOĞAN1, Melike KALKAN2, Muhammed Cemil DOĞAN3 

1-2-3Uşak Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Uşak / Türkiye 

Öz: Kentsel kamusal mekanlar; karşılaşmaların, etkileşimin ve paylaşımın gerçekleştiği alanlar olmaları 

sebebi ile kent yaşamı için önem arz etmektedir. Bu çalışmada kentsel kamusal mekanlar içerisinde 

değerlendirilen meydan kavramının kent bileşenleri kapsamında incelenmesi hedeflenmiş, bu inceleme 

için Uşak ili merkez ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Meydanı, Hükümet Konağı Meydanı isimleri ile 

de bilinen kent meydanı seçilmiştir. 1953 tarihinde il statüsüne kavuşan Uşak ilinde bu tarihten itibaren 

valilik yapısı önünde kullanıcılarına karşılaşma ve toplanma alanı olarak hizmet veren kent meydanının 

yaklaşık 70 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Zaman içinde meydanda bulunan kentsel mobilyalarda ve 

peyzaj öğelerinde değişiklikler olmuşsa da söz konusu kentsel kamusal mekân, kent belleğinde önemli 

bir yer arz etmektedir. Çalışmada öncelikle kentsel kamusal alanın ve meydanların tanımlarına yer ve-

rilmektedir. Kevin Lynch’in Kent İmgesi kitabında değindiği kent bileşenleri açıklanmakta, çalışılan 

alan ile ilgili tarihi bilgilere, analizlere ve bulgulara yer verilmektedir. Meydanın doluluk- boşluk, yeşil 

alan ve yapı fonksiyon analizleri yapılmıştır. Meydanın güncel ve eski fotoğraflarına yer verilmiş, ge-

çirdiği değişimler belirtilmiştir. Yollar, sınırlar, bölgeler, odak ve işaret noktaları bileşenleri bağlamında 

değerlendirilen meydan ve çevresinde, bu bileşenler tespit edilmiş ve grafik olarak ifadelendirilmiştir. 

Yapılan ilk analizler ile kent bileşenleri bağlamında yapılan incelemeler karşılaştırılmış ve ilişkili olup 

olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç bölümünde çalışma alanının kent bileşenlerini karşılaması/karşılama-

ması durumu tartışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kamusal Mekan, Kentsel Meydan, Lynch, Kent, Uşak 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Farklı hizmet ve aktivitelere ev sahipliği yapan kent mekânı temel anlamda bağlantı sağlama, alışveriş 

imkânı sunma ve toplanma alanı olarak kullanılmak üzere üç işleve sahiptir. Karşılaşmaların yaşanma-

sına mahal hazırlayarak sosyal anlamda iletişimi kuvvetlendirmektedir, odak noktası oluşturması yö-

nüyle de farklı kent bölgeleri arasında bağlantı tanımlamaktadır (Gehl, 2007). Mekân kavramının çev-

resindeki boşluklarla anlaşılabilmesi (Kuban, 2018) anlayışı kent ölçeğinde de karşımıza çıkmaktadır. 

Konut birimlerinin oluşturduğu boşluklarda kendini göstermeye başlayan kentsel açık alan kurgusu, ilk 

çağlardan 21. Yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Kentsel açık alanın etrafının konut ya da dini yapılar 

ile çevrili (ya da tek bir yapının hükmünde) oluşu mekânın kontrol edilmesine olanak sağlamasının ya-

nında güvenlik önlemlerinin sağlanması açısından da önemli kabul edilmiştir (Krier, 1976). Ziyaretçi-

lerin karşılaştığı veya toplandığı alanlar olarak tanımlanan meydanlar, kırsal bölgelerde köyün kahvesi, 

dini yapısı ya da kahvehane sosyal birimlerin yakınlarındaki küçük toplanma merkezleri olarak konum-

lanmaktayken; kentlerde ise bulundukları yerler, anıt, çeşme, kamu yapıları çevreleridir. Yoğun aktivite 

odakları ve kesişim alanları olarak da tanımlanabilmektedir (Acarlı vd., 2019). Kentsel kamusal mekan-

lar olan meydanlarda öncelik yaya erişimine verilmiştir. İnce hatlar halinde mahallelerden gelen yaya 

akışı, merkezi donatıları ve işlevleri barındıran kent merkezine dökülür, burada toplanarak kent mey-

danlarını meydana getirir. Yaya kullanımına ev sahipliği yapan meydanlar, tüm kent halkının kullanı-

mına tahsis edilmiştir (Kuntay, 1994). Birbirinden çok farklı sosyal görüşe, kimliğe sahip insanları bir 
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arada bulunduran kent, farklı kullanıcılarını ortak bir merkezde, kent meydanında bir araya getirmekte-

dir (Moughtin, 1992). Bu da kamusal mekân olan meydanın kent kullanıcına sunduğu görme ve görüle-

bilme özelliğini tanımlamaktadır (Sennett, 1999). 

Mekanların sosyal ilişkiler yönünden ne anlama geldiği, işlevi, tarihi arka planı ile ilişkisi onun imgele-

nebilirliğini etkilemektedir. Kentin imgelenmesinde etkili olan unsurlar ise somut ve algılanabilir nes-

nelerdir. Beş farklı başlık altında toplanan bileşenlerin genel kullanıma yönelik olduğu ve çevresel an-

lamda pek çok kez karşılaşılabilecek unsurlar olduğu belirtilmiştir (Lynch, 12010). 

Söz konusu kent bileşenleri; yollar, kenarlar, bölgeler, düğüm noktaları ve işaret ögeler olarak sıralana-

bilir. 

Yollar: Alışkanlıklara bağlı olarak kullanılan bağlantılardır. Sokaklar, yaya yolları, toplu taşıma hatları 

olabilir. Bu bileşenin pek çok kişinin zihninde baskın bir yeri olduğu belirtilmektedir. Bu bileşenin kul-

lanım durumunda kentli hareket halindedir ve gözlem yapma, çevresel ögeleri algılama ya da bütünle 

ilişki kurma durumlarını deneyimleyebilmektedir (Lynch, 2010). 

Kenarlar: Doğrusal ögeler olmalarına rağmen kentlinin ulaşım aksı olarak kullanmadığı bileşenlerdir. 

Sınır işlevi görmektedir. Kıyı şeritleri, demiryolu hatları, gelişme bölgesi sınırları şeklinde örneklendi-

rilmektedirler. Kenarlar, iki bölgeyi birbirinden ayıran duvarlar ya da iki bölgeyi birleştiren kontrol nok-

taları olabilmektedir. Su ögesiyle ya da surlarla çevrili orta çağ kentlerindeki gibi, çevrelenmiş alanları 

bir arada tutma işlevi gören kenar bileşenleri, yollar kadar güçlü bir somut etki uyandırmasa da pek çok 

kentli için önemli oluşumlardır (Lynch, 2010). 

Bölgeler: Kentin orta veya büyük ölçekte bölümlerini tanımlayan bölge bileşeni, birinden bir diğerine 

ulaşıldığında psikolojik olarak kentliye kendini hissettirir. Dolayısıyla bölgelerin birbirlerinden ayrı iş-

levlere ve kimliklere sahip oluşu söz konusudur. İçerisindeyken kendi karakterini gözlemciye aksettiren 

bir bölgenin, dışardan da algılanabilen farklı özellikler göstermesi durumunda sözü edilen bölge dış 

referanslar için de kullanılabilmektedir (Lynch, 2010). 

Düğüm/ Odak Noktaları: Gözlemcinin kente girebilmesini sağlayan stratejik noktalar olarak tanımla-

nan düğüm noktaları, bir noktadan diğerine ulaşılırken yoğun olarak kullanılan alanlardır. Farklı bölge-

lere ulaşmak isteyen araç ve yaya trafiğinin bir araya gelip sonra dağıldığı kavşak noktaları, düğüm 

noktalarına örnek olarak verilebilmektedir. Çok kişi tarafından kullanılan düğüm noktaları kentin nüvesi 

olarak görülebilirler ve etkileri çok daha geniş mekanlara yayılmaktadır. Baskın bir kent bileşeni olarak 

tanımlanmaktadır (Lynch, 2010). 

İşaret Ögeleri: Noktasal referansa kaynaklarını tanımlayan işaret ögeleri, harici ögelerdir. Bu nedenle, 

gözlemci bu ögelerin içine giremez, işaret ögeleri mekânsal bir alan tanımlamaz. Bir işaret levhası, bir 

heykel veya bir dağ gibi oluşumlardır. Kullanımları birçok olasılık arasından yapılan seçimlere bağlı 

olmaktadır. Uzak mesafeden görülebilir olduğu belirtilen işaret ögeleri, yön bulma veya konum belir-

leme gibi işlevler yüklenmiştir (Lynch, 2010). 
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AMAÇ  

Bu çalışmada, Uşak kentindeki 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nın (eski adıyla Hükümet Konağı Mey-

danı ya da Uşak Kent Meydanı) Kevin Lynch’in Kent Bileşenleri kavramları kullanılarak analiz edil-

mesi, yeterlilik durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Meydana gelen yaya akışının, yeşil ögelerin izi-

nin, meydan etrafında kapalılık algısı oluşturan yapı yoğunluğunun ve meydan çevresindeki yapıların 

işlevlerinin tespit edilmesi hedeflenmiş ve bu doğrultuda analiz çalışmalarında bulunulmuştur. 

KAPSAM 

Çalışma alanı, Uşak Merkez ilçesinde Kurtuluş Mahallesinde bulunmaktadır. Kütahya iline bağlı bir 

ilçe iken 15 Temmuz 1953 yılında çıkarılan 6129 sayılı kanunla Uşak il statüsüne kavuşmuştur.97 Yak-

laşık 3600 metrekare alana sahip olan meydan, valilik binası önünde konumlanması nedeniyle Hükümet 

Konağı Meydanı olarak da bilinmektedir. Doğusunda Uşak’ın eski ulaşım akslarından biri olan ve ticaret 

işlevine sahip birimleri barındıran İsmet Paşa Caddesi’ne, kuzeyinde ise Doğan Özkaraman Caddesi’ne 

cephe vermektedir.98 

            

Görsel 1. Uşak merkez uydu görüntüsü Görsel 2. Kurtuluş mahallesi Görsel 3. Kent meydanı ve 

çevresi 

50’li yıllardan günümüze dek valilik binası önünde işlevini sürdüren meydan, 2020 yılına dek yaklaşık 

70 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu süre boyunca meydan farklı peyzaj ve planlama çalışmalarına sahne 

olmuştur.99 Öncesinde düz bir sert zemin üzerinde konumlandığı görülen meydan (Görsel-4), sonraki 

yıllarda valilik binası önünde gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları ile daha yeşil bir görünüme kavuşmuş-

tur (Görsel-5). Valilik binası önündeki Prof. D. Tankut Öktem’in hazırladığı Atatürk ve Kurtuluş anıtı 

tamamlanmadan önce meydanda farklı bir Atatürk heykeli bulunmaktadır. 10 Kasım 2020 tarihinde 

Görsel-6’daki heykel ile değiştirilmiştir100 (Görsel-7). 

  

                                                            
97 https://usak.ktb.gov.tr/  
98 https://earth.google.com/  
99 http://wowturkey.com/  
100 https://www.gezitopya.com/  

https://usak.ktb.gov.tr/
https://earth.google.com/
http://wowturkey.com/
https://www.gezitopya.com/
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Görsel-4      Görsel-5         Görsel-6     Görsel-7 

YÖNTEM 

Çalışmada, kent meydanının çevresi ile kurduğu ilişkiyi ortaya koyabilmek için analiz yöntemi uygu-

lanmaktadır. Çalışma sahasının etrafındaki doluluk-boşluk oranlarını, çalışma alanı etrafındaki yeşil 

alan oranını ve meydan çevresindeki yapıların fonksiyon durumlarını açıklayan analizler Görsel-8, 9, 

10’da ifade edilmektedir. 

     

Görsel 8. Dolu-boş analizi        Görsel 9. Yeşil alan analizi     Görsel 10. Yapı fonksiyon analizi 

Mevcut durum analizleri yapılan meydan, Kevin Lynch’in tanımladığı Kent Bileşenleri bağlamında de-

ğerlendirildiğinde, yollar, sınırlar, bölgeler, odak noktaları ve işaret ögelerine dair yapılan analizler ise 

Görsel-11, 12, 13, 14 ve 15’de ifade edilmektedir. 

       

    

BULGULAR 

Çalışma alanı olan kentsel kamusal mekânın fonksiyon, dolu-boş ve yeşil alan analizleri Kevin Lynch’in 

Kent Bileşenleri bağlamında incelenmiş ve alanın mevcut durumu yerinde fotoğraflandırılmıştır. Yapı-

lan analizler neticesinde, kent meydanının batısı ve doğusu arasında yapı doluluk ve yeşil alan oranında 

ciddi bir fark gözlemlenmektedir. Meydanın valilik binasına doğru olan batı bölümünde yeşil alan çok-

luğu ve yapıların daha az yoğunlukta konumlanışı, doğu kısmındaki nitelikli yeşil alan azlığı ve yapıla-

rın birbirine göre yakınlığı ve sayıca çokluğu birbirine aykırılık kesp etmektedir. Yapıların fonksiyon 
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durumları incelendiğinde ise, yeşil alan analizinde yeşil alan oranının yüksek olduğu görülen batı bölü-

mündeki yapıların kamu yapıları olduğu (valilik, okul, il milli eğitim müdürlüğü), İsmet Paşa Caddesi 

bandında yaklaşık olarak ticaret hattının konumlandığı, meydanın doğu bölümünde kalan ve doluluk 

oranının yüksek, yeşil alan oranının düşük olduğu bölgenin ise konut fonksiyonlarına hizmet ettiği gö-

rülmektedir. Analizlerden elde edilen bulgular, meydanın ticaret, kamu ve konut katmanlarının kesişimi 

bir noktada olduğunu göstermektedir. 

Kent Bileşenleri bağlamında yapılan incelemeler sonucunda bileşenlere ait izlerin, dolu-boş, yeşil alan 

ve fonksiyon analizlerinin izlerini tutan grafikler verdiği fark edilmiştir. Yol bileşeni bağlamında, mey-

dan çevresinde İsmet Paşa Caddesi’nin kuzey kısmı ve Valilik Binası önü yaya kullanımındadır. Mey-

dan alanı da yaya kullanımına açık olduğu için İsmet Paşa Caddesi’nin kuzeyinden gelen yayalar, gü-

neye ilerlemek için meydanı kullanmaktadır. 

Sınırlar yönüyle incelendiğinde ise, Meydanın güneyinde kalan yeşil alan, giriş çıkış kontrolü olmama-

sına rağmen kentli tarafından kullanılmamaktadır (Görsel-16). Buna karşın, meydanın kuzeyindeki Ti-

ritoğlu Parkı; içerisinde bulunan havuz mevcut durumda işlevsiz olduğu halde yayaların tüm gün tercih 

ettiği, karşılaştığı ve meydan ile akışının olduğu bir alandır (Görsel-17). Bu nedenle meydanın güneyin-

deki etrafı duvar ile çevrili yeşil alan ve Tiritoğlu Parkı’ndaki su ögesi fiziksel sınır olarak tanımlana-

bilmektedir. Kent meydanının güney ucundaki polis kontrolü ve İsmet Paşa Caddesi’nin araç trafiğine 

kapalı bölümünün girişi yayalar tarafından tercih edilmemektedir. Ayrıca yeşil alan ve doluluk- boşluk 

alanında görülen İsmet Paşa Caddesi’nin batı ve doğu kısmındaki farklılıklar bu caddenin araç trafiğine 

açık kısmını, meydanın polis kontrol noktası olan bölümünü ve yürüyüş yolunun girişindeki alanı algısal 

sınırlar olarak karşımıza çıkarmaktadır (Görsel-18 ve19).  

       

Görsel 16. Fiziksel sınırlar Görsel 17. Fiziksel sınırlar  Görsel 18. Algısal sınırlar Görsel 19. Algı-

sal sınırlar 

İsmet Paşa caddesi hattı boyunca sıralanan yapıların yoğunluklu fonksiyonunun ticaret olduğu, çeperin 

içinde kalan yapıların ise konut yoğunluklu kullanıldığı tespit edilmiştir (Görsel-20). Fonksiyon analizi 

neticesinde meydanın arkasında kalan batı kısmının ise kamu hizmetinde işleve sahip olduğu görülmüş-

tür (Görsel-10). Bu bağlamda bölge bileşeni, yerleşimini fonksiyon analizinde çıkan grafikle örtüştür-

mektedir. Çalışma alanı olan Uşak Kent Meydanı, ticaret bölgesi, konut bölgesi ve kamu bölgesi olmak 

üzere meydan üç farklı bölgenin kesişiminde bulunmaktadır (Görsel-21). 
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Görsel 20. İsmet paşa caddesi Görsel 21. Kent meydanı Görsel 22. Odak noktası  görsel 23. İşa-

ret ögesi 

Yaya trafiği ve araç trafiğinin kesiştiği, kentlilerin bir süre bir araya gelip ardından ayrıldığı odak nok-

taları bağlamında değerlendirildiğinde, meydanın kuzeydoğu bölümünde yer alan kavşak noktası bu 

bileşen ile adlandırılabilmektedir (Görsel-22). Meydan içinden geçen ve doğuya yönelip Fatih Caddesi 

aksına devam etmek isteyen yayalar (Görsel-3), ya da İsmet Paşa Caddesi’nin güney ucundan gelerek 

batıdaki Doğan Özkaraman Caddesi aksına devam etmek isteyen taşıtlar (Görsel-3) bu kavşak nokta-

sında bir süreliğine kesişmekte ve sonrasında ayrılmaktadır. Meydanın kuzeybatı ucunda konumlanan 

Atatürk Heykeli, konum belirlemek röper noktası olarak kullanılması yönüyle işaret ögesi olarak tanım-

lanabilmektedir (Görsel-23). 

SONUÇ 

Yapılan çalışmanın sonucunda, Uşak ili 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nın kentin ticaret, kamu ve konut 

fonksiyonlarının merkezinde yer alan ve farklı bölgelerden beslenen bir kentsel kamusal açık alan ol-

duğu tespit edilmiştir. Kent Bileşenleri kapsamında incelenmesinin neticesinde, yaya ve taşıt yolları 

arasında kalan meydanın çeperlerinden birini oluşturan İsmet Paşa Caddesinin taşıt ulaşımına açık kıs-

mının ve meydandaki güvenlik araçlarının meydan adına algısal sınırlar tanımladığı tespit edilmiştir. 

Bununla birlikte, meydanın güneyindeki yeşil alanın etrafının çevrili oluşu, meydanın kuzeyindeki Ti-

ritoğlu Parkı’na kıyasla kentli tarafından daha az kullanılıyor oluşu, güneydeki yeşil alanın etrafındaki 

bölücü elemanların fiziksel sınırlar olduğu sonucunu doğurmuştur.  

Meydanın kuzeydoğu ucunda İsmet Paşa Caddesi’nin araç ve yaya trafiği ayırımı bulunmaktadır. Gör-

sel-19’da belirtildiği gibi, yaya ve taşıtlar meydanın köşesinde bir anlığına karşılaşmakta, sonrasında 

dağılmaktadır. Bu durum, kavşak noktasının bir anlamda kent bileşenleri arasından odak noktasını kar-

şıladığını göstermektedir. 

Gündüz saatleri boyunca kentlinin yoğun olarak kullandığı gözlemlenen Kent Meydanı, yalnızca erişim 

kolaylığı sağlaması yönüyle değil, aynı zamanda kentliye bir işaret ögesi olarak tanımlanabilecek Ata-

türk Heykeli etrafında oturma- dinlenme imkânı sunması yönüyle de işlek ve canlı bir kentsel kamusal 

mekandır. Yaklaşık 70 yıllık bir geçmişe sahip olan bu alan, kent bileşenlerinin tamamını sağlamakta 

ve kent belleğinde önemli bir yerde bulunmaktadır. 
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SAĞLIK KURULUŞLARINDA ATIK YÖNETİMİ: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA 

VE UYGULAMA HASTANESİ ÖRNEĞİ 

Seda KÜÇÜK1, İsmail ÖZBAY2 

1Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kocaeli / Türkiye 
2Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kocaeli / Türkiye 

Öz: Atık yönetimi, ülkemizde dahil olmak üzere gelişmekte olan tüm ülkelerin ortak sorunlarından bi-

risidir. Bu çalışmada sağlık kuruluşlarında atık yönetiminin araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışma 

kapsamında Kocaeli ili, İzmit ilçesinde bulunmakta olan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi’nde yürütülmekte olan atık yönetimi süreci araştırılmıştır. Hastanenin 2017, 2018 ve 2019 

yıllarındaki kişi başına düşen atık miktarları sırasıyla 0,40 kg/kişi-yıl, 0,57 kg/kişi-yıl, 0,48 kg/kişi-yıl 

olarak belirlenmiştir. Yatak başı oluşan tıbbi atık miktarı ise sırasıyla 2017 yılında 1,19 kg/yatak/gün, 

2018 yılında 1,77 kg/yatak/gün, 2019 yılında 1,60 kg/yatak/gündür. Ülkemizde ve sağlık kuruluşlarında 

yapılan çalışmalar kapsamında çevre ve insan sağlığı, ekonomik ve hukuki boyutu açısından önemi bu-

lunan atık yönetiminde; kişi başına düşen ve yatak başı oluşan tıbbi atık miktarının her yıl azalması 

gerekmektedir fakat hastanenin verilerinden elde edilen sonuçlarda ise istenilen düşüşler sağlanama-

maktadır. Kişi başına düşen ve yatak başı oluşantıbbi atık miktarını azaltmak için; çalışanlarda çevre ve 

atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturulmalı, çalışanların çevrenin korunmasının önemi ve çevre 

kirliliği hakkında bilinçlenmeleri sağlanmalı, çalışanlar tarafından sağlık kuruluşlarında atıkların kay-

nağında doğru şekilde ayrılmasını sağlayarak atık minimizasyonu oluşturulmalı, atıkların birimlerden 

toplanması, geçici depolanması ve bertarafı hakkında çalışanlara bilgilendirme yapmalı, düzenli olarak 

personellere hizmet içi eğitimler verilmeli, çevre yönetimi birimi/çevre danışmanlığı veya atık yönetimi 

sorumlusu tarafından atıkların önlenmesinden bertarafına kadar olan süreci kapsayan atık yönetimi hi-

yerarşisinin en iyi biçimde yönetimi sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Atık Bertaraf Yöntemleri, Atık Yönetimi, Tıbbi Atık, Üniversite Hastaneleri, Çevre 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Sanayileşmenin hızla büyüdüğü günümüzde çevre sorunları her geçen gün artmakta, insan ve çevre sağ-

lığını tehdit etmektedir. Bunun yanında kentleşme ve göç çevre sorunlarının önemini daha da arttır-

makta, özellikle büyük kentlerdeki hızlı nüfus artışı kamu hizmetlerinin sunulmasını her geçen gün zor-

laştırmaktadır (Ertaş ve Güden, 2019). Atıklar üretildikleri andan bertaraf aşamasına kadar çevre ve 

insan ile doğrudan etkileşim içindedir (Çobanoğlu ve Aydoğdu, 2006). Son yıllarda artan nüfusla bir-

likte, hızla çoğalan sağlık tesislerinde oluşan büyük miktardaki atıklar, sadece sağlık çalışanları ve has-

talar için risk oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda, tüm çevre ve toplum sağlığını da tehdit eder duruma 

gelmektedir (Küçük, 2013).  

Atık, ülkemiz mevzuatında ilk olarak 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda “Herhangi bir faa-

liyet sonucunda çevreye atılan veya bırakılan zararlı maddeler” olarak tanımlanmıştır (Çevre Kanunu, 

1983). Atıklar temelde etkileri bakımından atıklar, yapıları bakımından atıklar ve kaynakları bakımın-

dan atıklar olup, her bir atık grubu kendi içerisinde farklı sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır (Yapıcı, 

2012). Atıkların birçoğu etkileri bakımından sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma atığın zararlı veya 

zararsız olması ile de doğrudan ilişkilidir. Literatürde de etkileri bakımından atıklar zararlı ve zararsız 

atıklar olarak gruplandırılmaktadır (Saygı ve ark, 2018). Bunun yanı sıra yapıları bakımından atıklar; 
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sıvı, katı ve gaz olarak sınıflandırılırken, kaynakları bakımından atıklar; evsel atıklar, endüstri atıkları, 

ticari kurum atıkları, tarımsal atıklar ve özel atıklar şeklinde gruplandırılmaktadır (Yapıcı, 2012).Sağlık 

kuruluşlarından kaynaklanan atıklar evsel katı atıkların dışında havada, suda ve toprakta kalıcı özellik 

gösteren ve ekolojik dengeyi bozan atıklar olduğundan tehlikeli ve zararlı atık sınıfına girmekte ve bu 

tür atıkların üretim, taşıma, depolama ve bertarafına ilişkin özel önlemler alınması gerekmektedir (Ay-

doğan ve ark, 2011).Sağlık kuruluşları yapı itibariyle birçok bölümden oluşmaktadır. Bu durum aynı 

zamanda sağlık kuruluşlarında farklı türden atıkların üretilmesine neden olmaktadır. Sağlık kuruluşla-

rında idari hizmetlerin, tıbbi araştırmaların (Laboratuvar, Röntgen vb.) ve tedavi işlemlerinin yürütül-

düğü farklı birimlerden (Klinik, Ameliyathane, Poliklinik, vb.) tehlikeli ve tehlikesiz niteliklerde büyük 

miktarda atık ortaya çıkmaktadır (Özeren, 2019). 

Atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmelik, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atık-

ların Kontrolü Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yö-

netmeliği gibi çıkarılan çeşitli yönetmeliklerde atıklarla ilgili tanımlar, genel esaslar, uygulamalar ve 

yaptırımlar açıklanmaktadır (Cheng ve ark., 2009).Ülkemizde tıbbi atıkların güvenli yönetimiyle ilgili 

usul ve esaslar, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 22 Temmuz 2005 tarih ve 25883 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ile belir-

lenmiştir. Bu yönetmeliğe göre, sağlık tesislerinden (hastaneler, aile hekimleri, laboratuvarlar, veteriner 

klinikleri, özel muayenehaneler vb.) kaynaklanan atıklar Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün genel sınıf-

landırmasına uygun olarak evsel nitelikli atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar ve radyoaktif atıklar olmak 

üzere dört ana gruptan oluşmaktadır (Küçük, 2013). Evsel nitelikli atıklar kendi içerisinde genel atıklar 

ve ambalaj atıkları olmak üzere iki gruba ayrılırken; tıbbi atıklar da kendi içerisinde enfeksiyöz atıklar, 

patolojik atıklar ve kesici delici atıklar olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. 

Dünyada ve Türkiye’de Atık Miktarları 

Sağlık kuruluşunun türü, büyüklüğü, bulunduğu coğrafya ve sağlık kuruluşunda kullanılan spesifik te-

davi yöntemleri gibi parametreler oluşan atıkların türü ve miktarı üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir 

(Evirgen, 2007). Yüksek gelirli ülkelerde yer alan sağlık kuruluşlarında günlük yatak başına oluşan atık 

miktarlarının, düşük gelirli ve orta gelirli ülkelere göre genellikle daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Bunun sebebi, gelişmiş ülkelerde sunulan sağlık hizmet kalitesinin farklılığı ve tek kullanımlık tıbbi 

malzemelerin kullanımından kaynaklanmaktadır (Çetinbaş, 2017). Çizelge 1’de 42 ülkenin yatak başına 

oluşan atık miktarları bir literatür taramasına dayalı olarak kaydedilmiştir. Bu kayıt sırasındaki temel 

sorun ise birkaç durumda, yalnızca tehlikeli atıklara atıfta bulunan üretim oranları veya sağlık sektörü 

çalışanlarının toplam fraksiyonu; yani oluşan miktarlarda hem tehlikeli hem de tehlikeli olmayan kısım-

ları içermesidir. Bu ayrımın tespit edilmesi özellikle bazı gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkelerde 

zordur. Ancak çoğu veride, atıkların her iki fraksiyonunu da içermektedir. Bu belirsiz durumlarda (yedi 

tanesinin olduğu), bildirilen miktarlarda her iki fraksiyonu da içerdiği bildirilmiştir. Çizelge 1'de bildi-

rilen miktarların, atıkların tehlikeli ve tehlikesiz kısımlarını içerir. Bu tabloda bulunan Çin, Kore, Lüb-

nan, Arjantin, ElSalvador, Bulgaristan ve Yunanistan'ın yalnızca atıkların tehlikeli kısmı için bilgi elde 

edilmiştir. WHO tahminine göre, toplam sağlık sektörü çalışanlarının yaklaşık %80'i tehlikeli olmayan 

fraksiyondan oluşmaktadır. Bu yedi ülke için toplam atıklar (tehlikeli ve tehlikeli olmayan), 42 değeri 

bir arada karşılaştırabilmek için bu yüzde hesaba katılmıştır (Minoglou ve ark., 2017). 
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Çizelge 1. Bazı ülkelerin sağlık kuruluşlarında oluşan atık miktarları 

 Ülke Atık Miktarı 

(kg/yatak/gün) 

 Ülke Atık Miktarı 

(kg/yatak/gün) 

 Cezayir 0,96  Mauritius 0,44 

 Kamerun 0,55  Fas 0,53 

Afrika Mısır 1,03  Sudan 0,87 

 Etiyopya 1,1  Tanzanya 0,75 

 Bangladeş 1,24  Malezya 1,9 

 Çin      4,03  Pakistan       2,07 

 Hindistan 1,55  Filistin 2,02 

 Endonezya 0,75  Tayland 2,05 

Asya İran 3,04  Türkiye 4,55 

 Japonya 2,15  Nepal 0,5 

 Ürdün 2,69  Lübnan 5,7 

 Kore 2,4  Kazakistan 5,34 

 Laos 0,51  Vietnam 1,57 

 Arjantin 3  Ekvador 2,09 

Amerika Brezilya 2,94  El Salvador 1,85 

 Kanada 8,2  ABD 8,4 

 Bulgaristan 2  Hollanda 1,7 

 İtalya 4  Norveç 3,9 

Avrupa Fransa 3,3  İspanya 4,4 

 Almanya 3,6  Letonya 1,18 

 Yunanistan 3,6  İngiltere 3,3 

Kaynak:(Minoglou ve ark., 2017). 

Sağlık kuruluşlarında oluşan atıkların, kaynağında birim bazlı olarak atık türüne miktarlarının periyodik 

olarak tespit edilmesi, bu atıkların azaltımı ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması açısından büyük 

önem taşımaktadır. Ülkemizde bazı üniversite hastanelerinde yapılmış günlük yatak başı oluşan tıbbi 

atık miktarlarını içeren bilgiler Çizelge 2’de yer almaktadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde Tür-

kiye’de bulunan üniversite hastanelerinde yatak başına oluşan günlük tıbbi atık miktarının 0,8-1,92 

kg/yatak/gün aralığında değiştiği görülmektedir (Uzunlular, 2020). 
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Çizelge 2. Bazı üniversite hastanelerinde yatak başı oluşan günlük tıbbi atık miktarları 

Kaynak Araştırma Yeri Araştırma 

Yılı 

Atık Miktarı 

(kg/yatak/gün) 

Ayan (2019) Harran Üniversitesi 2016      0,80 

Nacar-Koçer (2018) Fırat Üniversitesi 2016 0,93 

Bahçıvan (2017) Erciyes Üniversitesi 2015 0,88 

Çetinbaş (2017) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2015 0,89 

Çetinbaş (2017) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2014 0,88 

Bahçıvan (2017) Erciyes Üniversitesi 2014 0,90 

Akkaya (2015) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2013 1,02 

Çetinbaş (2017) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2013 1,02 

Akkaya (2015) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2012 0,94 

Çetinbaş (2017) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2012 1,38 

Akkaya (2015) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2011 0,92 

Yazıcı (2009) Karadeniz Teknik Üniversitesi 2009 1,74 

Baylan (2009) Trakya Üniversitesi 2008 0,92 

Ege (2009) Çukurova Üniversitesi 2008 1,32 

Yazıcı (2009) Karadeniz Teknik Üniversitesi 2008 1,92 

Ege (2009) Çukurova Üniversitesi 2007 1,02 

Yazıcı (2009) Karadeniz Teknik Üniversitesi 2007      1,89 

Ege (2009) Çukurova Üniversitesi 2006 0,91 

Yazıcı (2009) Karadeniz Teknik Üniversitesi 2006 1,61 

Faikoğlu (2007) İstanbul – Üniversite Hastaneleri 2005 0,84 

Kaynak: (Uzunlular, 2020). 

AMAÇ 

Üniversite hastaneleri sunmuş oldukları sağlık, uygulama ve araştırma faaliyetleri sonucu evsel, amba-

laj, tıbbi, tehlikeli ve radyoaktif türde ve yüksek miktarlarda atık üretiminin gerçekleştiği, çevreyi kir-

letici etkiye sahip sağlık kuruluşlarıdır (Uzunlular, 2020).Bu çalışmada Kocaeli Üniversitesi Araştırma 

ve Uygulama Hastanesi'nde atık yönetiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hastanedeki kişi başına 

düşen ve yatak başına oluşan tıbbi atık miktarını tespit ederek; sağlık çalışanlarının, hastane atıkları 
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konusunda bilgi ve tutumlarını belirlemek, atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik aksaklıları tes-

pit etmek ve bu sayede sağlık tesislerinde atıkların kaynağında ayrıştırma kültürü oluşturulması ve atık 

minimizasyonunu sağlayarak atık yönetimi hiyerarşisinin doğru bir şekilde yapılanmasını sağlamaktır. 

KAPSAM 

Çalışma alanı olan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Kocaeli il merkezine 10 km 

mesafededir. Çalışma bölgesi KOÜ Hastanesi Merkez Bina, Morfoloji Binası, Poliklinik ve Tıp Eğitimi 

Uygulama Merkezi, Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi, Kök Hücre ve Gen Tedavileri 

Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tıp Fakültesi Binası ve Yahya Kaptan Poliklinik Binası olmak üzere 

sağlık kuruluşuna bağlı hizmet veren toplamda 7 bina üzerinde çalışma yapılmıştır. Hastanenin,Yahya 

Kaptan poliklinik binası hariç bütün binaları Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunmakta; Yahya Kaptan 

poliklinik binası ise merkeze 6 km uzaklıkta Kocaeli ili, İzmit ilçesinde bulunmaktadır.  

YÖNTEM 

Bu çalışmada, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin 2017, 2018 ve 2019 yılı atık 

yönetimi değerlendirilmiştir. Öncelikle çalışmanın yapılabilmesi için Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi Başhekimliği’nden, 14.10.2020 tarih ve 71409 sayılı onayıile hastane yönetiminin 

yazılı onamı alınmıştır. Çalışma; hastanenin atık yönetiminden sorumlu Ev İdaresi Hizmetleri Atık Yö-

netimi birimi, Personel Şube Müdürlüğü ve İstatistik biriminden alınan veriler doğrultusunda yapılmış-

tır. Bu çalışmada, atık oluşturan veya oluşturduğu varsayılan hasta sayıları, çalışan personel sayıları ve 

Çevre Şehircilik Bakanlığı’na beyan edilen atık miktarlarının kayıt altına alınan verileri incelenmiştir. 

Beyan edilen atık miktarlarında ambalaj atıklar, tıbbi atıklar ve tehlikeli atıkların verileri olduğu; evsel 

ve radyolojik atıkların ise kapsam dışı olduğu bilgisi alınmıştır. Veriler, Microsoft® Excel ve Micro-

soft® Word programları ile oluşturulan tablo ve grafikler üzerinden yorumlanmıştır. 

BULGULAR 

Hasta ve Personel Sayıları 

İstatistik biriminden alınan veriler kapsamında 2017 yılında 721 adet yatak, 2018 yılında 727 adet yatak 

ve 2019 yılında ise yine 727 adet yatak sayısına sahip olan hastanenin; 2017 yılında yatan hasta sayısı 

33588 kişi, 2018 yılında yatan hasta sayısı 34591 kişi ve 2019 yılında yatan hasta sayısı ise 36749 kişi-

dir. Polikliniklere başvuran ve muayene olan kişi sayısı ise sırasıyla 2017 yılında 750209 kişi, 2018 

yılında 790030 kişi ve 2019 yılında 840363 kişidir. Personel şube ve Ev İdaresi Hizmetleri’nden alınan 

verilere göre 2017 yılında hastanede çalışan personel sayısı 2317 kişi, 2018 yılında çalışan personel 

sayısı 2452 kişi ve 2019 yılında çalışan personel sayısı 2518 kişidir. Hastanede bulunan toplam kişi 

sayısının hesaplaması yatan hasta sayısı, polikliniklere başvuran ve muayene olan hasta sayısı ile per-

sonel sayısı toplamı baz alınarak hesaplanmış olup sırasıyla; 2017 yılında 786114 kişi, 2018 yılında 

827073 kişi, 2019 yılında ise 879630 kişidir. 

Atık Miktarları 

Çevre Mevzuatı gereği tehlikeli ve tehlikesiz atık üreticileri atık beyan formunu her yıl bir önceki yılın 

bildirimini içerecek şekilde en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar 
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kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yüküm-

lüdür. Sağlık kuruluşlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na her sene bildirmekle yükümlü oldukları 

ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ev İdaresi Hizmetleri Atık Yönetimi birimi-

nin yapmış olduğu atık beyanında, hastanenin 2017 yılında 3260 kg tehlikeli atık, 310428 kg tıbbi atık 

olmak üzere toplam 313688 kilogram atık; 2018 yılında 47847 kilogram ambalaj atık, 2312 kg tehlikeli 

atık, 420511 kg tıbbi atık olmak üzere toplam 470670 kilogram atık; 2019 yılında ise 23000 kg ambalaj 

atık, 8110 kg tehlikeli atık, 393235 kg tıbbi atık olmak üzere toplam 424345 kilogram atık bertarafında 

bulunduklarını bildirmişlerdir. 

Kişi Başına Düşen ve Yatak Başına Oluşan Atık Miktarları 

Ülkemizde ve sağlık kuruluşlarında yapılan çalışmalar kapsamında çevre ve insan sağlığı, ekonomik ve 

hukuki boyutu açısından önemi bulunan atık yönetiminde; kişi başına düşen atık miktarının ve yatak 

başına oluşan atık tıbbi atık miktarının her yıl bir önceki yıla oranla azalması gerekmektedir. Has-

tane’den aldığımız verilere istinaden her yıla ait toplam atık miktarını, hastanede bulunan ve atık üre-

ten/ürettiği sayılan kişi sayısına oranladığımızda elde ettiğimiz kişi başına düşen atık miktarı yıllara göre 

hesaplanmış olup; sırasıyla 2017 yılında 0,40 kg/kişi, 2018 yılında 0,57 kg/kişi, 2019 yılında 0,48 kg/ki-

şidir. Şekil 1’de görüldüğü gibi hastanenin verilerinden elde edilen sonuçlarda artış görülmektedir. 
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Şekil 1. Yıllara göre kişi başına düşen atık miktarı 

Hastane’den aldığımız verilere istinaden her yıla ait toplam atık miktarını, hastanedeki yatak sayısına 

ve bir yıldaki gün sayısına oranladığımızda elde ettiğimiz yatak başına oluşan tıbbi atık miktarı yıllara 

göre hesaplanmış olup; sırasıyla 2017 yılında 1,19 kg/yatak/gün, 2018 yılında 1,77 kg/yatak/gün, 2019 

yılında 1,60 kg/yatak/gündür. Şekil 2’de görüldüğü gibi hastanenin verilerinden elde edilen sonuçlarda 

artış görülmektedir. 
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Şekil 2. Yıllara göre yatak başına oluşan tıbbi atık miktarı 

Bertaraf Ücretleri 

Ülkemizde tıbbi atıklar için, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre üretilen atık ücretleri/mali-

yetleri atık üreticisi kurumlara aittir.Yönetmeliğinin 23. maddesine göre, tıbbi atıkların taşınması ve 

bertaraf bedelleri her yıl İl Mahalli Çevre Kurulları tarafından belirlenmektedir. Toplanan atığın mikta-

rına, sağlık tesisinin yatak kapasitesine, yapılan tursayısına ya da sağlık tesisinin türüne göre ücret tespit 

edilmektedir. Enfeksiyöz atık ve patolojik atıklar için sağlık kuruluşları açısından İl Mahalli Çevre Ku-

rulları tarafından belirlenen fiyatlar ile ve sağlık kuruluşuna göre farklılık göstermektedir. İl Mahalli 

Çevre Kurulu kararları incelendiğinde; büyükşehir belediye sınırları içinde sterilizasyon ve yakma yön-

temi uygulanan Kocaeli ilinde bertaraf ücretleri sırasıyla; 2017 yılında enfeksiyöz atık birim fiyatı 2,26 

TL/kg+KDV, patolojik atık birim fiyatı 1,56 TL/kg+KDV; 2018 yılı enfeksiyöz atık birim fiyatı 2,37 

TL/kg+KDV, patolojik atık birim fiyatı 1,64 TL/kg+KDV; 2019 yılı için ise enfeksiyöz atık birim fiyatı 

2,63 TL/kg+KDV, patolojik atık birim fiyatı 1,82 TL/kg+KDV olarak belirlenmiştir. Tehlikeli atıklar 

için bertaraf tesisine gönderilen atığın kilogram ve cinsine bağlı olarak her atık türü için farklı ücret 

ödenmektedir. Radyoaktif atıklar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine göre toplanıp 

uzaklaştırılmaktadır.Evsel atıklar ve ambalaj atıklar ise belediyenin anlaşmalı olduğu firmalar tarafın-

dan teslim alınarak ücretsiz olarak bertarafı sağlanmaktadır. 

SONUÇ 

Sağlık kuruluşları, Türkiye Cumhuriyeti’nin yapmış olduğu atık yönetimi ile ilgili kanun, yönetmelik, 

tüzük vb. doğrultusunda hastanede atık yönetimini sağlamalı, ilgili yönetmelik ve genelgelere uygun 

olarak Hastane Atık Yönetim Planı hazırlamalıdır. Çalışanlarda çevre ve atık yönetimi konusunda far-

kındalık oluşturulmalı, çalışanların çevrenin korunmasının önemi ve çevre kirliliği hakkında bilinçlen-

meleri sağlanmalı, çalışanlar tarafından sağlık kuruluşlarında atıkların kaynağında doğru şekilde ayrıl-

masını sağlayarak atık minimizasyonu oluşturulmalı, atıkların birimlerden toplanması, taşınması, geçici 

depolanması ve bertarafı hakkında çalışanlara bilgilendirme yapılmalıdır.Ekonomik boyut açısından; 

atık yönetimi olmayan sağlık kuruluşları, atık miktarındaki artışlar nedeniyle daha fazla atık bertaraf 

ücreti ödemek zorunda kalabilirler.Hukuki boyut açısından;atıklarını mevzuata uygun olarak kayna-

ğında ayrı toplamayan, geçici depolama ve bertaraf işlemlerini mevzuata uygun olarak yapmayan sağlık 

kuruluşları idari ve yasal cezalara maruz kalabilirler.Çevre ve insan sağlığı açısından ise atık yönetimi 

olmayan sağlık kuruluşları, tedavi merkezleri olmaktan çıkıp, çevre ve insan sağlığını tehdit eden has-
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talık yayıcı merkezlere dönüşebilirler. Atık yönetimi hakkında yapılacak çalışmalar ve eğitimler kapsa-

mında bertarafa gönderilecek olan atık miktarının minimize edilmesi ve oluşan atıkların en yüksek 

oranda geri dönüşüme ve milli ekonomiye kazandırılması, israfın önlenmesi, gelecek nesillere temiz ve 

yaşanabilir bir çevre bırakılması amacıyla; hem evlerimizde hem çalıştığımız kurum/kuruluşlarda atık-

ların kaynağında doğru ayrılması konusunda gereken hassasiyeti göstermeliyiz. 

Teşekkür 

Çalışmamda bana her anlamda yardımcı ve destek olan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi Başhekimliği’ne sonsuz teşekkür ederim. 
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300 TONMETRE KAPASİTELİ KURU HAVUZ İSKELE PORTAL VİNCİNİN TASARIMI 

Kemalettin KÖK1, Serkan KARAKAYA2, Selver Tuğçe NALKIRAN3, Asım BABACAN4,  

Recep Muhammet GÖRGÜLÜARSLAN5 

1-2-3-4BVS Bülbüloğlu Vinç A.Ş, Ankara / Türkiye 
5TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara / Türkiye 

Öz: Ülkemizin coğrafi konumunu göz önünde bulundurduğumuzda, üç tarafının da denizlerle çevrili 

olması, gemi inşa ve bakım onarım yapan tersanelerimizin ürün yelpazesinde çeşitliliğin olması, bir çok 

ülkeye kısa süreli uçuş mesafesi ile uygun coğrafi konumumuzun olması, gemi inşa sektöründe bölgenin 

güçlü ülkesi olmaya olanak sağlamaktadır. Bu doğrultuda milli uçak gemisi üretiminin yapılmasının 

planlandığı kuru tip havuz kenarlarında çalışacak olan iskele portal vinci geliştirilmiştir. Çalışma kap-

samında, Türkiye’deki yerli firmalar içerisinde tasarımı ve imalatı ilk defa yapılacak olan kuru havuz 

iskele portal vincinin detayları sunulmuştur. İskele portal vinci 300 tonmetre yükleme kapasitesine ve 

25 m/dk hız ile sahanın bir ucundan diğer bir ucuna hareket edebilme kabiliyetine sahip olacaktır. İmalat 

ve montaj aşamaları için bilgisayar destekli tasarım kullanılmış olup kompleks bir yapıya sahip olan 

vincin güvenli bir şekilde çalışabilmesi için sayısal modelleme yapılmıştır. Modelleme için NX 

11.0.0.33, analizler içinse NX Nastran-Structural- SOL 101 Linear Statics-Global Constraints” modülü 

kullanılmıştır. Analizler farklı bom açılarında ve bu açıların her birisi için bomun farklı konumlarında 

yapılmıştır. Bu doğrultuda detaylı analiz için 24 adet farklı model üzerinde çalışılmıştır ve her bir model 

kendi içerisinde değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kritik yükleme koşullarına dayanarak, 

300 tonmetre iskele portal vincinin bileşenleri tasarlanmıştır ve yapının bozulmasını ve devrilmesini 

önlemek için gerekli tasarım değişiklikleri yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vinç, Gemi Sektörü, Taşıma Sistemi, Yükleme, Analiz 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇEVRE 

Gemi inşa sanayisinin bir çok sanayi kolu ile bağlantısı bulunmaktadır. Dolayısıyla oluşturduğu geniş 

bir faaliyet alanı vardır. Gemi inşa sektörü tüm ülkelerde gerek askeri, gerek ticari olarak büyük öneme 

sahip olup dünya ticaretinin artmasıyla beraber gemi talepleri de artmıştır. Gemi yapımları ve bakım 

onarımları detay gerektiren aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamaların bir çoğunda zamandan tasarruf 

etmek, taşıma ve istifleme süreçlerinin insan gücünün üzerinde bir güç gerektirmesinden dolayı vinç 

kullanımları yaygındır.  Kullanılacak vincin seçimlerinde verimlilik, yük tipleri, taşıma kapasitesi, ça-

lışma şartları gibi parametreler baz alınmaktadır.  

Modern vinçlerin yapısal ve mekanik tasarımıuygun tasarım ve analiz araçlarının kullanılmasını gerek-

tiren karmaşık bir süreçtir [1].Vinçtasarımları yapılırken dayanım parametrelerinin analiz edilmesini 

sağlayan önemli bir araç ise farklı analizlerin yapıldığınümerikmetotların kullanıldığı araçlardır 2-6]. 

Bu araçlardan sonlu elemanlar analizi (SEA), çeşitli yüklemeler altında problemin sebebini deneysel 

maliyet gerektirmeden nümerik olarak tespit etmek içinçok gereklidir[7,8]. Aynı zamanda vinç yapı-

sında hasarın hangi noktalarda olduğunu belirlemek için yapılacak hasar analizlerinde de standart olarak 

kullanılan bir araç olmuştur [9,12]. 

Bu çalışma kapsamında da, SEA kullanılarak, verimliliği yüksek, milli gemi uçaklarının montajı esna-

sında kullanılacak, 300 tonmetre kapasiteli, mekanizmanın nadiren yüksek yoğunlukta ve çoğu zaman 
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düşük yoğunlukta çalıştığı iskele portal vinci geliştirilmiştir. Vinç 8 ana gruptan oluşmaktadır. Vincin 

sahada raylar üzerinde ileri-geri hareketinin sağlanması için tekerlek gruplarının yer aldığı bogi grupları, 

bogi gruplarını bir arada tutan ve vinç üst ağırlığını da taşıyan takoz grubu, takoz grubu üzerinde bulu-

nan, asansörü ve çıkış merdivenlerini taşıyan sabit gövde borusu, redüktör ve pinyon dişlilerin yer aldığı 

gövde dişlisi, vincin üst tarafının dönmesi için döndürme grubu, kanca ve bom kaldırma grupları, vincin 

dengede olması için karşı ağırlığı vs. bulunduran arka kiriş grubu, yükün yer değiştirmesi için bom 

grubu ve yükün indirilmesi-kaldırılması için kanca grubu mevcuttur.Vince ait tüm teknik özellikler 

Tablo-1’de yer almaktadır. Şekil-1’de ise çalışma kapsamında geliştirilen iskele portal vinç gösterilmiş-

tir.  

Tablo 1. Geliştirilen vince ait teknik özellikler 

BOM KALDIRMA HIZI 8,6 m/dk 

KANCA KALDIRMA HIZI 8,9 m/dk 

DÖNDÜRME HIZI 0,5 m/dk 

KÖPRÜ YÜRÜME HIZI 24,8 m/dk 

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ 78 m 

VİNCİN YÜRÜME ALANI 385 m 

 

 

Şekil 1. Çalışma kapsamında geliştirilen portal vinç 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı gemi inşa sektöründe kullanılacak olan kuru havuz iskele portal vinci için oluştu-

rulacak tasarım ile birlikte vincin hem emniyetli çalışması hem de belirlenen parametrelere uyumun 

SEA kullanarak sağlanmasıdır. 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

559 

KAPSAM 

Bu çalışma, Bülbüloğlu Vinç A.Ş. tarafından tasarımı yapılan ve limanlarda yük gemilerine yükleme 

yapacak veya yük gemilerinden yük kaldıracak bir liman vincinin bilgisayar desteklli tasarım (BDT) 

modelinin sonlu elemanlar yöntemi ile gerçekleştirilen statik analizlerinin sonuçlarını içermektedir.  

YÖNTEM 

Analizler farklı bom açılarında (15,27° ve 61,5°) ve bu açıların her birisi için bomun farklı konumlarında 

(0°, 45° ve 90°) yapılmıştır (Şekil 2). Analiz yükleri uygulanırken yerçekimi etkisi ile tambur, denge 

ağırlığı, elektrik odaları ve diğer ekipman yükleri tüm modellerde aynı alınmış, bom açısına bağlı kanca 

yükleri ile rüzgar yönüne bağlı rüzgar yükleri her bir model için ayrı hesaplanmıştır. Farklı rüzgar yön-

leri ve yük etkilerini ayrı ayrı inceleyebilmek için 24 adet farklı model üzerinde çalışılmış ve tüm mo-

deller kendi içerisinde değerlendirilmiştir.  

Tüm analizlerde kullanılan modeller NX 11.0.0.33 ile modellenmiş ve analizlerde “NX Nastran-Struc-

tural - SOL 101 Linear Statics - Global Constraints” modülü kullanılmıştır. 

-Sonlu Elemanlar Modelinin Hazırlanması 

Analizlerde kullanılan tüm modeller NX 11.0.0.33 Modeling yapısı ile analize hazır hale getirilmiştir. 

Geometride, eleman sayısını azaltmak ve böylelikle hızlı çözüm elde etmek amacıyla sadeleştirmeler 

yapılmış, görece olarak büyük olmayan yuvarlatmalar ve pahlar silinmiştir. Sistemde yük taşımayan 

ancak ağırlığının önemli olduğu katı cisimlerin kütleleri, modele ilave edilmiştir 
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Şekil 2. Farklı bom açılarında vinç modelleri 
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-Modelin Ağ Yapısı 

Şekil 3’te oluşturulan sayısal ağ yapısı görülmektedir. Bu bağlamda “3D Swept Mesh” ağ oluşturulmuş-

tur. Tablo 2’de oluşturulan ağların eleman ve düğüm sayıları verilmiştir. 

  

Şekil 3. Tasarlanan vincin sayısal ağ yapısı 

Tablo 2. SEA’da kullanılan eleman ve düğüm  sayıları 

 

Yapılan tüm analizlerde bogi bağlantı noktaları mesnetlenmiş ve bu noktalara gelen reaksiyon yükleri 

hesaplanmıştır. Analiz sonuçları bölümünde bu yüklere bogi ağırlıklarıda ilave edilerek elde edilen de-

ğerler teker yükü olarak eşit dağıtılmış ve tekil teker yükleri hesaplanmıştır. Vincin malzemesinin özel-

likleri Tablo 3’te verilmiştir. 

Her model için Rüzgar yükleri (in - service / out of – service) durumlarında hesaplanıp analizlere dahil 

edilmiştir. Ayrıca Analiz esnasında her model için sabit yükler uygulanmıştır. Bunlar; 

Zati Ağırlık Yükü: Yapılan tüm analizlerde yer çekimi ivmesi (9.806 m/s2) dahil edilmiştir. 

Denge Ağırlığı Yükü: Yapılan tüm analizlerde 80 ton denge ağırlığı dahil edilmiştir. 

Yük Tamburu ve Ekipmanları Yükü: Yapılan tüm analizlerde 10 ton tambur ve ekipmanların ağırlığı 

dahil edilmiştir. 

Bom Tamburu ve Ekipmanları Yükü: Yapılan tüm analizlerde 8 ton tambur ve ekipmanların ağırlığı 

dahil edilmiştir. 
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Kabin ve Elektrik Odası Yükü: Yapılan tüm analizlerde 4 ton kabin ve elektrik odası ağırlığı dahil edil-

miştir. 

Elektrik Odası Yükü: Yapılan tüm analizlerde 4 ton ayaklar üzerindeki elektrik odası ağırlığı dahil edil-

miştir. 

Personel Asansörü Yükü: Yapılan tüm analizlerde 0,5 ton asansör ağırlığı dahil edilmiştir. 

Kanca&Makara Yükü: Yapılan tüm analizlerde 4,75 ton kanca & makara ağırlığı dahil edilmiştir. 

Beton Ağırlık Yükü: Yapılan tüm analizlerde 20 ton ayak içi beton ağırlık yükü dahil edilmiştir. 

Tablo 3. Malzeme özellikleri 

 

Hesaplar için“BS EN 14985:2007 Cranes – Slewing jib cranes”[13] standartlarında verilen emniyet kat-

sayıları ve test yükü katsayıları dikkate alınmıştır. 

Malzeme dirençleri çelik kısımlar için 1,34 halat ve zincirler için 2,50 kabul edilmiştir. Statik test yükü 

katsayısı 1,56 katı dinamik test yükü katsayısı ise 1,1 katı olarak hesaplanmıştır.  

BULGULAR 

Analizleri yapılan 24 modelden elde edilen en yüksek gerilme değerleri Tablo 4’de verilmiştir.Görül-

düğü gibi farklı modellerde en yüksek gerilme değerleri 342-800 MPa arasında değişmektedir.  
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Tablo 4. Max. ve min. gerilme değerleri 

Model Max Gerilme Değeri Max Gerilme Değeri (Tekillik Değeri Hariç) 

Model 1 522.884 MPa 230.068 MPa 

Model 2 575.28 MPa 253.12 MPa 

Model 3 522.914 MPa 230.082 MPa 

Model 4 535.721 MPa 235.717 MPa 

Model 5 522.883 MPa 230.068 MPa 

Model 6 342.863 MPa 342.863 MPa 

Model 7 334.151 MPa 334.151 MPa 

Model 8 342.891 MPa 342.891 MPa 

Model 9 334.152 MPa 334.152 MPa 

Model 10 342.859 MPa 342.859 MPa 

Model 11 407.443 MPa 179.273 MPa 

Model 12 420.206 MPa 184.89 MPa 

Model 13 407.475 MPa 179.289 MPa 

Mode l 14 420.206 MPa 179.273 MPa 

Model 15 407.442 MPa 179.273 MPa 

Model 16 344.223 MPa 344.223 MPa 

Model 17 342.653 MPa 342.653 MPa 

Model 18 344.229 MPa 344.229 MPa 

Model 19 342.653 MPa 342.653 MPa 

Model 20 344.223 MPa 344.223 MPa 

Model 21 799.142 MPa 351.62 MPa 

Model 22 799.142 MPa 351.62 MPa 

Model 23 396.555 MPa 174.48 MPa 

Model 24 365.939 MPa 161.013 MPa 

 

SONUÇ 

Gerilme tekilliği (singularity) çıkan yerlerde oluşan gerçek olmayan yüksek gerilmeler değerlendirme 

dışı bırakılmıştır.  

Burada oluşan gerilmeler tekilliktir bunun nedeni ise sayısal çözümden kaynaklanan hatalardır.  

Şekil 4’deki görselde Model – 1 için yüksek gerilmelerin görüldüğü mesh örnek olarak incelenmiş, 

yüksek gerilmenin olduğu değerin tekillik bölgesi olduğu grafik üzerinde gösterilmiştir. Bu noktalarda 

oluşan gerilmeler gerçek olmadığından değerlendirmeye alınmasına gerek yoktur. Buradaki yüksek ge-

rilmelere sebep olan esas neden ise hızlı çözüm elde edebilmek için tanımlanan kontak çeşidinden (bon-

ded contact) kaynaklanmaktadır. Diğer gerilmeler ise tekillik olmadığından dikkate alınmaması gerek-

mektedir.  

Oluşan tekillik bölgelerinin bir diğer nedeni ise modelin temizlenmesi, o bölgedeki çözüm ağ yapısı ve 

sayısal analizin kendi ihtiva etmiş olduğu hatalardan kaynaklanan tekillik (singularity) noktalarıdır ve 
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bu gerilmeler gerçek olmadığından dikkate alınmasına gerek yoktur. Analiz sonuçlarına göre vincin 

emniyetli ve güvenli bir şekilde çalışacağı öngörülmüştür.  

 

Şekil 4. Model-1 için tekillik bölgesi grafik gösterimi 

KAYNAKÇA 

Pinca, C.B., Tirian, G.O., Josan, A. andChete, G.L.A.D.I.O.L.A., 2010. Quantitativeandqualitativestudy 

on thestate of stressesandstrains of thestrengthstructure of a cranebridge. WSEAS Tran. Appl. 

Theor. Mech., 5(4), pp.231-241. 

Alkin, C., Imrak, C.E. andKocabas, H., 2005. Solid modelingandfinite element analysis of an overhe-

adcranebridge. ActaPolytechnica, 45(3). 

Wu, J.J., 2006. Finite element analysisandvibrationtesting of a three-dimensionalcranestructure. Mea-

surement, 39(8), pp.740-749. 

Xu, B. andWu, Q., 2020. Stressfatiguecrackpropagationanalysis of cranestructurebased on acoustice-

mission. EngineeringFailure Analysis, 109, p.104206. 

Tran, Q.H., Huh, J., Nguyen, V.B., Kang, C., Ahn, J.H. and Park, I.J., 2018. Sensitivityanalysisforship-

to-shorecontainercranedesign. AppliedSciences, 8(9), p.1667. 

Chen, Z., Li, Z., Huang, C., Zhang, G. andYu, H., 2018. Safetyassessmentmethod of bridgecranebased 

on clusteranalysisandneural network. Procediacomputerscience, 131, pp.477-484. 

Sowa, L. andKwiatoń, P., 2017. Numericalanalysis of stressfieldsgenerated in thegantrycrane-

beam. ProcediaEngineering, 177, pp.218-224. 

Haniszewski, T., 2014. Strengthanalysis of overheadtravelingcranewithuse of finite element met-

hod. Transport Problems, 9. 

Patel, P.R. andPatel, V.K., 2013. A review on structuralanalysis of overheadcranegirderusing FEA tech-

nique. Int. J. Eng. Sci. Innov. Tech, 2(4), pp.41-44. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

565 

Zrnic, N.D., Bosnjak, S.M., Gasic, V.M., Arsic, M.A. andPetkovic, Z.D., 2011. Failureanalysis of 

thetowercranecounterjib. Procediaengineering, 10, pp.2238-2243. 

Kulka, J., Mantic, M., Faltinova, E., Molnar, V. andFedorko, G., 2018. Failureanalysis of thefoundrycra-

netoincreaseitsworkingparameters. EngineeringFailure Analysis, 88, pp.25-34. 

Yao J, Qiu X, Zhou Z, Fu Y, Xing F, Zhao E. Bucklingfailureanalysis of all-terraincranetelescopicbo-

omsection. EngineeringFailure Analysis. 2015 Nov 1;57:105-17. 

BS EN 14985:2007 Cranes – Slewing jib cranes. 2007 Nov. 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

566 

ENDÜSTRİ 4.0’in BÜYÜME, VERİMLİLİK ve İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE 

GÖRE TÜRKİYE’DE SEKTÖREL BAZLI POTANSİYELLER  

Fatih EROĞLU1, Engin AYÇİÇEK2, Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ3  

1-2-3Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Dijital sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0; sanayinin ve bilişim teknolojilerinin bir 

bütünü olup imalat ve endüstride dördüncü sanayi devrimini temsil etmektedir. Bu çalışmada, Tür-

kiye’de Endüstri 4.0 sürecinde mevcut durum analizi yapılmış ve sektörlerin potansiyelleri değerlendi-

rilmiştir. Türkiye’de imalat sanayisinin mevcut durumu ve dijitalleşme sürecine yatkınlığı yapısal bazda 

ele alınmıştır. Endüstri 4.0’ın temel prensipleri, yaygınlaşmayı ve uygulamaya yönelik kullanımı des-

tekleyici kavramlardır. Bu kavramlar ışığında yapısal olarak sektörel bazda dijital dönüşüm sürecindeki 

gelişim öngörüsü bu çalışmada ele alınmıştır. Bu kavramların ülkemiz sanayisine ait otomotiv ve oto-

motiv yan sanayi, beyaz eşya, makine, gıda ve içecek, tekstil,  kimya pilot sektörlerine etkileri ve po-

tansiyelleri çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Endüstri 4.0 dönüşümündeki yetkinlik alanları, is-

tihdam boyutu, teknoloji perspektifi, tedarik zinciri içindeki rol ve iktisadi büyüklük gibi unsurları da 

içeren çeşitli sosyo-ekonomik değerlendirmeler sonucu belirlenen bu altı pilot sektör, Endüstri 4.0’ın 

büyüme, verimlilik ve istihdam üzerine etkileri göz önünde bulundurularak detaylı bir şekilde incelen-

miş ve sektörel bazlı etkiler ve potansiyeller ortaya koyulmuştur. Belirlenen pilot sektörlerde yapılan 

çalışmalar sonucu Endüstri 4.0’ın sunmuş olduğu verimlilik, büyüme, istihdam gibi fırsatların sağlaya-

cağı potansiyel verimlilik artışları irdelenmiştir. Otomotiv sektöründe %10-15, beyaz eşya sektöründe 

%9-14, makine sektöründe %9-12, gıda ve içecek sektöründe %9-12, tekstil sektöründe %10-16 ve 

kimya sektöründe %8-12 oranında olmak üzere potansiyel verimlilik artışının mümkün olduğu incele-

nen analizler sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Dijital Dönüşüm, Verimlilik 

GİRİŞ  

Endüstriyel alanda yaşanan büyük teknolojik yenilikler üretim sistemlerinin tamamen değişmesine yol 

açmış ve bu değişmeler sonucu yaşanan gelişmeler tarihsel süreçte endüstri devrimleri olarak adlandı-

rılmıştır. Günümüze gelene kadar üç sanayi devrimi yaşanmıştır. Özellikle üçüncü sanayi devriminde 

bilişim, iletişim ve haberleşme alanlarında yaşanan teknolojik gelişmeler, Endüstri 4.0 olarak adlandır-

dığımız ve içinde bulunduğumuz dönemi kapsayan dördüncü sanayi devriminin altyapısını oluşturmuş-

tur. Almanya tarafından ortaya atılan Endüstri 4.0 kavramı, kısa süre içerisinde ülkelerin gelecek plan-

lamalarında yer almaya başlamış, dünya bu yeni teknolojiyi üretim sistemlerine entegre ederek verimli-

liklerini, büyümelerini ve istihdamlarını artırıcı çalışmaları hızlandırmıştır. 

Dijital sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0; sanayinin ve bilişim teknolojilerinin bir bütünü 

olup imalat ve endüstride dördüncü sanayi devrimini temsil etmektedir. Kendi aralarında haberleşen, 

sensörleri vasıtasıyla ortamı algılayan ve veri analizi yapan akıllı robotların öncülüğünde, yapay zeka 

teknolojisinin gelişimiyle birlikte insandan kaynaklanan hataların minimize edilmesini, 3D yazıcılar 

aracılığıyla üretimin fabrikalardan ev ve ofis ortamlarına taşınmasını, hem daha tasarruflu hem daha 

ucuz hem de daha kaliteli bir üretim yapmayı sağlamaktadır (Ertuğrul, İ., Deniz, G., 2018). Ancak, 

Türkiye sanayisindeki firmaların çok az kısmının Endüstri 4.0 ile ilgili kapsamlı bilgiye sahip oldukları 

görülmüştür. Bu çalışmada da belirlenen pilot sektörlerde yapılan çalışmalar sonucu Endüstri 4.0’ın 
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sunmuş olduğu verimlilik, büyüme, istihdam gibi fırsatların Türkiye için pratikte de mümkün olduğu 

gözler önüne serilmiş ve sektörlerin potansiyelleri değerlendirilmiştir.  

AMAÇ 

Bu çalışmada, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜSİAD tarafından yapılan çalışmalarının 

sonuçlarından yola çıkarak Türkiye’de Endüstri 4.0 sürecinde mevcut durum analizi yapılmış ve sektör-

lerin potansiyelleri değerlendirilmiştir.  

KAPSAM 

Endüstriyel alanda internet teknolojisinin etkin bir şekilde kullanılarak dijital dönüşümün gerçekleşti-

rilmesi anlamına gelen Endüstri 4.0 sürecinde nesnelerin interneti, büyük veri ve analizi, 3D yazıcılar, 

bulut bilişim, artırılmış gerçeklik, otonom robotlar, simülasyon, siber güvenlik, yatay-dikey yazılım en-

tegrasyonu gibi yeni teknolojiler kullanılmakta ve akıllı fabrikalar, siber fiziksel sitemler gibi kavramlar 

karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramların ülkemiz sanayisine ait otomotiv ve otomotiv yan sanayi, beyaz 

eşya, makine, gıda ve içecek, tekstil,  kimya pilot sektörlerine etkileri ve potansiyelleri çalışmanın kap-

samını oluşturmaktadır. 

YÖNTEM 

Seçilmiş olan altı pilot sektör; Endüstri 4.0’ın büyüme, verimlilik, yatırım ve istihdam üzerine etkileri 

göz önünde bulundurularak detaylı bir şekilde incelenmiş ve sektörel bazlı etkiler ve potansiyeller ortaya 

koyulmuştur. 

TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM  

Türkiye’de imalat sanayisinin mevcut durumu ve dijitalleşme sürecine yatkınlığı yapısal bazda aşağıda 

değerlendirilmiştir. 2017 verilerine göre imalat sanayinin GSYH’deki payı % 17,5‘tir. Bu sanayinin 

toplam ihracattaki payı ise % 93,7’dir. İmalat sanayisinde ihracat alanındaki yüksek teknolojili ürünlerin 

payı %3,9 olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin rekabetçi konumunun daha iyi bir yere ulaşması ve dünya 

ihracatında payını artırabilmesi için üretim ve ihracatımızın yüksek katma değere sahip olması, bunun 

yanında teknolojik bir yapıda ilerlemesi gerekmektedir. KOBİ’lerin de gelişebilmesi için imalat sanayi-

nin yapısal olarak dönüşüme ihtiyacı vardır. Türkiye ekonomisinin, dünyanın ilk 10 büyük ekonomisin-

den biri olabilmesi ve Ar-Ge alanında yapılan harcamalarının GSYH’deki oranının %1 seviyesinden %3 

seviyesine çıkarılabilmesinde başlıca araçlardan biri dijitalleşme olacaktır. Dijitalleşme faaliyetlerinin 

ekonomik katma değer sağlayabilmesi için imalat sanayisinin nitelikli bir yapıda olması gerekmektedir. 

Girişimcilik ve Kobiler 

2016 verilerine göre Türkiye’deki toplam girişimlerin %99,1’i ve toplam istihdamın da %54,5’i 

KOBİ’lerden oluşmaktadır. Ülke ekonomisi içerisinde çok önemli bir yere sahip olan KOBİ’ler yatı-

rımların %55’ini, katma değerin %53,5’ini ve ihracatın %55,1’ini karşılamaktadır. Dijitalleşme, 

KOBİ’lerin rekabet edebilirliği ile vasıflı işgücü ve finansmana olan ihtiyacını artıracaktır. Türkiye’nin 

dünya ihracatındaki payının artırılması ve daha rekabetçi bir konuma gelebilmesi, üretimimizin ve ihra-

catımızın katma değeri yüksek ve teknolojik bir yapıya getirilebilmesi ve KOBİ’lerin üretim ve yönetim 

yapılarında gelişme sağlanabilmesi için imalat sanayisinde kökten bir dönüşüme ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Türkiye’de imalat sanayisinde faaliyet halinde olan KOBİ’lerin büyük bir bölümü organize sanayi böl-

gelerinde, Ar-Ge ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren firmaların önemli bölümü ise teknoloji ge-

liştirme bölgelerinde yer almaktadır. Ülkemize özgü bir model olan organize sanayi bölgeleri kentleşme 

ve sanayileşmenin en önemli politika araçlarındandır. 2017 yılı sonu itibariyle 177 bölgede 50 binden 

fazla firma faaliyet göstermektedir ve bu firmalarda 1,7 milyonun üzerinde istihdam sağlanmaktadır. 

Verimliliğe dayalı ekonomiden, dijitalleşmeye ve yenilikçiliğe dayalı ekonomik sisteme geçiş sürecinde 

organize sanayi bölgeleri ile bu bölgelerde faaliyet halindeki işletmelerin ihtiyaç ve önceliklerinde de 

değişiklikler yaşanmaktadır. Küresel pazarlama, dijitalleşme ve Ar-Ge gibi alanlar öncelikli hale gel-

miştir. Bu bağlamda OSB’lerin dijitalleşmeyle beraber yeniden yapılandırılması, dijital kapasitelerinin 

ve verimliliklerinin artırılması gerekmektedir.  

Tablo 1. Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki işletmelerde yürütülen dijital teknoloji projelerinin 

dağılımı 

Dijital Teknoloji Proje Kapsamı İşletme sayısı 

Yapay Zeka 94 

Büyük Veri ve ileri analitik 70 

Sanallaştırma (arttırılmış/ sanal gerçeklik) 62 

Bulut Bilişim 46 

Nesnelerin İnterneti 27 

Siber Güvenlik 22 

Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknolojiler 13 

Yeni nesi (akıllı) sensör teknolojileri 13 

Eklemeli İmalat 7 

Toplam 354 

 

Son yıllarda teknoloji geliştirme bölgelerinde önemli bir artış olmuş, aktif teknoloji geliştirme bölgele-

rinin sayısı 2017 yılı itibariyle 56’ya yükselmiştir. Buralarda faaliyet halinde olan 4.916 işletme bulun-

maktadır. Ar-Ge çalışmalarında görevli 37.525 personel toplam personelin büyük bölümünü oluştur-

maktadır. Ayrıca TGB’lerde 27.749 proje tamamlanmış ve 8.316 adet proje devam etmektedir. Tekno-

loji Geliştirme Bölgelerindeki işletmelere sektörel olarak bakacak olursak iletişim, yazılım ve bilgisayar 

sektörlerinin ön plana çıktığını görebiliriz. Bu bölgelerdeki özellikle dijital teknolojiler alanında proje 

yürüten şirketlerin dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. İşletme sayılarına göre yapay zekâ, büyük veri ve 

ileri analitik ile sanallaştırmanın ön plana çıktığı görülmektedir. 

Ar-Ge Merkezleri  

Türkiye sanayisinin modern, rekabetçi ve üretim kapasitesi daha da yüksek bir şekle bürünebilmesi için 

Ar-Ge faaliyetleri son derece önem arz etmektedir. Bu merkezler, sanayi alanında yaşamakta olduğumuz 
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dijital dönüşüm sürecinde gereksinim duyulan teknolojilerin geliştirilip kullanılma sokulması aşama-

sında ön plana çıkan en kritik yapılardandır. Ülkemizde toplamda 1225 adet Ar-Ge Merkezi bulunmakta 

olup bu merkezlerde yaklaşık olarak 55.000 personel çalışmaktadır. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve 

İzmir sırasıyla en çok Ar-Ge Merkezine sahip olan illerdir. Ar-Ge Merkezlerinin %28’ü yazılım, bilgi 

ve iletişim teknolojileri ile elektronik sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Ar-Ge Merkezlerinde bilgi 

ve iletişim, yazılım gibi dijital teknoloji alanlarında proje faaliyeti gösteren işletmelerin dağılımı Tablo 

2’de gösterilmiştir. Görüldüğü gibi bu Ar-Ge Merkezleri en fazla büyük veri, ileri analitik, nesnelerin 

interneti, yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik alanlarında projeler yürütmektedirler. 

Tablo 2. Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen dijital teknoloji projelerinin dağılımı 

Dijital Teknoloji Proje Kapsamı İşletme sayısı 

Yapay Zeka 22 

Büyük Veri ve ileri analitik 32 

Sanallaştırma (arttırılmış/ sanal gerçeklik) 15 

Bulut Bilişim 8 

Nesnelerin İnterneti 15 

Siber Güvenlik 4 

Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknolojiler 7 

Yeni nesi (akıllı) sensör teknolojileri 8 

Eklemeli İmalat 14 

Toplam 125 

 

SEKTÖREL BAZLI ETKİLER ve POTANSİYELLER  

Endüstri 4.0’ın genel felsefesini, Türkiye açısından potansiyelini tartışmak ve üzerinde düşünmeye baş-

lamak amacıyla Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ve Boston Consulting Group’un ortak olarak 

yaptıkları bir çalışmada, pilot olarak altı farklı sektör seçilmiş ve bu sektörlerden 25 imalat şirketiyle 

görüşmeler yapılmıştır. Bu altı sektör belirlenirken öncelikli olarak kamu kurumları tarafından hazırlan-

mış olan politika belgelerinde bulunan endüstri sektörleri değerlendirilmiştir. Bunun dışında Endüstri 

4.0 dönüşümündeki yetkinlik alanları, istihdam boyutu, teknoloji perspektifi, tedarik zinciri içindeki rol 

ve iktisadi büyüklük gibi unsurları da içeren çeşitli sosyo-ekonomik değerlendirmeler sonucu belirlenen 

bu altı pilot sektörler Tablo 3’te gösterilmiştir (TÜSİAD, 2016).  
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Tablo 3. Pilot Sektörlerin katmadeğer, istihdam ve toplam faktör verimliliğine etkileri 

Pilot sektörler Katma değerde pay 

(%) 

İstihdamda pay 

(%) 

Toplam faktör verimlili-

ğinde artış (%) 

Otomotiv 12 6 7 

Beyaz eşya 3 1 9 

Makine 5 5 5 

Tekstil  8 13 -0,5 

Gıda ve içecek 10 12 -4 

Kimya 5 2 1 

 

ENDÜSTRİ 4.0’IN VERİMLİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ 

Endüstri 4.0’ın başarılı bir şekilde uygulanması durumunda endüstriyel sektörlerin verimliliğinde 50 

milyar TL’ye yakın bir fayda sağlanması potansiyeli mevcut olduğu belirtilmiştir. Toplam üretim mali-

yetinin göz önünde bulundurulduğunda verimlilikte %4-7 arasında artış sağlanacağı beklentisi bulun-

maktadır. Yalnızca dönüşüm maliyeti değerlendirilirse, verimlilikte sağlanacak artışın % 5-15 dolayla-

rında olacağı beklenmektedir. Her bir sektörün başlangıç noktaları ve yapılarına göre, değer yaratma ve 

iyileştirme potansiyellerinde farklılıklar bulunmaktadır (TÜSİAD, 2016).  

ENDÜSTRİ 4.0’IN BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ 

Kişiye özel ürünlerde yaşanan talep artışı, ürünlerin her an bulunabiliyor olması ve küresel entegrasyo-

nun artmasıyla küresel değer zincirinden çok daha fazla pay alınması, Endüstri 4.0’ın ekonomik büyü-

mesini tetikleyici faktörlerdir. Her ne kadar gelir artışını sayısal olarak hesaplamak zor da olsa, kazanı-

lacak olan rekabet avantajının global değer zincirlerine entegrasyonunun sağlanması ve Endüstri 4.0 

çevresinde gerçekleşecek ekonomi yolu ile imalat sanayisinde yıllık olarak yaklaşık % 3’e varan bir 

artışa yol açması beklenmektedir. Bu büyüme ise Türkiye’nin GSYİH’sinde %1 ve daha üzeri ek bir 

büyümeye denk gelmektedir. Bu da 150-200 milyar TL civarında ek bir gelir anlamına gelmektedir. 

Fakat bu kazanımların gerçekleşebilmesi için Endüsri 4.0’ın yalnızca şirketler düzeyinde kalmaması, 

genel bir sanayi politikası ve dönüştürme programı uygulanması gerekmektedir (TÜSİAD, 2016).

  

ENDÜSTRİ 4.0’IN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİ 

Endüstri 4.0’ın yayılması ile birlikte özellikle üretim, bakım ve kalite alanlarında çalışan vasıfsız per-

sonellerin yerini otomasyon sistemleri alacaktır. Uzun vadede ise değer zincirinin belli başlı noktala-

rında bu değişimin etki oranının % 20-30 civarında olması beklenmektedir. Diğer taraftan otomasyon 

sistemlerinin yaygınlaşması, fiziksel gücün ağır şekilde kullanıldığı işlerde ergonomik iyileştirmeler 

yapmak suretiyle çalışan personellere yardımcı olacaktır. Örneğin, ağır yüklerin kaldırılmasında ya da 

hassasiyet isteyen parçaların montajlarında robotlar kullanılabilir. Böylece, hem işçiler katma değeri 
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yüksek başka işlere sevk edilebilirler hem de güvenlik ve genel sağlık standartları yükseltilebilir. Artı-

rılmış gerçeklik kullanarak teknisyenler, uzaktan yapacakları yönlendirmelerle bakım onarımı gerçek-

leştirebilir ve yaptıkları çalışmaları otomatik olarak kâğıt kullanmadan belgelendirebilirler. Aynı şe-

kilde, makine tamirinde gerekli olan yedek parça siparişleri için teknisyenlerin makinenin yanına gitme 

zorunluluğu kalmaz ve kazanılan bu zamanda teknisyenler daha verimli işlere yönlendirilebilirler. Tür-

kiye’nin yüksek katma değerli üretimde ve küresel rekabet gücündeki payında yaşanabilecek artış, is-

tihdamı ve ekonomik büyümeyi önemli ölçüde artıracaktır. Rakamlar üzerinde yapılan incelemeler so-

nucuna göre ürerim sektörlerinde önümüzdeki 10 yıllık süreç içerisinde vasıfsız işçi ihtiyacında 400-

500 bin dolaylarında azalma beklenmekte, bunun yanında yaklaşık olarak 100 bin civarında da vasıflı 

çalışan ihtiyacı olacağı öngörülmektedir. Ayrıca sanayileşmenin getireceği büyüme sonucu 400-500 

bine yakın yeni iş imkânı doğması tahmin edilmektedir. Türkiye’deki üretim sektörlerinin modelleme-

sine dayanarak, Endüstri 4.0 ile birlikte yıllık ek olarak sağlanacak %2-3 oranında yaşanacak büyüme-

nin, istihdamda verimlilikten kaynaklanan kayıpları fazlasıyla telafi edecek düzeyde bir artış sağlaması 

beklenmektedir. Bu veriler ışığında önümüzdeki on yıl içerisinde, istihdamda % 5 oranında artış yaşan-

ması olasıdır (TÜSİAD, 2016).  

ENDÜSTRİ 4.0’IN OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Montaj hatlarına uygulanan otomasyon ve bu hatların daha esnek hale getirilmeleri, üreticilere küçük 

hacimde üretim yapabilme imkânı tanıyacaktır. Montaj hatları, birbirleriyle ve diğer sistemlerle haber-

leşebilen ve işbirliği halinde olan akıllı robotlar vasıtasıyla otomatik hale gelecek, farklı parçaların aynı 

hatta üretilebilmesine olanak sağlayacaktır. Süreç ve üretim sistemlerinde sağlanacak dikey entegrasyon 

ile birlikte birden fazla ürünün yaşam döngüsünün ve modelinin eş zamanlı olarak ilerlemesine izin 

verilmiş olacaktır. Dikey şekilde entegrasyonu sağlanacak olan bu sistemler üzerinden toplanacak büyük 

veriler, iş takibi aşamasında önemli oranda ilerleme sağlayacaktır. Toplanan büyük veri kümesi, ileri 

analitik yöntemlerle ele alınarak önleyici kalite kontrolü, anlık performans izleme ve etkin trend yöne-

timi birimlerinin doğruluk oranını ve karmaşıklık düzeyini artıracaktır. Üreticilerin tedarikçiler ile ger-

çekleştireceği yatay veri ve sistem entegrasyonu çok sayıda ortak çalışma alanları yaratacaktır. Stan-

dartlaşmış süreçlerle zamanında işbirliği yapılması sayesinde hata minimum düzeye indirilecektir. Te-

darikçiler, yatay entegrasyon yolu ile operasyonlarını üreticilerden gelen yeni siparişlere göre düzenle-

yebileceklerdir. Bu durum ‘tam-zamanında’ lojistik potansiyellerini maksimum düzeye çıkarabilmele-

rini ve bu yolla lojistik ve operasyon maliyetlerini azaltmalarını sağlayacaktır. Akıllı depo ve şirket içi 

lojistik çözümleri, üreticilerin rekabet etme gücünü artıracaktır. Lojistik operasyonları için optimize 

edilmiş esnek mimari tasarımlar, simülasyonlarla test edilebilecektir. Artırılmış gerçeklik gözlükleri ise, 

lojistik ve üretimle bağlantılı verileri personele göstererek, personelin bir sonraki aşamayı doğru seç-

mesine yardımcı olacaktır. Bu iki gelişmeyle, şirket içi lojistik çalışmalarına daha az zaman ayrılacak 

olması stok döngüsünü ve teslim sürelerini kısaltacak, işletme sermayesini çok daha güçlü bir hale ge-

tirecektir. Otomotiv sektöründe %10-15 oranında potansiyel verimlilik artışı ile toplam maliyette %5-7 

oranında verimlilik artışı mümkündür (TÜSİAD, 2016).  

ENDÜSTRİ 4.0’IN BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Parçalar, hatlar ve ekipmanların içine yerleştirilecek olan sensörler, Makine-İnsan (M2H)  ve Makine-

Makine (M2M) arasında iletişim ağı kurulmasını sağlayacaktır. Uçtan uca süreçlerin daha da bağlantılı 
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hale gelmesi, üretim hatlarının daha hızlı ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Böylece şir-

ketler artan Stok Bulundurma Birimi (SKU)’nin yaratmış olduğu karmaşayı daha etkili bir şekilde yö-

netebilecek ve tasarım sürecini birden fazla ürün döngüsüne yayabilecektir. Üretim hatlarında artış gös-

teren bu esneklik ve verimlilik “geç kişiselleştirme”yi mümkün kılacaktır. Şirket içindeki sistemlerin 

dikey entegrasyonu sayesinde, üretim daha verimli hale getirilmiş olacaktır. Kurumsal Kaynak Planlama 

sistemleri (ERP),  Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) ve diğer imalat sistemleri (MOS / MES) ile 

entegre halde çalışacaktır. Bu üç sistemden toplanan kapsamlı veriler sayesinde detaylı takip ve rapor-

lamalar yapılabilecektir ve böylece şirketlerin hızlı bir şekilde aksiyon almaları sağlanacaktır.  Üre-

tim sahasında işgücündeki verimlilik, sevkiyat robotları ve akıllı nakil araçları sayesinde artacaktır. 

Kendi aralarında koordineli şekilde çalışacak olan bu araçlar, süregelen operasyonlar esnasında toplanan 

anlık verileri kullanarak, malzemelerin hedeflerine zamanında varmalarını sağlayacaklardır. Nakil araç-

ları, üretim sahasında lazerli yönlendirme sistemiyle hareket edebilecek ve kablosuz ağlar kullanmak 

suretiyle diğer araçlar ile iletişim kurabileceklerdir. Sevkiyat robotları da üretim sürecinin diğer adımı 

için uygun olan malzemeleri otomatik bir şekilde seçecektir. Beyaz eşya sektöründe %9-14 oranında 

potansiyel verimlilik artışı ile toplam maliyette %6-9 oranında verimlilik artışının mümkündür (TÜ-

SİAD, 2016). 

ENDÜSTRİ 4.0’IN MAKİNE SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Gelişmiş simülasyon programlarının prototip üretim aşamalarında ve test sistemlerinde kullanılması, 

kalıp tasarımı ile ürün geliştirme süreçlerinde iyileştirme sağlayacaktır. Tasarım, Ar-Ge ve üretim alan-

larında sanal ortak çalışma ortamlarının oluşturulması ürün geliştirme zamanını kısaltacaktır. Fire oran-

ları azalacak, bu da kalite kontrol sistemlerine bağımlılığı en aza indirgeyecektir. Eritme kalıplarında ve 

CNC kullanılan üretim bantlarında otomasyon sistemi kullanılması, kurulum ve teslimat sürelerinin kı-

salmasına yol açarken, kapasite kullanım oranını da artıracaktır. CRM sistemleriyle iç içe geçmiş büyük 

veri analizinin yapılması, satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerini iyileştirecektir. Gömülü sensörler 

sayesinde arızalar uzaktan giderilecek, bu durum satış sonrası maliyetleri önemli ölçüde azaltacaktır. 

Sonuç olarak bu durum müşteri memnuniyetini artıracaktır. Otonom envanter yönetiminin oluşturulması 

için simülasyon ve artırılmış gerçeklik kullanılarak depo ve fabrika mimarisi iyileştirilecektir. Sipariş-

lerin lazer yardımıyla yönlendirilen otomatik araçlarla hazırlanması, teslimat sürelerini önemli ölçüde 

azaltacaktır. Bu durum işgücü kullanım oranlarında iyileştirme sağlayacaktır. Makine sektöründe %9-

12 oranında potansiyel verimlilik artışı ile toplam maliyette %4-8 oranında verimlilik artışının müm-

kündür (TÜSİAD, 2016).  

ENDÜSTRİ 4.0’IN GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Lojistik, üretim, satış sistemlerinden alınan veriler analiz edilmesi şirketlerin pazarın beklentilerini 

doğru bir şeklide anlamalarına yardımcı olacaktır. Böylece doğru ürünün, doğru zamanda ve doğru yere 

gönderebilmelerine olanak sağlanmış olacaktır. Gıda ve içecek sektöründe %9-12 oranında potansiyel 

verimlilik artışı ile toplam maliyette %5-9 oranında verimlilik artışının mümkündür (TÜSİAD, 2016). 

ENDÜSTRİ 4.0’IN TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Teksil sanayisinde, ürün geliştirme birimleri ile Ar-Ge birimlerinde dikey entegrasyon yapılması ve 

prototiplerin hazırlanmasında gelişmiş simülasyon programlarının daha fazla kullanım alanı bulması, 

işbirliği seviyesini artıracak olup şirketlerin premium ürünlerini daha hızlı bir şekilde geliştirmelerine 
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yardımcı olacaktır. Şirketlerin ürün tasarımlarını gelişmiş simülasyonlar sayesinde daha hassas şekilde 

yaparak kesin sonuçlar almaları hata ve fire oranlarını azaltacak ve bu durum maliyetlere yansıyacaktır. 

ERP çözümlerinin tedarikçilerle ve müşterilerle yatay entegrasyonu, “Premium” değer zincirinde reka-

bet edebilmek için gerekli olan müşteri ilişkileri yönetimini sağlayacak. Entegrasyon sonucu şirketler, 

satın alma döngülerini daha doğru bir biçimde öngörebilecek ve stok maliyetlerini azaltacaktır. Adaptif 

üretimi mümkün kılan M2M iletişimi sayesinde, makine operatörleri üretim hattının ne zaman çalışma-

yabileceğini öngörebilecek ve sorun daha yaşanmadan önlem alma çalışmalarını başlatabilecektir. Bu 

sayede hattın çalışmadığı süre kısalacak ve operasyonlar kesintisiz devam edebilecektir. Tekstil sektö-

ründe %10-16 oranında potansiyel verimlilik artışı ile toplam maliyette %4-9 oranında verimlilik artışı-

nın mümkündür (TÜSİAD, 2016).  

ENDÜSTRİ 4.0’IN KİMYA SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Muhasebe, envanter ve üretim sistemlerinde uçtan uca veri entegrasyonunun gerçekleşmesi, şirketlerin 

düşük hacimli imalat yapabilmelerine ve daha seri üretim yapabilmelerine olanak sağlayacaktır. Üretim 

hatlarının anlık takibinin yapılması ve gelişmiş planlama sayesinde işçilerin fazla mesai yapmalarının 

önüne geçilecektir. Üretim alanından toplanan verilerin ileri düzeyde analizlerinin yapılması özellikle 

Ar-Ge alanında yeni yöntemlerin kullanılmasını sağlayacak, daha doğru Ar-Ge sonuçları sayesinde de 

fire oranı azalacak ve üretim süreçlerinde iyileştirmeler yapılması sağlanacaktır. Kimya sektöründe %8-

12 oranında potansiyel verimlilik artışı ile toplam maliyette %3-4 oranında verimlilik artışının müm-

kündür (TÜSİAD, 2016). 

SONUÇ 

Belirlenen pilot sektörlerde yapılan çalışmalar sonucu Endüstri 4.0’ın sunmuş olduğu verimlilik, bü-

yüme, istihdam gibi fırsatların Türkiye için de pratikte mümkün olduğu gözler önüne serilmiş ve sek-

törlerin potansiyelleri değerlendirilmiştir. Otomotiv sektöründe %10-15 oranında potansiyel verimlilik 

artışı ile toplam maliyette %5-7 oranında verimlilik artışının, beyaz eşya sektöründe %9-14 oranında 

potansiyel verimlilik artışı ile toplam maliyette %6-9 oranında verimlilik artışının, makine sektöründe 

%9-12 oranında potansiyel verimlilik artışı ile toplam maliyette %4-8 oranında verimlilik artışının, gıda 

ve içecek sektöründe %9-12 oranında potansiyel verimlilik artışı ile toplam maliyette %5-9 oranında 

verimlilik artışının, tekstil sektöründe %10-16 oranında potansiyel verimlilik artışı ile toplam maliyette 

%4-9 oranında verimlilik artışının, kimya sektöründe %8-12 oranında potansiyel verimlilik artışı ile 

toplam maliyette %3-4 oranında verimlilik artışının mümkün olduğu incelenen analizler sonucu ortaya 

çıkmaktadır. 
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Abstract: Today, developing technologies and increasing population can bring many problems. Const-

ruction activities are very effective on local and international capital and social relations as well as 

consuming limited resources. With each passing day, the importance of sustainability and sustainable 

design can be seen more clearly and defined as an inevitible concept. Interior design is a profession that 

influences the places and the user of the places. Interior designers should become aware of their own 

effect to environment, economy and social relations through design. By using natural resources, energy 

and water, interior design effects ecologic sustainability. At the same time it has an influence on mone-

tary expenditure from individual to universal. So we could say it effects economic sustainability too. 

And finally it has an influence on social sustainability via setting interindividual relations and cultural 

codes. To summarize sustainability has three pillars and each pillar is to be effected by interior design. 

The aim of the study is an overall assessment of sustainability and sustainable design and their bilateral 

relations. In this study with the evaluation of three pillar of sustainability, the sustainable interior design 

is tried to be defined. And at the end of the study it has been made suggestions for future studies about 

sustainable interior design. 

Keywords: Sustainable Design, Interior Design, Sustainable Interior, Ecologic Sustainability 

INTRODUCTION 

Sustainability is one of the most discussed issues today. It can be observed that problems such as the 

depletion of resources and global warming are growing gradually through various measurements and 

indicators, and international agreements, practices and sanctions are increasing day by day. The interior 

architecture profession has ecological and economic effects on issues such as the use of resources and 

materials in the space shaping process. It also has a sociologically and culturally important impact on 

user behavior through close relationships with users (Geçimli and Kaptan, 2019: 192). In this study; The 

relationship of the profession of interior architecture with sustainability will be examined with a critical 

approach through ecological, economic and social sustainability, which are the three pillars of sustaina-

bility. 

THE ORIGIN of the SUSTAINABLE DESIGN 

The origin of the idea of sustainability is based on the book Silent Spring, published in 1962 (Thorpe, 

2010: 4). This book emphasizes the damages of pesticides to biological life (Carson, 2002). On the other 

hand, some researchers claim that the origin of the concept goes back to earlier times. For example, An 

Essay on Principle of Population which was published by Malthus in 1798 states that the rate of popu-

lation growth in the world can not meet the needs of all people (Shrivastava and Berger, 2010: 246). It 

                                                            
101 This paper is based on a Proficiency in Arts thesis entitled “Game-Based Sustainable Project Process Design 

In Interior Architecture Education” that is conducted within the Graduate School of Fine Arts at Anadolu 

University in 2020 
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is thought that the definite definition of the concept is based on recent times, but thoughts and concerns 

go back to earlier dates.  

In terms of design there are many works about sustainability throughout the history. The Operating 

Manual for Spaceship Earth, published by Fuller (1969), Design for the Real World published by Papa-

nek (1971) and The Philosophy of Sustainable Design, published by McLennan (2004). These are some 

of the highlights. For example; Buckminster Fuller (1895-1983) is known as the creator of the Geodesic 

Dome, as well as many innovative inventions he made during his lifetime, which is lightweight, low-

cost and self-supporting. In Operating Manual for Spaceship World; he emphasizes that people are ast-

ronauts in a tiny spaceship called earth and they should seek the most effective ways to use this ship 

(Fuller, 1969). Dymaxion House is also an energy efficient house design of him (Figure 1). 

 

Figure 1. Dymaxion house as installed in henry ford museum102 

Victor Papanek's Design for the Real World is one of the most widely read books on design and sustai-

nability, translated into 23 languages worldwide. In this book, Papanek (1971) provides stimulating 

information on how design can reduce pollution, overpopulation, hunger, consumption, and modern 

diseases. Architect Sim Van der Ryn, as an architect, writer and educator, makes great efforts to apply 

ecological principles to the built environment. In this context, the Eco-Logic he put forward is summa-

rized as questioning how the living world works (Van der Ryn, 2013: 8). A simpler diagram of Towards 

an Ecological Epoch asks four basic  questions. These are: 1) How do we use Nature? 2) How am I 

Nature? 3) How am I Culture? 4) How do institutions and technology reflect values? These four ques-

tions circle the four realities that influence the move towards or lack of movement towards an Ecologic 

Epoch: 

 SELF: what it means to be human 

 ECO-LOGIC: how the living world works 

 TECHNOLOGIC: how technology shapes us and our world 

 IDEO-LOGIC: our beliefs, values, and world view 

Finally, Jason McLennan's book, The Philosophy of Sustainable Design emphasizes six basic principles 

based on respect. 

 Biomimicry principle: respect for the wisdom of natural systems 

                                                            
102 https://en.wikipedia.org/wiki/Dymaxion_house  
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 Human vitality principle: respect for human 

 Ecosystem principle: respect for the place 

 Seven-generation principle: respect for the life cycle 

 Protection principle: respect for energy and natural resources 

 The holistic thinking principle: it is respect for the process. 

 

 

Figure 2. Towards an ecological epoch, sim van der ryn103 

Recently, at the United Nations Climate Change Conference, held in Paris in December 2015, it was 

emphasized that regional differences should also be taken into consideration by making important deci-

sions regarding the reduction of greenhouse gas impact by reducing carbon emission values (Geçimli 

and Yamaçlı, 2018). The Climate Change Conference has been held every year since 2014. In addition, 

the United Nations Millennium Declaration under the name of "Millennium Development Goals104" was 

signed at the United Nations Summit that convened in September 2000. The deadline set for achieving 

these goals is 2015. In this process, as a result of the success of the UN's worldwide activities, new and 

more detailed objectives, "Global Goals for Sustainable Development105", have been determined in 

2015, showing the deadline for 2030. There is also an effort to fulfill the responsibilities of Turkey was 

included in this structure. 

Maintaining sustainability is based on three pillars: ecological, economic and social. As a matter of fact, 

in recent years, green design or energy efficient design approaches that emphasize only the ecological 

pillar in sustainable design have been criticized because they are insufficient to address human-related 

aspects (Lee, 2014: 159; Mendler, Odell and Lazarus, 2006). Understanding the intertwined and related 

nature of ecological, economic and social sustainability in sustainable design and producing solutions 

in this direction play a key role in ensuring sustainability (Marshall-Baker, 2008; Mendler, Odell and 

Lazarus, 2006). In other words, eco-design does not only mean “green” (Eigbeonan, 2015: 12). These 

are also called the triple trivet of sustainability. These three pillars interact with each other and intersect 

in some common areas. For example, a residence or residential area can be designed both in accordance 

                                                            
103 http://simvanderryn.com/philosophy  
104 https://www.un.org/millenniumgoals/  
105 https://www.globalgoals.org  
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with green design principles and sensitive to the environment, supporting social life and cultural relati-

ons, as well as being affordable and with high added value. In fact, various housing projects created in 

various regions of the world to carry these three features can be cited as an example (Geçimli and Ya-

maçlı, 2016; Chen and Kang, 2010; Mellon, 2012; Porteous and Menon, 2008). Built environments that 

ensure sustainable development on three pillars of ecological, economic and social sustainability; It must 

be an indispensable element of human, environment and social life. 

Previous studies examining the relationship between interior architecture and sustainability generally 

approached the subject in one direction, taking the basis of ecology. These three dimensions, which will 

be handled simultaneously in this study, add a more holistic and mutual relationship to the relationship 

between interior architecture and sustainability. The effects of interior architecture on natural, economic 

and social / cultural resources are related to three fundamentals that constitute sustainability. 

ECOLOGICALLY SUSTAINABLE INTERIOR DESIGN 

There are many studies examining the relationship between interior architecture and sustainability. Ak-

taş (2013) draws attention to the important role of interior architecture in the building sector in his study 

in which she discusses ecological and green design approaches. Lighting, evaluates the interior energy 

and emission effects of ventilation, thermal comfort, insulation, finishing and surface treatment materi-

als. Jones (2008) emphasizes that the determinations made on green design (protecting human health) 

and sustainable design (protecting the health of the world) in the equipment, fine structures and 

equipment (furnishing, finishes and equipment) of the interior reflect environmental responsibility. As 

can be seen in these studies, the relationship between sustainability and interior architecture is mostly 

evaluated through ecological sustainability.  

The International Federation of Interior Architects / Designers (IFI) is the global voice and authority for 

professional interior designers. The IFI Interiors Declaration (IFI ID) is a consensus-based vision / mis-

sion statement on the purpose and value of interior design, which asserts that, by design, interiors opti-

mally support humanity in all of its functions and activities. IFI ID highlights that designers should use 

spaces responsibly. “We practice our profession with highest regard for engaging the world’s economic 

and natural resources in a sustainable manner106”. So it can be said that interior design profession has 

bilateral relations with the ecological sustainability via resource, energy and water use etc. 

ECONOMICALLY SUSTAINABLE INTERIOR DESIGN 

Interior architecture is considered as a profession that has close relations with the economy. This pro-

fession, which is in direct contact with the user, affects the economic balances. For example; In a multi-

storey house, even if the thermal insulation is well-insulated, the heat costs of each flat may differ from 

each other. The reasons for these situtations are; The number of people living, physiological characte-

ristics, special conditions, the way the living spaces are designed, the materials used may have physio-

logical and psychological effects. The interior designers who design the spaces by establishing a one-

to-one relationship with each family or person, designs the spaces depending on the thermal demands 

of the people. In this respect, before it is designed by an energy-efficient interior designer, it can be 

reduced to five units or less, while there is ten units of energy expenditure. At this point, only energy-

                                                            
106 https://ifiworld.org/programs-events/interiors-declaration-adoptions/  
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efficient white goods, lighting and so on. physical and psychological effects of the materials are special 

detail solutions. 

On the other hand, all kinds of labels and features related to sustainabile design are gaining a place in 

the construction sector with an increasing interest. Research shows that issues such as energy efficiency, 

sustainability, green design etc. have positive effects on the owners of a place and those who are tem-

porarily there, and even if they have a higher cost, they are preferred more due to the high earnings in 

the future. Feige, McAllister, and Wallbaum (2013) determined that there is a positive relationship 

between environmental performance and rental prices in residential buildings in their study on 2500 

housing structures in Switzerland. They found that the prices of the houses, which provide especially 

water saving, high health and comfort levels, and provide security and safety, are higher than other 

houses. In a similar study conducted by Fuerst, McAllister, Nanda, and Wyatt (2016), they concluded 

that there is a positive relationship between houses with energy performance certificates and their prices. 

Contrary to expectations, they found that houses with low energy performance and therefore low prices 

could be traded less than others. Cajias and Piazolo (2013) conducted a similar study on the German 

housing sector. They concluded that, with the effect of legal and binding regulations, the tenants demand 

energy efficiency and that the landlords gradually increase their investments in this regard. 

SOCIALLY SUSTAINABLE INTERIOR DESIGN 

Thorsby (2008) separates sustainability, which he discusses through economic concepts, into natural 

capital and cultural capital. According to him, natural capital constitutes the basis of sustainable deve-

lopment, but cultural capital constitutes the basis of the equality that must be provided between future 

and present generations. Interior architecture affects the social and cultural structure through these spa-

ces, serving in a wide range of areas from the private life and working space of the individual to shaping 

the public spaces used by the society. The relationship between "home form-culture" emphasized by 

Rapoport (Rapoport, 1969) increases with interior architecture. Cultural codes and symbols show them-

selves in interiors, details and special areas rather than urban and structural elements. For example, what 

makes Traditional Turkish Housing special and cultural is its interior organization rather than its struc-

tural feature (Küçükerman, 1988). Olesen (2010) interviewed white American women in the upper and 

middle income groups in her study, where she investigated the feeling of ethnic objects creating an 

atmosphere in the interior and making a home home. 

Chiu (2004) draws attention to three interpretations of social sustainability. These; 

• Development-oriented interpretation: how sustainability-related action is 

and it should take place in relationships, traditions and values, 

• Environment-oriented interpretation: this interpretation is seen as a deeper of the first interpretation. 

How do natural resources distribute within and between generations, 

• Human-oriented interpretation: In this interpretation, social cohesion, integrity and stability are aimed 

in the quality of life of people and it is thought that sustainability will be achieved in this way. 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

580 

CONCLUSION 

Efficient use of natural resources is very important in new buildings as well as in projects with renewed 

interiors. Interior architect can contribute to ecological sustainability with the decisions it makes in this 

process and its effect on the user. In addition, there are many topics related to interior architecture in the 

evaluation systems that measure the environmental performance of buildings. Efficient use of economic 

resources is the second topic as important as ecological sustainability. The ability to make decisions that 

can affect the personal, local, national and international economy in a chain is also within the profession 

of interior architecture. In addition, places that have an impact on sustainability have positive appeal 

and their preference is increasing. The effects of interior architecture on the state of being social and 

culture, which we can accept as human resources, are quite high. Strengthening social relations and 

ensuring the sustainability of culture depend on the careful use of cultural and social codes by the interior 

designer in spatial design. As a result, in this study, which examines the relationship between interior 

architecture and sustainability, ecological, economic and social / cultural sustainability, which is consi-

dered to be the three main pillars of sustainability, is discussed without any discrimination. The interior 

architecture profession has close and inseparable ties with all three. When these ties are examined and 

considered carefully, the importance of interior architecture increases even more within the scope of 

sustainability. 
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YARIM KÖPRÜ REZONANSLI DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN ANALİZİ VE ÇALIŞMA 

PRENSİBİNİN İNCELENMESİ 

Mustafa ÇAĞLAR1, Burak AKIN2 

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

Öz: Günümüzde tüketici elektroniği cihazlarının kullanımı hayli yaygınlaşmıştır. Dünya genelinde 

enerji tüketimi artmış ve sınırlı enerji kaynakları azalmıştır. Bunun neticesinde enerji verimliliğinin 

önemi artmış ve bu konudaki bilinç düzeyi artmıştır. Tüketici elektroniği cihazlarında daha yüksek 

enerji verimliliğine sahip anahtarlamalı güç kaynakları ve DC-DC dönüştürücüler değer kazanmıştır. 

Bunun yanı sıra artan tüketici elektroniği cihazı üretim adetleriyle birlikte ve özel sektördeki rekabet 

sebebiyle daha düşük fiyatlara piyasaya ürün sürebilmek için ürün malzeme listesi maliyetinin önemi 

artmıştır. Aynı zamanda tüketicilere daha estetik gelmesi ve tercih sebebi olması sebebiyle daha küçük 

veya ince teknolojik ürünlerin tasarımına imkân veren elektronik devreler seçilmek durumunda kalın-

mıştır. Yüksek enerji verimliliği, malzeme listesi maliyeti ve boyut gibi konularda alternatifleri ile kar-

şılaştırıldığında daha efektif sonuçlar veren Yarım Köprü Rezonanslı LLC Dönüştürücü geçtiğimiz yıl-

larda güç kaynağı ve DC-DC dönüştürücü çözümü olarak yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Ek bir aktif 

anahtarlı devre yapısı olmadan yumuşak anahtarlama sağlayabilmesi, düşük komponent sayısı ve yu-

muşak anahtarlama ile anahtarlama kaybını önemli ölçüde azaltması sebepleriyle Yarım Köprü Rezo-

nanslı LLC Dönüştürücü birkaç yüz watt güç seviyelerinde verim, maliyet ve güç yoğunluğu açısından 

en avantajlı tercihlerden biri olmuştur. Bu sebeplerden ötürü bu bildiride Yarım Köprü Rezonanslı LLC 

dönüştürücünün çalışma prensibi, çalışma aralıkları ve önemli tasarım kriterleri incelenmiştir. Aynı za-

manda yeni nesil GaN transistörlerin bu dönüştürücü ile uyumu değerlendirilmiş ve incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rezonanslı Dönüştürücüler, Yumuşak Anahtarlama, Anahtarlamalı Güç Kaynak-

ları, Güç Elektroniği 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Evimizde kullandığımız elektronik cihazların neredeyse hepsinin doğru akım ile çalışmasına rağmen 

şebeke elektriği alternatif akımdan oluşmaktadır. Bu sebeple bu cihazların kullanılabilmesi veya şarj 

edilebilmesi için şebeke elektriğinin doğru akıma dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu işlem için anahtar-

lamalı güç kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bir anahtarlamalı güç kaynağı temel olarak alternatif 

akımı doğrultmak için bir doğrultucu ve doğrultulan alternatif akımı ihtiyaç duyulan voltaj seviyesine 

dönüştürebilmek için bir DC-DC dönüştürücüden oluşur.  

Günümüzde televizyon, ses sistemleri, telefon gibi şebekeye bağlanarak bir DC-DC dönüştürücü vası-

tasıyla çalıştırılan veya şarj edilen tüketici elektroniği cihazlarının kullanımı bir hayli yaygınlaşmıştır. 

Bu cihazların sayısının artmasıyla beraber toplam elektrik tüketimindeki payları da artmıştır. Bu cihaz-

ların enerji verimlilikleriyle ilgili standartlar oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Aynı zamanda tüketici 

elektroniği pazarının bu denli büyümesi özel sektördeki rekabet faktörünü arttırmıştır. Bu sebeple üre-

ticiler daha rekabetçi fiyatlar sunabilmek için daha düşük maliyetli elektronik devreleri tercih etmiştir. 

Bununla birlikte tüketicilere daha estetik gelmesi ve tercih sebebi olması sebebiyle daha küçük veya 

ince teknolojik ürünlerin tasarımına imkân veren daha yüksek güç yoğunluğuna sahip elektronik devre-

lere yönelim artmıştır. Bu sebeplerden ötürü enerji verimliliği yüksek, alternatiflerine göre maliyeti dü-

şük ve daha yüksek güç yoğunluğuna imkân veren DC-DC dönüştürücülerin önemi artmıştır.  
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DC-DC dönüştürücülerin bir numaralı fonksiyonu regülasyon sağlamaktır. Regulasyon bir güç elektro-

niği dönüştürücüsünün çıkış gerilimini veya akımını istenilen değere yakın seviyelerde tutabilmesi ola-

rak ifade edilebilir. Bunu sağlayabilmek için DC-DC dönüştürücüler çeşitli modülasyon yöntemleri ile 

çalışırlar. Bu şekilde anahtarlamalı güç kaynakları belirli sınırlar dahilinde giriş gerilimindeki değişim-

leri ve çıkış yükündeki değişimleri tolere ederek regülasyon sağlayabilmektedirler. Bir DC-DC dönüş-

türücü en az bir bobin, bir transistör, bir diyot ve bir kontrol devresinden oluşmaktadır. Kontrol devresi 

uygulamaya göre analog veya dijital olabilmektedir. Dönüştürücünün güç seviyesine bağlı olarak veya 

izolasyon ihtiyacına bağlı olarak bobin yerine transformatör tercih edilmektedir. Uygulamaya ve isteni-

len verim değerine göre diyot yerine transistör kullanılabilmektedir.  

DC-DC dönüştürücülerde güç aktarımı bobinin veya transformatörün enerji şarj ve deşarjı ile sağlan-

maktadır. Kontrol devresi transistörlerin belirli bir frekanstaki açık kalma sürelerini değiştirerek yada 

sabit doluluk oranında anahtarlama frekanslarını değiştirerek bobinin şarj ve deşarjını kontrol eder.  

Kontrol devresi bunu, devrenin çıkış akımı veya gerilimini okuyarak aldığı geri besleme sinyali ile ve 

bu sinyali işleyerek transistörlerin kapı sinyallerini kontrol ederek sağlar. 

DC-DC dönüştürücülerde genel olarak kullanılan iki farklı modülasyon yöntemi bulunmaktadır. Bunlar 

darbe genişlik modülasyonu (PWM) ve darbe frekans modülasyonu (PFM) yöntemleridir. Darbe geniş-

lik modülasyonunda genel olarak frekans sabit kalır ve regülasyonu sağlamak için kontrol devresi darbe 

genişliğini arttırır veya azaltır. Bu modülasyon yöntemi uygulama kolaylığından dolayı en çok kullanı-

lan modülasyon yöntemidir. Darbe frekans modülasyonunda ise kontrol devresi darbe genişliği oranını 

sabit tutar ve anahtarlama frekansını değiştirerek regülasyon sağlar. Darbe frekans modülasyonu rezo-

nanslı devrelerde uygulanan bir modülasyon yöntemidir. Darbe genişlik modülasyonunun ve darbe fre-

kans modülasyonunun birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bunların başında darbe 

frekans modülasyonu kullanılan rezonanslı dönüştürücülerin yumuşak anahtarlama sağlaması ile daha 

düşük anahtarlama kaybına sahip olması ve darbe genişlik modülasyonu uygulanan dönüştürücülerin 

kontrol kolaylığı ve daha hızlı tepki süresi sağlaması sayılabilir. PWM ve PFM yöntemlerinin genel 

olarak karşılaştırılması Tablo 1.’deki gibidir. 

Tablo 1. PWM ve PFM karşılaştırması 
 

Modulasyon Yöntemi 

Karşılaştırma Alanı PWM PFM 

Kontrol Kolaylığı  Kolay Zor 

Çalışma Frekansı Sabit Değişken 

Anahtarlama kaybı Yüksek Düşük 

Verim Daha düşük Daha yüksek 

 

AMAÇ  

Elektronik cihazlarda DC-DC dönüştürücü olarak birkaç yüz watt aralığında sıkça kullanılan Yarım 

Köprü Rezonanslı LLC dönüştürücünün incelenmesi, bu dönüştürücünün çalışma aralıklarının, belirli 
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tasarım kriterlerinin, sağladığı avantajların gösterilmesi ve bu dönüştürücüyü geliştirmek için GaN tran-

sistörlerin bu dönüştürücüye sağladığı avantajların gösterilmesi amaçlanmıştır.  

KAPSAM 

Bu çalışma televizyon, bilgisayar güç kaynağı ve laptop adaptörleri gibi seri üretim ürünü olan tüketici 

elektroniği cihazlarındaki anahtarlamalı güç kaynakları dahilinde incelenmiştir ve bu kapsamda analiz 

analiz edilmiştir.  

YÖNTEM 

Bu çalışmada yöntem olarak literatür taraması yapılmıştır, elektonik şirketlerinin ve yarı iletken kom-

ponent üreticilerinin uygulama notları ve teknik dokümanları incelenmiştir. Devre simülasyon program-

ları ile ilgili devreler analiz edilmiş ve devrenin çalışma mantığı ve tasarım kriterleri şekillerden fayda-

lanılarak anlatılmıştır. 

BULGULAR 

Seri Rezonanslı LLC Dönüştürücü 

Rezonanslı dönüştürücüler darbe genişlik modülasyonlu dönüştürücülere göre daha karmaşık kontrol 

mekanizmasına sahiptirler. Fakat sıfır akımda yada sıfır gerilimde anahtarlama yapan rezonanslı dönüş-

türücüler anahtarlama kaybını önemli ölçüde azaltmaları sebebi ile yüksek verimli tasarımlara imkan 

sağlayabilmektedirler. Ayrıca seri rezonanslı LLC dönüştürücü ek bir aktif anahtarlı devre yapısına ih-

tiyaç duymadan sıfır gerilimde anahtarlama yapabilmesi sebebiyle kendi alternatiflerine göre daha az 

komponent sayısına ve daha düşük maliyete sahiptir.  

Seri rezonanslı LLC tank devresi şekil 1’de görülmektedir, seri rezonanslı LLC tank devresi mıknatıs-

lanma endüktansı Lm, rezonans endüktansı Lr ve rezonans kapasitansı Cr’den oluşmaktadır. Seri rezo-

nanslı LLC dönüştürücünün regülasyon mekanizmasının temeli, endüktans ve kapasitansın farklı fre-

kans cevaplarına sahip olmalarıdır. Frekansın değişmesiyle birlikte endüktansın ve kapasitansın empa-

dansları farklı yönelimlerle değişmektedir. Seri rezonanslı LLC dönüştürücü rezonans tankına farklı 

frekanslarda AC gerilim uygulayarak çıkışa aktarılacak olan enerjiyi kontrol eder. Bu şekilde regülasyon 

sağlanabilmektedir.  

 

Şekil 1. Seri rezonanslı LLC tank devresi 

Yarım Köprü Rezonanslı LLC Dönüştürücü  

Şekil 2’de yarım köprü rezonanslı LLC dönüştürücünün devre yapısı gösterilmiştir. Rezonans endük-

tansı Lr, aslında transformatörün primer sargısının kaçak endüktansından oluşmaktadır. Yani ekstradan 

fiziksel bir endüktans koyma gerekçesi bulunmamaktadır. İstenilen rezonans endüktansı değerine göre 
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transformatörün kaçak endüktans değeri ayarlanmaktadır ve buna göre transformatör tasarımı yapılmak-

tadır. Rezonans tankına AC gerilim uygulamak için yarım köprü anahtarlama devresi kullanılmaktadır. 

Kullanılan kontrolcü bu anahtarların anahtarlama frekansını değiştirerek regülasyon sağlamaktadır. 

Anahtarların açık kalma süreleri sabit ve %50’dir. Anahtarlar farklı zamanlarda aktif olmaktadır. Trans-

formatörün sekonder tarafında, üretilen AC gerilimi doğrultmak ve DC gerilim elde etmek için doğrul-

tucu diyotlar bulunmaktadır. Doğrultulan gerilimi filtrelemek için çıkış kapasitesi mevcuttur.  

 

Şekil 2. Yarım köprü rezonanslı LLC dönüştürücü  

Yarım köprü rezonanslı LLC dönüştürücünün basitleştirilmiş kazanç formülü (1) denklemindeki gibidir. 

                                                                                                               (1) 

Burada  yarım köprü devresinin kazancını, n transformatör dönüştürme oranını, Mg ise LLC rezonans 

tankı kazancını temsil etmektedir. Burada bakıldığında yarım köprü kazancının ve transformatör kazan-

cının sabit değerler olduğu görülmektedir. Kontrol edilen ve regülasyonu sağlamak için değiştirilen de-

ğer rezonans tankı kazancıdır.  

 

Şekil 3. LLC rezonans tankı kazanç eğrisi 

LLC rezonans tankının kazanç eğrisi Şekil 3’deki görselde görülmektedir. Grafikte 1 ile gösterilen bölge 

kapasitif çalışma bölgesi, 2 ile gösterilen bölge endüktif çalışma bölgesidir. Dönüştürücünün normal 

çalışma durumundaki çalışma frekans aralığı her zaman endüktif bölge dahilindedir. Kapasitif bölgeye 

geçildiği taktirde kazanç tersine döneceği için kontrol ve regülasyon bozulacaktır. Bu sebeple çoğu ana-

log kontrolcüde yada dijital kontrolcüde kapasitif bölge çalışma koruması bulunmaktadır. Şekilden gö-

rüleceği üzere anahtarlama frekansı arttıkça tank kazancı azalmakta ve anahtarlama frekansı azaldıkça 

tank kazancı artmaktadır. Fr ile gösterilen noktada anahtarlama frekansı rezonans frekansına eşittir ve 

tank kazancı 1’dir. En yüksek verim değeri rezonans frekansı ve rezonans frekansına yakın bölgelerde 
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oluşmaktadır. Bu sebeple dönüştürücü nominal çalışma koşulunda rezonans frekansında çalışmak üzere 

tasarlanmaktadır. Rezonans frekansı formülü (2) denklemindeki gibidir.  

(Jung J., Kwon J., 2007) 

                                                                                                                         (2) 

Rezonans endüktansı ve rezonans kapasitansı seçilirken bu formüle dikkat edilerek seçilmelir. 

Yarım Köprü Rezonanslı LLC Dönüştürücünün Çalışma Aralıkları 

Rezonanslı LLC dönüştürücü anahtarların iletime girme sırasında sıfır gerilim ile anahtarlama yapma-

larına ve iletime girme kaybını sıfıra indirgemeye olanak sağlar. Bunu sağlayabilmek için iletime gire-

cek olan anahtarın parazitik kapasitesini anahtarlama yapmadan önce sıfır gerilime deşarj eder. Bu du-

rumun nasıl sağlandığı ve sıfır gerilimde anahtarlamanın nasıl elde edildiği çalışma aralıklarını adım 

adım analiz ederek anlaşılabilir. 

1) Şekil 4’te birinci çalışma aralığı görülmektedir. T1 anahtarının çıkış parazitik kapasitesinin gerilimi 

sıfır volta deşarj edilmiş durumdadır. T1 anahtarının gövde diyotu rezonans tankı akımını iletebilmek 

için iletime geçer. T1 anahtarının gövde diyotu iletime geçtikten sonra, T1 anahtarına kapı sinyali uy-

gulanabilir ve sıfır gerilimde anahtarlama elde edilebilir durumdadır. 

 

Şekil 4. Birinci çalışma aralığı 

2) Şekil 5’te ikinci çalışma aralığı görülmektedir. Bu aşamanın başında T1 anahtarına kapı sinyali uy-

gulanır. Sonrasında T1 anahtarının gövde diyotu kesime girer ve aynı anda T1 anahtarı sıfır gerilimde 

anahtarlama ile iletime girer. Bu aralıkta T1 anahtarı iletimdedir, D1 ve D2 diyotları üzerinden çıkışa 

enerji aktarımı gerçekleşir. Mıknatıslanma endüktansı şarj olur ve mıknatıslanma akımı artar. 

 

Şekil 5. İkinci çalışma aralığı 

3) Şekil 6’da üçüncü çalışma aralığı görülmektedir. Bu aralığın başında rezonans akımı sıfıra iner ve 

devrede sadece mıknatıslanma akımı akmaktadır. Bununla birlikte primerden sekondere enerji aktarımı 

duraklar. T1 anahtarı kesime girer ve T2 anahtarı kapalıdır. T2 anahtarının çıkış kapasitesi deşarj olur. 

Aynı zamanda T1 anahtarının çıkış kapasitesi giriş gerilimine şarj olur.  
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Şekil 6. Üçüncü çalışma aralığı 

4) Şekil 7’de dördüncü çalışma aralığı görülmektedir. T1 ve T2 anahtarları kapalı konumdadır, bu ara-

lık ölü zaman aralığıdır. Bu aralığın başında T2 anahtarının gövde diyodu iletime geçer. Bu rezonans 

akımının girişe dönmesini engeller. Bu aşamada T2 anahtarının çıkıi kapasitesi sıfır volta deşarj edilmiş 

ve gövde diyotu iletimdedir. T2 anahtarı sıfır gerilimde anahtarlama için hazır durumdadır.  

 

Şekil 7. Dördüncü çalışma aralığı 

5) Şekil 8’de beşinci çalışma aralığı görülmektedir. Bu aralığın başında T2 anahtarına kapı sinyali 

uygulanır. Sonrasında T2 anahtarının gövde diyodu kesime girer ve aynı anda T2 anahtarı sıfır gerilimde 

anahtarlama ile iletime girer. D3 ve D4 diyotları iletime girer ve çıkışa enerji aktarımı yeniden başlar. 

Mıknatıslanma endüktansı negatif yönde şarj olur ve mıknatıslanma akımı negatif yönde artar.  

 

Şekil 8. Beşinci çalışma aralığı 

6) Şekil 9’da altıncı çalışma aralığı görülmektedir. Bu aralığın başında rezonans akımı sıfıra iner ve 

devrede sadece mıknatıslanma akımı akmaktadır. Bununla birlikte primerden sekondere enerji aktarımı 

duraklar. T2 anahtarı kesime girer ve T1 anahtarı kapalıdır. T1 anahtarının çıkış kapasitesi deşarj olur. 

Aynı zamanda T2 anahtarının çıkış kapasitesi giriş gerilimine şarj olur. Bu aralıktan sonra birinci aralığa 

dönülür ve periyot tamamlanmış olur. 

 

Şekil 9. Altıncı çalışma aralığı 
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Yeni Nesil GaN Transistörlerin Rezonanslı LLC Dönüştürücüye Sağladığı Avantajlar 

Rezonanslı LLC dönüştürücünün sıfır gerilimde anahtarlama sağlayabilmesi ölü zaman sırasında mık-

natıslanma akımı ile transistörlerin çıkış parazitik kapasitörlerini şarj ve deşarj etmesine bağlıdır. GaN 

transistörler süper-jonksiyon MOSFET transistörlerle parazitik çıkış kapasitörleri açısından karşılaştı-

rıldığında, GaN transistörlerin çıkış kapasitörlerinin zamana bağlı değerinin çok daha küçük olduğu 

görülmektedir. Yani GaN transistörlerin parazitik çıkış kapasitörleri çok daha hızlı yada çok daha küçük 

akımla doldurulabilmektedir. Bunun sebebi MOSFET’lerin çıkış kapasitörlerinin düşük gerilim seviye-

lerinde çok daha yüksek kapasitans değerlerine sahip olmalarıdır.  

(Deboy G., Haeberlen O., Treu M., 2017) 

Çıkış kapasitörlerinin bu özellikleri sayesinde GaN transistörler LLC dönüştürücülerde verim avantajı 

sağlayabilmektedirler. Transistörlerin çıkış kapasitörlerini şarj ve deşarj etmek için gereken süre azala-

cağından ölü zaman süreleri önemli ölçüde kısaltılabilir. Ölü zaman sürelerinin kısalması ile birlikte 

transistörlerin aktif kaldıkları ve çıkışa enerji aktardıkları süre artacaktır. Bununla birlikte daha geniş 

bir iletimde kalma süresinde aynı miktarda enerji çıkışa aktarılacağı için primer ve sekonder akımların 

RMS değerleri azalacaktır. Bu sayede primer ve sekonder akımlarını taşıyan transistörler, transformatör 

sargıları ve diyotlar üzerindeki kayıp miktarı azalacaktır.  

Transistörlerin çıkış kapasitörlerinin zamana bağlı değerinin daha küçük olması, denklem (3)’den görü-

leceği üzere daha küçük mıknatıslanma akımı ile şarj ve deşarja imkân sağlar. Mıknatıslanma akımı 

transistörlerin çıkış kapasitörlerini şarj ve deşarj ederek sıfır gerilimde anahtarlama sağlanmasına sebep 

olsa da primer akımının RMS değerini arttırmaktadır. Bu sebeple mıknatıslanma akımının azalması ile-

tim aralığındaki transistörlerin üzerinden geçen ve transformatörün primer sargısı üzerinden geçen akı-

mın RMS değerini azaltacağından, bu komponentler üzerindeki kaybı azaltır. 

                                                                                                                     (3) 

(Seeman M.D., 2015) 

SONUÇ 

Rezonanslı LLC dönüştürücü ek bir anahtarlamalı devre yapısı olmadan sıfır gerilimde anahtarlama 

sağlaması, yüksek verim, düşük komponent sayısı ve düşük maliyet gibi sebeplerden ötürü birkaç yüz 

watt güç seviyelerinde sıkça kullanılan bir dönüştürücü olmuştur. Bu dönüştürücünün yapısı, çalışma 

aralıkları, nasıl sıfır gerilimde anahtarlama sağladığı ve önemli tasarım kriterleri bu çalışmada incelen-

miştir. Ayrıca yeni nesil GaN transistörlerin rezonanslı LLC dönüştürücü ile uyumu değerlendirilmiştir. 
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GENİŞ GİRİŞ GERİLİMİ ARALIKLI REZONANSLI LLC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN 

ANALİZİ  

Hasan SAĞLAM1, Hacı BODUR2, Erdem AKBOY3 

1-2-3Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Günümüzde birçok elektronik cihazın düzgün bir şekilde çalışabilmesi için girişlerinde regüleli bir 

gerilime ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akıllı ev uygulamalarında kullanılan cihazlar ile akıllı ev oto-

masyonu sistemlerinde (akıllı sayaçlar gibi) bu durum daha çok önem kazanmaktadır. Akıllı ev sistem-

lerinde kullanılan bu regüleli cihazların, geniş bir giriş gerilimi aralığında belirlenen standartları sağla-

maları ve şebeke uyumlu çalışabilmeleri zorunluluktur. Böylece akıllı ev uygulamalarında sistemin sü-

rekliliği ve kararlılığı sağlanır ve şebeke kaynaklı sorunlardan sistem etkilenmez. Bu sebeple regüleli 

gerilime ihtiyaç duyan bu akıllı ev sistemi cihazları, geniş bir giriş gerilimi aralığında çalışıp çıkışında 

regüleli bir gerilim üretebilen güç kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Bu güç kaynaklarının aynı zamanda 

yüksek güç yoğunluğu ve yüksek verime sahip olmaları da önemli bir konudur. Bu sayede daha küçük 

boyutlarda ve daha yüksek enerji tasarrufuna sahip olurlar. Son zamanlarda kullanılan güç kaynakları 

içinde LLC rezonans dönüştürücü yüksek güç yoğunluğu, yüksek verim ve basit yapısı ile dikkat çek-

mektedir. Rezonans yapısı sayesinde anahtarlama elemanları üzerinde sıfır akımda anahtarlama ve sıfır 

gerilimde anahtarlama meydana gelmektedir. Bu sayede anahtarlama anlarındaki kayıplar sıfıra yaklaş-

maktadır. Ancak, geleneksel LLC rezonans dönüştürücüler sabit bir giriş gerilimine ihtiyaç duymakta-

dır. Bu çalışmada rezonanslı dönüştürücü LLC’lerin sabit bir giriş gerilimine ihtiyaç duymadan geniş 

bir giriş gerilimi aralığı için nasıl analiz edilmesi gerektiği anlatılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Rezonans Dönüştürücü, Geniş Giriş Gerilimi Aralıklı LLC, Güç Kaynağı, Akıllı 

Ev 

GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVE   

Günümüzde birçok güç kaynağının regüleli bir çıkış gerilimine sahip olması bir zorunluluk haline gel-

miştir. Özellikle regüleli bir DC gerilime ihtiyaç duyan elektronik cihazların beşlemesi için kullanılan 

güç kaynakları genellikle şebeke uyumlu olarak çalışabilmelidir. Şebeke uyumlu olan bu güç kaynakla-

rının geniş bir giriş gerilimi aralığında çalışabilecek şekilde tasarlanmaları önemli bir konudur. Özellikle 

akıllı ev uygulamalarında kullanılan AC/DC dönüştürücülerinin bu şartları taşıması beklenmektedir. Bu 

sayede akıllı ev uygulamaları ve akıllı ev otomasyon sistemleri şebeke kaynaklı ani gerilim değişimleri 

gibi arızalardan etkilenmez. Böylece akıllı ev sisteminin sürekliliği ve güvenliği sağlanmış olur. Burada 

belirtilen akıllı ev uygulamaları ve akıllı ev otomasyon sistemlerindeki yükler aşağıda kaynak olarak 

verilen makalelerde belirtilmiştir.  

(J. Yoshinaga et al., 2015), (L. Liu, Y. Liu, L. Wang, A. Zomaya and S. Hu, 2015) 

Akıllı ev uygulamalarında DC yüklerin beslenmesi amacı ile kullanılan üç tip genelleşmiş güç elektro-

niği topolojisi mevcuttur: 

• Düşük frekans transformatör ile tasarlanan AC-DC dönüştürücü topolojisi. 

• Aralarında yüksek frekanslı transformatör mevcut olan AC-DC ve DC-DC dönüştürücüler.  

• Orta frekanslı transformatör ile kullanılan AC-AC ve AC-DC dönüştürücüler. 
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(T. J. C. Sousa, V. Monteiro, J. S. Martins, M. J. Sepúlveda, A. Lima and J. L. Afonso, 2019) 

Her bir topoloji kendi içinde avantaj ve dezavantajlara sahiptir ancak AC-DC ve DC-DC dönüştürücülü 

yapı yüksek frekanslarda çalışabildiğinden dolayı pasif malzemelerin boyutlarında önemli bir küçülme 

sağlamaktadır. Ancak yüksek frekanslara çıkıldıkça anahtarlama kayıpları artacaktır. Kayıpları azalt-

mak amacı ile doğal yapısında sıfır akımda anahtarlama (ZCS) ve sıfır gerilimde anahtarlama (ZVS) 

sağlayan rezonans dönüştürücüler kullanılabilir.  

(S. G. Mikhalchenko and A. A. Stolyarova, 2016) 

Yarım köprü (HB) LLC dönüştürücü yüksek güç yoğunluğu, yüksek frekanslarda çalışabilme, küçük 

transformatör boyutu, primer mosfetlerde düşük gerilim stresi gibi nedenler ile ilgi çekicidir. Geleneksel 

bir LLC rezonans dönüştürücü AC şebeke bağlantısı ile çalışması gerektiğinde bir DC-DC dönüştürü-

cüye ihtiyaç duymaktadır. Genelde bu DC-DC dönüştürücü LLC dönüştürücünün girişine regüleli ve 

sabit 400V veren bir güç faktörü düzeltici devresi olmaktadır. Ancak güç faktörü düzeltici (PFC) devre 

gerekmeksizin LLC rezonans dönüştürücünün şebeke uyumlu tek basamaklı yapıda tasarlanması boyutu 

küçültür ve maliyeti azaltır. Bu çalışmada geniş bir şebeke giriş gerilimi aralıklı tek basamaklı LLC 

rezonans dönüştürücünün nasıl optimize edileceği anlatılmıştır.  

(X. Fang, H. Hu, Z. J. Shen and I. Batarseh, 2012) 

(Bing Lu, Wenduo Liu, Yan Liang, F. C. Lee and J. D. van Wyk, 2006) 

(C. Kim, J. Baek and J. Lee, 2018) 

AMAÇ 

 Geleneksel bir rezonanslı dönüştürücü LLC birçok avantajının yanında bazı dezavantajlara da sahiptir. 

Bu dezavantajlar özellikle akıllı ev uygulamaları için kullanımını kısıtlamaktadır ve kullanılabilmesi 

için bazı ek devrelere ihtiyaç duyulmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple geleneksel bir rezonanslı dö-

nüştürücü LLC’nin dezavantajlarını ortadan kaldırabilmek için geniş giriş gerilimi aralıklı bir LLC’nin 

taşarım parametrelerinin nasıl belirlenmesi gerektiğinin anlatılması amaçlanmış ve nasıl optimize edi-

leceği sunulmuştur. 

KAPSAM 

Bu çalışma için akıllı ev uygulamalarında güç kaynağı ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuş ve bu 

doğrultuda incelemeler yapılmıştır. Bu sebeple bu çalışmada güç elektroniği topolojilerinden AC/DC 

ve DC/DC dönüştürücüler ve bunların akıllı ev uygulamaları kapsam içine alınmıştır. 

YÖNTEM 

 Rezonanslı Dönüştürücü LLC 

Aşağıda şekil 1’de rezonanslı dönüştürücü LLC’nin devre şeması görülmektedir. 

Şekil 1’de temel şematik gösterimi verilmiş olan rezonanslı dönüştürücü LLC 3 temel kısımdan oluş-

maktadır. Girişteki sabit gerilimi %50 doluluk oranı ile anahtarlayarak kare dalga üreten devre, girişten 
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kare dalga olarak verilen enerjinin islendiği rezonans devresi ve trafodan gelen AC enerjinin DC ener-

jiye çevrilerek çıkışa aktarıldığı doğrultucu devre.  

Rezonanslı dönüştürücü LLC’nin bir anahtarlama periyodu 6 temel bölümden oluşmaktadır. Son 3 bö-

lüm ilk 3 bölümün tersi seklinde gerçekleşmektedir.  

 

Şekil 1. Sunulan rezonanslı dönüstürücü LLC 

Aralık 1,2 ve 3’de anlatılan çalışma modları ve bu aralıklar için verilen şekil 5’deki dalga şekilleri anah-

tarlama frekansının rezonans frekansına eşit olduğu durum için geçerlidir. 

Aralık 1 [ ]: 

 

Şekil 2. LCC çalışma aralığı 1 

Bir önceki çalışma aralığında iletimde olan  anahtarlama elemanının sinyalinin kesilmesi ile bu aralık 

baslar. Bu aralıkta rezonans akımı  mıknatıslama akımına  eşittir. Bu aralık başladığında giriş 

gerilimi( ) ile dolu olan kapasitesi mıknatıslama akımı ile deşarj olmaya baslar, kapasitesi ise 

mıknatıslama akımı ile şarj olur.  kapasitesi, giriş gerilimi ve  diyodunun iletim geriliminin toplamı 

kadar dolduğunda bu aralık biter. Ölü zaman olarak adlandırılan bu aralıkta iki anahtarlama elemanı da 
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kesimdedir. Mıknatıslama akımının  kapasitesini deşarj,  kapasitesini de şarj edebilecek kadar yük-

sek seçilmesi oldukça kritiktir.  

 

Aralık 2 [ : 

Şekil 3. LCC çalışma aralığı 2 

Transformatör  mıknatıslama akımının  diyodunu iletime geçirmesi ile bu aralık baslar. Bu ara-

lıkta rezonans akımı  negatiftir. Bu aralığın herhangi bir anında ’e sinyal verilebilir. ’in iletime 

geçeceği bu anda  diyodunun uçları arasındaki gerilim farkı sıfıra çok yakın olduğundan dolayı  

anahtarlama elemanı üzerinde sıfır gerilimde geçiş (ZVS) sağlanmış olur. 

Aralık 3 [ ]: 

 

Şekil 4. LCC çalışma aralığı 3 

Rezonans akımının pozitif olması ile bu aralık başlamış olur. Sinüsoidal olarak yükselmeye başlayan 

rezonans akımı  anahtarlama elemanı rüzerinden akar. Birincil sargıdan akan akım transformatör üze-

rinden ikincil sargıya uygulanır ve bu akım  üzerinden çıkışa aktarılır. Rezonans akımının mıknatıs-

lama akımına eşit olması ile bu aralık son bulur. Bu aralık son bulduğunda  üzerinden akan akım 

sıfıra eşit olur. Bu sayede  üzerinde Sıfır Akımda Anahtarlama (ZCS) sağlanmış olur. 

Diğer yarım periyottaki aralıklar yukarıda anlatılan aralıkların tersi seklinde gerçekleşir. 

Rezonans dönüştürücü LLC’nin frekans kontrollü bir yapısı olduğundan dolayı çalışma frekansının re-

zonans frekansından farklı olduğu noktalarda akım ve dalga şekilleri değişmektedir.           
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 Rezonans Altı Çalışma 

Çalışma aralıklarındaki temel prensipler yukarıda rezonans frekansında çalışma durumunda anlatıldığı 

gibidir. Ancak  aralığında ’in sinyali henüz kesilmeden önce primer akımı mıknatıslama 

akımına eşit olur. Şekil 6’da gözlemlendiği üzere rezonans akımı periyodu  anahtar sinyalinin peri-

yodundan daha kısadır. Rezonans altı çalışmada anahtarlama elemanlarında sıfır gerilimde anahtarlama 

ve çıkış diyotlarında sıfır gerilimde anahtarlamanın sağlanmaya devam ettiği görülmektedir. 

 

Şekil 5. Rezonans frekansında çalışma aralıkları ile ilgili temel dalga şekilleri 

 

Rezonans Üstü Çalışma 

Çalışma aralıklarındaki temel prensipler rezonans frekansındaki çalışma durumunda anlatıldığı gibidir. 

Ancak  aralığında  anahtarlama elemanının sinyali kesildiğinde rezonans akımı mıknatıslama akı-

mına erişmemiş olur. Bu durumda primer akımı  ölü zaman aralığında hızlıca mıknatıslama 

akımı değerine düşer.   



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

596 

 

                            

 

Birinci Harmonik Yaklaşımı (FHA): 

Rezonanslı dönüştürücü LLC’nin analizinde genel olarak Birinci Harmonik Yaklaşımı(FHA) kullanılır. 

Bu yaklaşımda, sabit gerilimden %50 doluluk oranı ile anahtarlanarak üretilen kare dalganın sadece 

birinci yani temel harmonik bileşeni dikkate alınarak analiz yapılır. Diğer harmonik değerleri dikkate 

alınmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

LLC analizi FHA dikkate alınarak yapıldığından dolayı birinci harmonik dışındaki harmonikler dikkate 

alınmaz. Bundan dolayı, yapılan analizler anahtarlama frekansı rezonans frekansına yakın olduğu nok-

talarda geçerlidir. Anahtarlama frekansı rezonans frekansından uzaklaşmaya başladıkça analiz ve ger-

çekleme arasında sapmalar olmaya başlayacaktır. Rezonans frekansından uzakta çalışma durumlarına 

uygun analizler yapılmalıdır.  

FHA yaklaşımı uygulanarak elde edilen Kazan Faktörü( ) değeri aşağıdaki formül ile hesaplanır. 

 

Şekil 8. LLC'nin basitleştirilmiş devre mo-

deli 

Şekil 6. Rezonans frekansı altında 

çalışma aralıkları ile ilgili temel 

dalga şekilleri 

Şekil 9. LLC'nin Birinci Harmonik Yak-

laşımı dikkate alınarak oluşturulan devre 

yapısı 

Şekil 7. rezonans frekansı altında 

çalışma aralıkları ile ilgili temel 

dalga şekilleri 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

597 

Kazanç Faktörü formülündeki değişkenler. 

 (2) ,       (3),       (4) 

: Transformatör mıknatıslama endüktansı, 

: Rezonans endüktansı 

: Rezonans kapasitesi 

: Anahtarlama frekansı 

: Rezonans frekansı 

: FHA yaklaşımında primere indirgenmiş yük değeri. 

Çıkış gerilimi( ) fonksiyonu: 

 (5) 

n: Transformatör dönüşüm oranı. 

Çıkış gerilimi denkleminden anlaşılacağı üzere çıkış gerilimi kazanç faktörü, transformatör dönüşüm 

oranı ve giriş gerilim değerlerine bağlıdır. Trafo dönüşüm oranı(n) tasarım aşamasında seçilen bir de-

ğerdir bu nedenle çalışma koşullarına göre değişmez. Burada gerekli çıkış geriliminin kazanç faktörü 

değeri ile ayarlandığı görülmektedir. Bu durumda Kazanç Faktörü aralığı giriş geriliminin maksimum 

ve minimum noktalarını karşılayabilmelidir. 

BULGULAR 

Kazanç Faktörünün bağlı olduğu değişkenlerden , ,  ve  değerleri sabit değişkenlerdir ve tasa-

rım aşamasında belirlenerek devreye yerleştirilir. Kazanç faktörünün değiştirilerek gerekli çıkış gerili-

minin üretilmesi ise anahtarlama frekansı( ) değiştirilerek elde edilir.  

Geniş giriş gerilimi aralıklı LLC tasarım analizi yapılırken dikkate alınması gerekenler: 

1. Yüksek oranı daha dar bir gerilim regülasyonuna sebep olur. Bu sebeple geniş bir giriş geri-

limi aralığı için bu oranın düşürülmesi gerekir. Bu oran  değeri düşürülerek elde edilirse daha yüksek 

mıknatıslama akımları çekilecektir. 

2. Yüksek  oranı daha dar bir gerilim regülasyonuna sebep olmaktadır. Geniş bir gerilim regülas-

yonu sağlayabilmek için bu oranın düşürülmesi gerekir. Bu oranın değişmesi rezonans frekansını değiş-

tirecektir. Optimizasyon yapılırken dikkat edilmesi gerekir. 

Bu oranların Kazanç Eğrisine olan etkileri ‘’Frekans-Kazanç’’ grafiği üzerinde incelenir. Şekil 10’da 

bu oranların değişiminin kazanç eğrisine nasıl etkidiği görülmektedir.  
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                                      a. Ln=1                                                                                  b. Ln=5 

                                    c. Ln=10                                                                                 d. Ln=20 

 

Şekil 10’dan de görüleceği üzere  değerinin değişmesi ile daha yüksek Kazanç Faktörü değerleri alı-

nabilmektedir. Bu durum da daha iyi bir gerilim regülasyonu sağlanabileceğini ve daha geniş bir giriş 

gerilimi aralığında çalışılabileceğini göstermektedir.  

SONUÇ 

Bu çalışmada, geniş giriş gerilimi aralıklı rezonanslı dönüştürücü LLC’lerin analizi yapılmıştır. LLC 

yapısında bulundurduğu rezonans devresinin sağladığı faydalar ile yüksek güç yoğunluğu elde edebil-

mektedir. Ancak bu faydasının yanında geniş bir giriş gerilimi aralığında çalışabilmesi için doğru ana-

lizlerin yapılması gerekir.  Bu çalışmada da geniş bir giriş gerilimi aralığında çalışabilmesi için gereken 

analizler anlatılmış ve gerekli kazanç faktörünün hangi koşullarda sağlanabileceği gösterilmiştir.   

 

 

 

 

 

Şekil 10. ''Frekans-Kazanç'' Grafiklerinin Ln değeri ile değişimi 
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Abstract: Lattice structures, which can be fabricated by the recently developed additive manufacturing 

technologies, are used to have lightweight but strong components in many different areas such as aero-

space, defense and biomedical industries. The relative density prediction of these lattice structures is 

important to have realistic designs when they are used in topology optimization. This work presents a 

comparison of the results of different curve fit functions of relative Young’s moduli versus relative 

density of specific lattice structures. For this comparison, first, homogenized cellular mechanical prop-

erties have been calculated with a numerical homogenization method. A phyton script is prepared to 

calculate the homogenized properties in the commercial finite element analysis software Abaqus for 

various relative density values in the range between 0 and 1. Then, different fit curves are generated 

with different curve fit functions for the relationship between the relative density and homogenized 

properties. The root mean square error (RMSE) values are calculated to choose the fitting function that 

gives the best fit for each lattice structure. The lattice cell and the corresponding density-property curve 

that gives the highest homogenized properties is used in a topology optimization process to evaluate the 

differences of the optimized result from the regular topology optimization result.  

Keywords: Lattice Structure, Homogenization, Curve Fitting, Topology Optimization 

INTRODUCTION 

In recent years, many technologies have been developed in additive manufacturing area. Due to these 

developments, complex geometries such as lattice structures that compose networks of interconnected 

strut elements can be fabricated easily. Because of controllable properties such as different topologies 

and relative densities, periodic lattice cells are widely used in engineering applications to lighten the 

structures. Owing to many advantages in using the lattice materials, many researchers have been work-

ing in the area [1].  

Since the complexity of the lattice materials results in high computational cost for the simulation of their 

property, homogenization methods can be used to calculate the macroscopic cellular material properties. 

Homogenization is a method that can displace the composite with an equivalent material model in order 

to solve issues in the analysis of boundary value problem with high heterogeneities. [2]. In this method, 

to obtain the homogenized material property based on unit cell, the regional problem is solved and the 

whole problem is calculated by assigning a solid material with the homogenized property to replace the 

periodic cell structure. Arabnejad and Pasini [3] studied the mechanical properties of six different lattice 

topologies by asymptotic homogenization. The homogenization is achieved by using finite element anal-

ysis (FEA) for a unit lattice cell model. This method is often called as numerical homogenization be-

cause the FEA is used as different from the analytical homogenization methods.  
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Omairey et al. [4] developed a plugin in order to calculate the homogenized elastic material properties 

of user created periodic representative element in Abaqus/CAE without using any other third-party pro-

gram. The plugin has used periodic boundary conditions (PBCs) [5] and some equations in order to 

apply boundary conditions using symmetry of the representative volume element (RVE) to estimate the 

homogenized effective elastic material properties. Dong et al. [6] generated a short homogenization code 

in MATLAB using the numerical homogenization method for three-dimensional (3D) lattice materials. 

This code has used a voxel model to calculate homogenized constitutive matrix and elastic material 

properties. According to the result of the study, different geometric lattice cells demonstrate anisotropic 

elastic properties to various extent.  

Ching et al. [7] worked on a homogenization-based topology optimization method in order to success 

lightweight design by optimizing variable-density cellular lattice structure. In the study, in order to ob-

tain elastic material mechanical properties, homogenization was applied through the scaling law as func-

tion of relative density of cellular structures. A polynomial function was fit to calculated data to obtain 

the scaling law of the cellular structure. Then, the scaling law was directly used in the topology optimi-

zation. The proposed method was verified by comparing the results obtained through the homogenized 

model, full-scale simulation, and some experiments. Liu and Tovar [8] also generated a MATLAB code 

to solve 3D topology optimization problems. In their code, homogenization was used to estimate mate-

rial properties through the FEA for the topology optimization. This method is called the homogenization 

method for topology optimization [9]. 

The above-mentioned studies in the literature that integrate homogenized lattice structure properties into 

the topology optimization process use various fitting functions to have the relationship between the 

relative density of the lattice cell and its homogenized property. However, a comparative study that 

investigates the accuracy of these different fitting functions is needed to determine the most suitable one 

to be used in topology optimization process. Hence, in this study, a comparison of the results of different 

curve fit functions of relative Young’s moduli versus relative density of specific lattice structures is 

presented. For this comparison, first, homogenized cellular mechanical properties have been calculated 

with a numerical homogenization method. A phyton script is prepared to calculate the homogenized 

properties in the commercial finite element analysis software Abaqus for various relative density values 

in the range between 0 and 1. Then, different fit curves are generated with different curve fit functions 

for the relationship between the relative density and homogenized properties. The root mean square 

error (RMSE) values are calculated to choose the fitting function that gives the most suitable fit for each 

lattice structure. The lattice cell and the corresponding density-property curve that gives the highest 

homogenized properties is used in a topology optimization process to evaluate the differences of the 

optimized result from the regular topology optimization result. 

This paper is arranged as follows: Section 2 describes the FEA with a script and obtaining effective 

elastic material properties by using numerical homogenization. Section 3 describe generating different 

fit curve and RMSE values for the scaling law of the cellular structure. Section 4 presents topology 

optimization application and results is explained in Section 5.  

NUMERICAL HOMOGENIZATION of LATTICE STRUCTURES 

In order to calculate elastic material properties of selected periodic cell structures, a numerical homog-

enization method is employed by using the plugin developed by Omairey et al. [4] for Abaqus/CAE. 
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Before running the plugin, first, an in-house python script, which generates geometry, mesh, material, 

section assignment, assembly of the cell structure automatically in Abaqus, is prepared. Seven different 

scripts for seven different type of lattice cells (Figure 1) are developed for this study that can paramet-

rically change the radius of the struts depending on the desired relative density of these lattice cells. 

Then, finite element models are created by running the scripts in Abaqus/CAE. Simple geometries such 

as simple cubic (SC), face-centered cubic (FCC), and SC and body-centered cubic (BCC) models are 

meshed with hexahedral elements (Figure 2(a)) while complex geometries such as the OCTET lattice 

cell are meshed with second order tetra elements (Figure 2(b)). The hexahedral mesh element used in 

Abaqus is C3D8R while the tetrahedral mesh element is C3D10. After creating the finite element mod-

els, homogenized effective elastic material properties are estimated by running the plugin for various 

relative density values in the range between 0 and 1 with intervals of 0.05. For each cell type, Young ‘s 

modulus E11, E22 and E33, shear moduls  G12, G13 and G23 and Poisson ratios are calculated. For SC cell 

type, the results are listed in Table 1 as an example for various relative density values. The results show 

that, these cell types have the same material properties in three direcitons for a constant relative density 

since the strut members have symmetry and same diameters as seen in Figure 1. 

 

       SC            SC-BCC         SC-FCC           FCC            BCC-FCC  SC-BCC-FCC  OCTET 

Figure 1. Geoemetric shape of seven latis cell types (SC stands for simple cubic, BCC stands for 

body-centered cubic, and FCC stands for face-centered cubic) 

 

 

                                                     (a)                                     (b) 

Figure 2. Finite element model of (a) SC-BCC cell – hex mesh, (b) Octet cell – tetra mesh 
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Table 1. Homogenized elastic constans of SC lattice cell type for a unit cell size and various rela-

tive densities 

Lattice volume frac-

tion 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

E11 (GPa) 8.1 18.1 29.8 43.6 59.4 78.5 101.3 128.6 161.2 200.0 

E22 (GPa) 8.1 18.1 29.8 43.6 59.4 78.5 101.3 128.6 161.2 200.0 

E33 (GPa) 8.1 18.1 29.8 43.6 59.4 78.5 101.3 128.6 161.2 200.0 

G12 (GPa) 0.19 1.03 2.92 6.31 11.55 19.19 29.77 43.60 60.51 76.90 

G13 (GPa) 0.19 1.03 2.92 6.31 11.55 19.19 29.77 43.60 60.51 76.90 

G14 (GPa) 0.19 1.03 2.92 6.31 11.55 19.19 29.77 43.60 60.51 76.90 

ν12 0.056 0.085 0.110 0.134 0.159 0.186 0.216 0.248 0.279 0.30 

ν13 0.056 0.085 0.110 0.134 0.159 0.186 0.216 0.248 0.279 0.30 

ν23 0.056 0.085 0.110 0.134 0.159 0.186 0.216 0.248 0.279 0.30 

 

SCALING LAW RESULTS of the LATTICE STRUCTURES 

For the cellular materials, relative density ρr = ρc/ρ*, is the most important structural characteristic that 

is the ratio of the density of the cellular structure ρc and density of the solid material ρ*. According to 

Gibson-Ashby model [10], elastic modulus E is a function of relative density which is called ‘scaling 

law’. With regard to this function, scaling law is in the form of f(ρr) = EC/E* where EC is the elastic 

modulus of the cellular material property and the solid material, respectively. Generally, this ratio is 

called the relative elastic modulus.  f(ρr) can be a polynomial or power function of the relative density 

ρr.  

To generate the scaling law of the cellular material, different types of functions, which are polynomial, 

exponential, and custom functions are fit to the set of data that is obtained from the numerical homoge-

nization process  to show the relationship between relative the elastic modulus and relative density. The 

relationships between relative Young ‘s modulus and relative density by using these different types of 

functions can be written as: 

                              E(ρr)= a0+a1 ρr + a2 ρr
2+ ...                                                                         (1) 

                              E(ρr)= a*exp(b ρr) + c*exp(d ρr)                                                                 (2) 

                             E(ρr)= k*( ρr 
n)                                                                                              (3) 

                             E(ρr)=  ρr 
n                                                                                                    (4) 
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Eq. (1) is a polynomial fit curve function for the relationship between the  elastic modulus and relative 

density where ai (i=0,1,2,...) are the constant coefficients. In Eq. (2), a,b,c and d are the the constant 

coefficients for the exponentional fit function. Eqs. (3) and (4) are custom fit functions with a power 

coefficient denoted by n and a coefficent dentoed by k. .  

When Eq. (1) is used, quadratic, cubic, and quartic polynomial fit functions are fitted to the computati-

onal data for different lattice cells. As presented in Figure 3, the cubic polynomial fit is more robust than 

the quadratic polynomial fit as the quadratic polynomial fit has some deviations from the data when 

visually inspected. The RMSE values given in Figure 3 also supports this conclusion since the quadratic 

polynomial fit has the highest RMSE value. Although the quartic polynomial fit is similar to cubic 

polynomial fit, the cubic polynomial fit function has fewer coefficients than the quartic polynomial fit. 

For this reason, the cubic polynomial fit is preferred when Eq. (1) is used.   

In addition, the other fitting function results i.e. exponential and custom fit curves given in Eqs. (2-4) 

fitted for the BCC-FCC laticce cell are shown in Figure 4. The RMSE values for each fit function are 

calculated for seven different lattice cells and listed in Table 2. The relative density and homogenized 

Young’s modulus results of seven lattice cells are shown in Figure 5. 

(a)                                                (b)                                              (c) 

Figure 3. Elastic scaling law and RMSE values for BCC-FCC cellular structure fitted with (a) 

quadratic, (b) cubic,(c) quartic polynomials 

 

(a)                                                (b)                                              (c) 

Figure 4. Elastic scaling law for BCC-FCC cellular structure fitted with (a) exponential function 

in Eq. (2), (b) custom functionin Eq. (3), (c) custom function in Eq. (4) 
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Table 2. RMSE values for curve fit of each cell type 

Cell Type Eq. (1) Eq. (2) Eq. (3) Eq. (4) 

SC 3.69E-4 3.40E-3 1.82E-2 2.72E-2 

SC-BCC 6.80E-4 2.74E-2 1.26E-2 1.26E-2 

SC-FCC 7.19E-4 2.28E-2 8.50E-3 8.50E-3 

FCC 2.30E-3 2.25E-2 3.06E-2 3.14E-2 

BCC-FCC 6.94E-4 7.80E-3 7.90E-3 8.70E-3 

SC-BCC-FCC 3.34E-4 1.70E-2 1.52E-2 1.56E-2 

OCTET 8.39E-4 4.85E-2 1.40E-2 1.42E-2 

 

 

Figure 5. Elastic modulus values for seven latis cells 

TOPOLOGY OPTIMIZATION 

In this section, we explain how the elastic scaling law will be used in topology optimization code [8] in 

MATLAB for the design with lattice structures. In terms of evaluating relative Young’s modulus, SC 

and SC-FCC cell types have the maximum relative Young’s modulus as can be seen in Figure. 5. In 

addition, the fit functions obtained by Eq. (1) have the minimum RMSE results, the custom fit by Eq. 

(4) has the minimum number of coefficients while the RMSE results are still in acceptable range as seen 

in Table 2. Also, the default topology optimization code has a similar function with a power on the 

density value, which is defined by the penalization factor and set to p=3 by default. For these reasons, 

SC and SC-FCC cell type with the fit functions obtained by Eq. (4) was used in the topology optimiza-

tion code. The penalization factor is changed to the values obtained for the fit function in Eq. (4), i.e., n 

= 1.778 to use the SC cell curve and n = 1.836 to use the SC-FCC cell curve. A cantilever beam whose 

size is 30mmx10mmx2mm was used for the topology optimizations seen in Fig. 6(a). The bulk material 

Young’s modulus was set to 200 GPa and the volume fraction constraint was set to be 0.5 in the topology 
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optimization. The result of the default optimization code, for the SC cell and SC-FCC cell are given in 

Figs. 6(b), 6(c), and 6(d), respectively. The maximum displacement (U) obtained by the topology opti-

mization are given in Table 3. The results show that using the lattice structures can reduce the maximum 

displacement obtained by the topology optimization.    

 

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

Figure 6. Topology optimization of 3D cantilever beam. (a) Initial design domain, (b) default pe-

nalty value 3, (c) penalty value for SC cell 1.778, (d) penalty value for SC-FCC cell 1.836. 

 

Table 3. Maximum displacement values obtained from topology optimization 

Penalty factor (p) U (mm) 

Default, p=3 0.1627 

SC, p=1.778 0.1443 

SC-FCC, p=1.836 0.1460 

 

CONCLUSION 

This paper presents the use of different curfe fit functions for the density-based scaling law for seven 

type of lattice cells. In this method, first, homogenized relative material properties are obtained at vari-

ous relative density values. Then, different fit curve functions are used for the scaling law of the lattice 

cells and RMSE values are calculated for the functions. It was found out that the SC and SC-FCC lattice 

cell types have the highest homogenized Young’s modulus results. Furthermore, the custom fit function 

given by Eq. (4) provided good fit results according to the RMSE values with only one constant coeffi-

cient. Hence, this function is recommended to be used in the topology optimization process. The opti-

mization results were obtained for the SC and SC-FCC lattice cells. The results show that the topology 

optimization results with the lattice cell types produced lower displacement results compared to the 

default topology optimizations, which shows the advantage of the use of lattice structures.    
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Abstract: The launching of marine structures after land manufacturing has always been an extremely 

important issue for the shipbuilding industry. In the sector; Many methods have been used in launching 

operations from past to present. Along with the rapid developments in technology, there is a search for 

new methods in addition to the classical launching methods in the shipbuilding sector. In this study; One 

of the Tersan Shipyard R&D Center projects; After manufacturing the NB 1093 and NB 1094 passenger 

ships with a capacity of 640 people, 124 meters in length, 22 meters in width, 6200 tons of LNG and 

Hybrid propulsion in the horizontal plane, their transportation to the floating dock by land transfer and 

the whole of the launching operations from the floating dock were examined. In this context; The 

technical characteristics, numbers, placements, operation stages, connection of the floating dock, the 

work done on the ship and the methods of application of all these requirements are included. Also; 

floating dock connection details, work to be done before landing and operation steps during landing 

were examined in detail. As a result of this study; In the launching of very large tonnage structures using 

the land transfer method to sea; It has been determined to be an alternative, applicable and extensible 

method. In addition, it has been found to be more convenient in terms of time and cost. 

Keywords: Shipbuilding Industry, Shipyard, Launching, Land-to-Sea Transfer, Floating Dock 

INTRODUCTION 

As is known, approximately 90% of international trade in the world is done by sea (IMO, 2012). This 

situation, which has been going on since the beginning of history, reveals the rapid and direct effects of 

today's delicate global economic changes on the maritime industry. In the period from the early 2000s 

to the present, unprecedented developments have been experienced in the maritime sector and in the 

history of maritime. With the abundance of liquidity in the world markets and the increase in the de-

mands of China, India and similar countries, very profitable gains started to be obtained (OECD, 2015). 

As such, the importance given to the shipbuilding industry increased and the new shipbuilding sector 

gained importance. As important as completing the ship in the new shipbuilding industry, another issue 

is launching the ship. The importance of this operation has preserved its place throughout history. Alt-

hough its difficulties have made itself felt in every period, it is clear that there is no change in the fun-

damental laws of physics required by the launching of a ship. While ships mounted on short-cut cylin-

drical logs made of hornbeam wood to carry heavy objects called "felenk" in the Ottoman period were 

launched by rolling and moving, many methods are used in today's operations. 

New shipbuilding industry and the download method importance of the shipbuilding industry we con-

sider in Turkey is surrounded by sea on three sides, 8333km in length with a coastline, two as a country 

that lives intertwined with the short found in the throat of the international importance of R & D based 

innovative approaches has covered a significant distance in the construction of high value-added ships 

(Şener et al., 2004). With the development of the shipbuilding industry, our shipyard carries out new 

launch methods as well as classical launching methods. An example of these is the balloon launch 

method. With this method, it successfully carried out the operation of manufacturing a floating dock 

http://www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org/?sayfa=tammetinyukle&no=874
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with a capacity of 50,000 tons and weighing 15,000 tons on land and launching it with a balloon in two 

parts (Burak, Şükrü, Serap, & Görkem, 2019). Another example of our study is the 124-meter-long 

cruise ship built for Norway's HAVILA KYSTRUTEN AS company, which was completed on land in 

the shipyard, designed according to special notations with LNG and hybrid propulsion for the first time 

in the world. The eleventh star is only 42.2 light-years from the Solar System, the second brightest star 

after Castor (NB 1094) and the brightest star Pollux in the constellation Gemini, at an estimated 200 

million years old and 50.88 light-years from Earth. from Capella (NB 1093), the sister ships are built on 

a horizontal ground and the 200 axle lines are taken under the ship with a new transport system called 

SPMT (self propelled-modular transportation). After moving to the dock and the ships are secured in 

their places in the floating dock, the dock leaves the dock and sweat Sanenin is a new method of diving 

into the sea where it is locked onto the dive dock and eventually diving into the water to allow ships to 

swim in the sea107. In this study; It deals with the whole of land transport vehicles and the landing 

operations of ships. 

The reason for unloading the projects from land with carrier vehicles is that they cannot be unloaded at 

the shipyard by other landing methods. Ships are not suitable for unloading on the sled in terms of length 

and width, in addition, the crane height is not sufficient for placing the upper floors of the ship on the 

sled. 

In Figure-1 below, the cross section of the ship transferred to the floating dock with carrier cars and in 

Figure-2, the cross section of the ships taken into the floating dock with carrier cars from land are shown. 

 

Fig.- 1. The cross section of the transfer to the floating dock by land transport cars 

 

                                                            
107 https://www.tersanshipyard.com/docs/2020-3nd-newsletter-en.pdf 
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Fig.- 2. Cross section of ships on a floating dock 

Current Operation Description 

Launching operations have a special place and importance in all shipyards and ship owner companies 

in the world (İlkay, 2006). With the rapid developments in technology, a new method of land-to-sea 

transfer, which is a new method, has been started to be applied in the shipbuilding sector besides the 

classical diving methods. Another issue is to understand the rules and standards to be followed during 

the landing stages, and it is vital for safe landing (ISO, 2011). 

NB 1093 and NB 1094 with a transfer weight of 6200 tons in operation; Pipe pillars are thrown into the 

stern and fore hull of our Capella and Castor vessels and square profiles are welded to these pillars. 

Thus, a flat surface was created with the help of the chassis. It is planned to distribute the loads to the 

axles homogeneously by making the buckling calculations of the designed construction. 

It is carried out with hydrostatic driven Goldhofer brand heavy load modules, which are designed for 

difficult tasks for the transfer of ships from land to dock, and have hydraulic, remote control, combined 

transport capability to carry heavy loads. The modules can be combined and equipped with electronic 

multi-directional steering for better maneuverability. It has the ability to distribute the total weight of 

the ship homogeneously to all axles. 

4 axles with 6000 mm length, 3000 mm width, 1175 mm height, 8 axles, 32-wheeled THP / SL4 modules 

(Figure-3) and 6 axles with 9000 mm length, 3000 mm width, 1175 mm height, which can be combined 

longitudinally and laterally line, 12 axles, 48 wheeled THP / SL 6 modules (Figure-4) and 4 Deutz brand 

V6 11906 cm3 cylinder capacity 953 liter hydraulics that can produce 490 HP power in a single engine 

with 445 liter fuel capacity The drive modules with a weight of 6800 kg and a length of 3970 mm and 

a width of 2980 mm that can press the system were carried out with the Golfhofer PFV 490 / 60-31 

powerpack (Figure 5). In addition, 2 engines have been hibernated in the system. Wet ground, spinning 

tires, etc. In case of a check problem, the operation will be carried out by activating it. A total of 42 

drive axle lines and 158 carrier axle lines were used in the movement. 
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Fig.-3. (a)THP/SL 4,  (b) THP/SL 6  

                 

Fig.-4. PFV 490/60-31                                           

 

DESCRIPTION of the PLANNED OPERATION 

Ships NB 1093 and NB 1094 will be transported to the shipyard's Suezmax floating dock, which has a 

lifting capacity of 50 000 tons, a length of 284 meters and a width of 61 meters. It will be launched from 

the floating dock. 

These operations; the operations that need to be done on the ship and in the floating dock are examined 

in this study. 

Study to be done in floating docks 

The calculation report for the design of the vault and floating dock-vault connection rope 

required for the Suezmax floating dock anchoring system was made according to the wind speed 

of 30mt/sec. The calculations were made in line with the Ministry of Transport ‘Coastal 

Structures Planning and Design Technical Principles” renewed in 2016. Below, technical 

information of the suezmax floating dock belonging to the shipyard is given in Table-1. 
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Table-1. Floating dock technical information 

SUEZMAX FLOATING DOCK DIMENSIONS 

Width 60.9m 

Length 264m 

Height 20m 

Draft (Submerged height) 4.07m 

Freeboard (Height above water) 15.93m 

Burgundy area exposed to wind 

load 

264x15.93=4205.5m2 

Draft area subject to current load 51x15.93=812.43m2 

Fore-stern area 4.07x264=1074.48m2 

 

For wind speed 30m / sec; 

The following formula is used to calculate the Wind Resistance Force; 

Fw:1/2xρaxCDWxAWxUW
 108 (1) 

Fw: Wind resistance force (N) 

ρa: Specific mass of air (1,23 kg/m3) 

Aw: Projection area above the water surface of the building affected by the wind force (m2) 

Uw: Wind speed (m/s) 

CDW: Wind resistance coefficient 

RW: 0,8 (Wind speed level correction coefficient) 

Rd: 0,8 (Wind speed floating structure correction coefficient) 

The force acting on the burgundy field exposed to the wind load;  

Fw:1/2x1,23x1,2x4205,5x(30x0,8x0,8)2 Fw:1144132,85 N = 114413,2 kgf 

By predicting that the wind load exposed by the floating dock with the land connection is met, Fw: 

57206.6 kgf was taken as reducing the wind force by ½. 

Assuming that the total wind load will be met by 3 underwater mooring ropes; 

                                                            
108 https://aygm.uab.gov.tr/uploads/pages/kiyi-yapilari-planlama-ve-tasarim-teknik-esaslari/teknikesas.pdf 
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The total wind load that will affect the 3 floating dock vault connections determined in the design is 

57206.6 kgf. 

Accordingly, a load of P '= 57206,6 / 3 = 19068,8 kgf will be applied to 1 connection. 

The rope to be used in the connection, the agreed technical specifications as 3 or more strand polyester 

ship rope; 

Weight (W): 4kg /m 

Weight in water (W '): 1.1 kg / m 

W ': It is appropriate to be taken as 1.5 kg / m average value. 

Assuming that it has a safe carrying capacity of 20 tons. 

The horizontal distance of the fixing vaults from the floating dock Kh: 86 meters projected, water depth 

10 meters, floating dock connection lug height 16 meters 

h = 10m + 16m = 26m 

According to these data, the rope length is; 

It is found by the formula Kh = √L2-h2. 

Here Kh is the distance of the vault, 

h is the sum of the water depth at the vault fixing point, 

L refers to the length of the rope. According to this; 

86=√L2-262    L=89,84m approximately 90m rope length is obtained. 

Connection rope design is shared in Figure-6. 

 

 

Fig.-6. Design of the connecting rope 

 

Tgθ1: h/L + W'×L/2×P' 

Tgθ1: 26/90 + 1.5×90/ 2×19068.8=0.2924 
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θ1=16.29◦ 

Tgθ2: h/L- W'×L/2×P' 

Tgθ2: 26/90- 1.5×90/ 2×19068.8 = 0.2853 

θ2: 15.92◦ 

VA: P'×tgθ2 VA: 19068.8×0.2766 = 5575.7 kgf 

VB: P'×tgθ1 VB: 19068.8×0.2853 = 5440.3 kgf 

TA: P'/cosθ2 TA: 19068.8/0,9598= 19867.47kgf <20000 kgf; remained safe. 

TB: P'/cosθ1 TB: 19068.8/0,9616 = 19830.28kgf <20000 kgf; remained safe. 

According to these data, polyester with 3 or more branches to be selected has provided the rope safety 

with 20 tons of safe carrying power and its suitability for use has been achieved. 

Vault shear force safety calculation: 

Selected vault weight (T): 80 tons 

In-water vault weight (Ts): 46,66 tons 

Whether the selected vault is slip resistant or not is determined by the formula below.  

Kem = 0,6×(TS-VA) /P' ≥ 1,20 must provide. 

According to this; 

Kem= 0,6x (46660-5575.7) / 19068.8=1,29 ≥ 1,20; The vault to be selected is safe against slipping.. 

Regarding the floating dock system; 

East-West direction 30m / s wind speed is likely to be 5-10 years on average. As shown in the floating 

dock connection plan in Figure-7; The tying system remains safe with 3 pieces of 80-ton concrete vaults 

with 5x5x1.2 dimensions and 8-strand polypropylene rope with a safe carrying capacity of at least 20 

tons, or an equivalent mooring rope. 

By leaning against the pier on the west side of the floating dock, it was assumed that some of the force 

would be met, and the position was taken according to the 30m / sec result. 

The provided current data were shared with two different expert oceanographers and their opinions were 

taken verbally. The common opinion of both oceanographers, who know the region and the project area 

well and have worked in very close locations, is that only surface currents can be measured according 

to seasonal, seasonal and daily wind conditions in this area and it is not possible to have this current 

speed at a speed of 2.5 knots. 

Nevertheless, it can be met with the connection to the bollards on the fixed pier, which is calculated 

with a speed of 2.5 knots, on the west side of the floating dock and docking in the abor. 

The connection plan of the floating dock is shown in Figure-6 below. 
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Fig.-6. Attachment plan of the floating dock 

The floating dock is positioned between no 2 and 3 piers as shown in the figure. DN700 quality anti-

collision stoppers with a length of 6000 mm and a wall thickness of 12.5 were placed between the 

floating dock and the pier no.3. These stoppers are mounted with lug-shaft connection from the floating 

dock part, and are supported with Ø800x840 rubber material in order to lean against the pier and absorb 

the force acting on the pier (Figure-7). 

 

Fig.-7. Anti-collision stopper 

The floating dock has a total length of 283.5 meters with 10 meters of platforms on each side. As a result 

of the calculations made; It has been determined that the 10-meter cantilever platform on the side where 

the dock will approach the pier and load the ships will operate at critical values. Floating dock; The 

platform cutting was completed without approaching between the piers, after the reinforcement welds 

were laid, the head stoppers were placed and the docking was completed and the mooring operation 

started. After the floating dock docks between the two piers, additional 5 rope lugs are placed; then fixed 

with synthetic, polypropylene and steel rope combinations. 10 tons of load on ropes with a length of 20 

meters and a diameter of 80 mm from 4 different locations on the pier side no.2, 30 tons load on 60 

meters 80 mm diameter rope at the bow and 90 meters 80 mm on 3 80-ton concrete vaults placed at 

predetermined distances to the sea at the stern. 20 tons of cargo was distributed to the rope. 15 tons of 

load was distributed to ropes of 10 meters and 15 meters of 80 mm diameter diagonally from 20 different 

places on the pier side no.3, and 30 tons of loads to 10 meters of ropes at fore and aft. In addition, the 

pier no.3 of the floating dock was built on the middle upper part of the pier with 320KN strength bollards 

by design and analysis (Figure-8). The bollard platform produced; Unlike the bollards on the starboard 

side of the floating dock, it provides the desired strength in approximately 1.5 meters, not the longitudi-

nal column shape. The designed pillar platform was mounted to the floating dock by extending approx-

imately 1.8 meters from the floating dock (Figure-9). With the ropes passed through the bollards, the 

middle part of the floating dock was fixed to the pier no.3. Thus, the operation of connecting the floating 

dock is completed completely. 
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Fig.-8. 320kN floating dock and bollard platform and Assambly of floating dock and bollards 

platform 

A landing ramp was designed in 4 parts in order to minimize the elevation difference between the float-

ing dock and the dock and to ensure the stable entry of the ships into the pool with a slope. Design; It 

was used to dock both ships. Lower hair; After the longitudinal and transverse elements were placed, 

concrete was poured into it, it was laid with corpse iron and the upper sheet was welded from almond 

holes. The design was placed at the floating dock inlet in the landing phase (Figure-9). 

 

Fig.-9. Landing ramp 

Finally, the floating dock was reinforced with a submersible pump. These pumps are placed for safety 

purposes; After the ship enters the dock, the pool pumps will be put into operation if the water discharge 

in the tanks is deemed insufficient. Thus, the pool will remain in balance by increasing the discharge 

rate of the water in the tanks. 

Study to be done on the Ship 

The method of launching ships before starting steel manufacturing is determined. A download schedule 

is made within the framework of this method. Tersan shipyard; NB 1093-Capella and NB 1094-Castor 

passenger ships; It has worked on its own operations, which are manufactured in a horizontal plane on 

land, transported from the land to the floating dock by being mounted on carrier vehicles, and dipped 

from the floating dock. There is an elevation difference in order to seat the ships on the carrier vehicles 

in a homogeneous and balanced way; Steel construction was designed and manufactured to bear the 

regional weight of the ship on the stern area, fore pier and starboard part, double-bottom starboard and 

pier parts. No construction is required for the hull part of the ship. Since this area is flat, it fits perfectly 

on the carrier vehicles. The technical picture of the study is shared in Figure-10. 
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Fig.-10. Construction layout 

The calculations of the designed construction are shown below. 

Tablo-2. Steel pipe specifications 

Diameter 273mm 

Wall Thickness 5mm 

Elasticity Module 206000000000N/m2 

Safety Coefficient 6 

Height 4.5m 

    

 

* Area= = 2- 2 

A=4209,73mm2 

* Moment of inertia=I= 4/4)- ( 4/4)) /1012 

I= x136,54/4)- ( x131,54/4)) /1012= ((272659407,6)- (234855259)) /1012 

 I=3,78x10-5m4 

* Buckling load=F= 2EI/L2  

F= 2x2,06E+11x3,78x10-5) ÷ (4,5)2 

F=3795191,8 N   Fem=F/6=632531,9 N  

 

* Weight=G= Fem /(gx1000) 

632531,9÷9810=64,48 Ton 

*Stress=σ= Fem /A 

σ= 632531,9/4209,73=150,25 Mpa 

In line with the above calculations; 
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a) Ship stern 

The ship will be operated with 200 ax lines in total and our ship weight is approximately 6200 tons. An 

average load of 31ton per axle line will affect. On the construction made of HEA 300 profile at the stern 

of the ship, 36 steel pipes were positioned on the starboard side, 36 steel pipes on the port side and 3 

pipes in the center, a total of 75 steel pipes were positioned at the stern. Since the construction at the 

stern will be placed on the 36 axle line, the construction will be exposed to an average load of 36x31 = 

1116 tons. Our construction consists of 75 pipes and is exposed to an average load of 14.88tons per pipe, 

145923N force and 34.66Mpa stress. These calculations qualify that the design is safe. 

b) Ship bow 

On the construction made of HEA 300 profile at the bow of the ship; 16 steel pipes are positioned on 

the starboard side and 16 steel pipes are positioned on the pier side. Since the construction will be placed 

on the 24ax line, it will be exposed to an average load of 24x31 = 744 tons. The construction consists 

of 32 steel pipes in total and is subjected to an average load of 23.25 tons per pipe, 228004N of force 

and 54.15Mpa of stress. It qualifies that the calculated design is safe. 

c) Double-Bottom 

On top of the double-bottom construction; 6 steel pipes are positioned on the starboard side and 6 steel 

pipes are positioned on the pier side. Since the construction will be placed on the 10ax line, it will be 

exposed to an average load of 10x31 = 310 tons. The construction consists of a total of 12 steel pipes 

and is subjected to a load of 25.83tons per pipe, a force of 253305N and a stress of 60.16Mpa. These 

calculations qualify that the design is safe. 

With the construction of which the steel part was completed and the construction was assembled on 

the ship for transfer operation, the ships were ready for transfer (Figure-11). 

 

 

Fig.-11. Ship preparing for transfer 

LAUNCH OPERATION 

4 groups were formed by combining the carrier modules THP / SL 4 (Figure-3a) and THP / SL 6 (Figure-

3b) whose hydraulic connections were completed and tested previously. 

Group A will be positioned at the aft part of the pier; It consists of 14 axle line in the wing and 36ax line 

in the middle. Wing and middle part; It has lateral hydraulic connection and can move simultaneously. 

Behind the wing part; There is 1 Deutz brand PFV 490 / 60-31 (Figure-4) V6 motor that enables the 
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modules to lift and lower hydraulically and move at the same time. Behind the carrier module combina-

tion in the middle, there is 1 Deutz brand spare V6 engine. Of the floor; In cases where wet or extra 

power is required, they will be put into operation and commissioned. The one to be positioned on the 

starboard stern; The B group has the same module combination sequence and the motors as the A group, 

and the system is the symmetry of the A group. 

C group will be positioned at the pier head and consists of 14 axle lines in the wing and 36 axle lines in 

the middle. Unlike the A and B groups; Deutz brand V6 engine is located in front of the wing group and 

there is no extra spare engine in the carrier module combination in the middle. The one to be positioned 

in the starboard head part; The D group has the same module combination sequence and the motors as 

the C group, and the system is the symmetry of the C group. 

System-wide; A total of 200 axle lines have been constructed in 4 different groups, and in each group, 

50 ax lines will be transported in total [1550 tons of ship group weight + 14 tons of additional weight + 

189 tons of trailer weight] = 1753tons. 4 groups can move simultaneously with each other and can 

provide lifting with hydraulic system. 1 axle line will carry an average weight of 35.06tons and each 

axle line consists of 2 axles and 8 wheels. 8,765tons per axle; 2.19tons of load will be removed per 

wheel. Ground bearing pressure is approximately [1753 tons / (3x75) m2] = 7.79tons/m2. 

As a result of the applied sequence; First of all, all the fasteners except the center wedges and side 

wedges of the NB 1094 ship were emptied, and space was opened for transporter to enter the vessel. 

After the area is cleared, our carriers are positioned approximately 1 meter from the ship's center linen 

to the starboard and port sides in 4 pieces. The carriers were fed with wedges for transfer and made 

ready for the ship to be lifted. 

 The arrangement of the carrier system on the pavement is shown in Figure-12 below. 

 

Fig.-12. Layout of the carrier system under the ship 

After the necessary controls were made for the lifting operation of the ship and the security measures 

were taken, the ship was disconnected from the gears. Operation steps were started after the side bolsters 

and center chocks under the ship were removed. 
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As the 1st step; the ship was moved 105 meters back. After the first move, the supports and fasteners in 

the center were cleaned and the bottom of the ship was cleaned. 

As the 2nd step; The ship moved 165 meters forward and the carriers were brought to the quay boundary 

with a 2.5 meter crabbing maneuver towards the Karamürsel side (Figure-6). 

3rd step; The ship moved 156.3 meters forward in 18 steps in the pool. For pool balancing at each step, 

the pool tanks were filled and emptied and the pool was kept in balance. The ship is positioned according 

to the keel blocks  plan. 

4th step; The trailers dropped their load on the keel blocks and supports. 

5th step;  The trailers were removed from the bow of NB 1094 and kept in the designated position in the 

floating dock for the transfer operation of our other ship (NB 1093). 

Docking operation of the ship NB1094 has been completed, and the transfer of the NB 1093 from the 

land to the floating dock has started. In the first transfer operation, the ship was centered according to 

the floating dock, and in the transfer of the other ship, the floating dock was centered with respect to the 

ship. 

In this context, first of all, the pool took a position by pulling 11.5meters from the current location 

towards Karamürsel. The ramp (Figure -10) has been moved for the NB 1093 ship. The trailers entered 

under NB 1093 from the floating dock and were fed. The ship lifted by the trailers moves 179.19m 

forward from the land towards the dock and is positioned according to the keel blocks plan. The trailers 

lowered the load on the tachographs and supports. After lowering the load of the trailers, they were 

brought to the land from the stern of the ship by moving back. After the floating dock was brought to 

its own position, it was separated from the landing dock and brought to the diving position, locked on 

the dive dock and eventually diving into the water to allow the ships to swim in the sea. 

 

Fig.-13. Taking ships into floating dock 

CONCLUSION 

The shipyard is not suitable for manufacturing two structures of this size side by side on a large inclined 

slipway and launching it into the sea with conventional methods. Also; There are no sleds that can be 

placed side by side and then unloaded for ships of this size. 

The two ships were built in 400 days on flat ground, and this construction period would be longer in the 

inclined slipway. More important than that; Building ships on flat ground is more advantageous in terms 

of cost and man-hour. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

621 

Building ships on zero slope ground; It has enabled many works that cannot be done on inclined sleds 

to be completed without launching, and increased productivity. 

With this method, the process of launching the ships quickly took place in a total of 6 days for two ships. 

Therefore; It has provided a very serious advantage in terms of shortening the delivery time and getting 

new projects by using the shipyard area actively. This period of sled can take up to 15 days, including 

preliminary preparations. 

Although the method of constructing ships in a horizontal plane, transferring them to the floating dock 

with carrier cars and launching from the floating dock seems more costly; saved time, man-hour, effi-

ciency and economic savings. The method studied has been an alternative solution. 

Launching method by land transfer; emerges as an environmentally friendly method that does not waste 

trees and pollute the sea. 

Turkey production of this magnitude in the cruise ship you the first time T is maintained by the shipyard 

to be launched with the transfer of land was completed in two ships of this size it is the first Tersan 

Shipyard. 

Transferring two ships from land to the floating dock with an alternative method has become an alter-

native solution available for national and international shipyards. 
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Abstract: Blanking is a widely used process in sheet metal forming industry. In blanking process, clear-

ance is a major parameter which directly effects outcomes such as surface quality of the blanks and 

cutting load. An unadjusted clearance value has a high potential to lead poor surface quality or more 

energy consumption as a result of becoming too loose or too tight. The main aim in blanking process is 

to achieve both good surface quality and lowest cutting load at the same time. Lower cutting forces at 

higher clearances can be considered suitable in terms of energy consumption but on the other hand the 

surface quality degrades gradually. These two parameters should be in conjunction with each other. So, 

the effect of clearance on the surface quality should be investigated for the material to be used. In this 

study, investigations were made experimentally to observe the effect of clearance on the surface quality 

of S235JR (St 37-2) and AISI 316 steel. Both steels with 2 mm thickness were blanked by using a 300 

kN hydraulic press under seven different clearance values (2%, 4%, 6%, 8%, 12%, 14% and 16% of 

thickness) for experimental studies. The change in surface quality (distribution of zones) and cutting 

loads were given in the scope of the work. The best clearance was considered 4% for S235JR structural 

steel and 6% for AISI 316 stainless steel. 

Keywords: Clearance, Surface Quality, Punch Load, Blanking 

INTRODUCTION and THEORICAL FRAMEWORK 

Blanking is an important process for products that are manufactured from sheet metals. Blanking is the 

shearing of the workpiece into the desired shapes (generally round) by using a die set consists of a lower 

die and a punch.  

Die clearance is the relative gap between the lower die and punch that holds a crucial importance in a 

blanking operation. Although the governing parameters of the process are many, clearance has the most 

dominant effect on both surface quality and cutting load. The illustration of the clearance was given in 

Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Illustration of die clearance 
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As a major parameter, clearance must be chosen very carefully to achieve the best results in terms of 

surface quality of the blanks and required cutting load. The indicator of surface quality is the zones 

produced at the sheared edge during blanking.  

There are three zones to be mentioned. First zone is the rollover zone. During the penetration of punch, 

workpiece material starts to bend into the die cavity creating the rollover, then material got stuck be-

tween the cutting side of the punch and the lower die and that creates the second zone with the lowest 

roughness than the other zones which is called the shear zone. This zone has a burnished look. Shear 

zone continues to a point where the materials shear strength is surpassed. A crack starts whether from 

the cutting edge of the punch or the lower die. This crack emanates rapidly, and the workpiece material 

is ruptured from the stock. This third zone has the highest roughness and called the crack zone. Also, 

burr formations which are the main causes of extra labor and cleaning operations occur at the finishing 

end of the blank. Any change in clearance alters the distribution of these zones (Engin and Eyercioglu, 

2017: 67). The illustration of zones at the sheared edge of a blank can be seen in Figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Illustration of zones 

As a major parameter, clearance is an important investigation topic in blanking operations. Studies were 

carried out by using experimental and Finite Element (FEM) methods. Some of the related studies were 

given below. 

Tekiner et al. (Tekiner et al, 2006:1134-1138) investigated the effect of clearance on the shear zone 

depth and cutting load of aluminum sheet with 0.8, 1 and 1.5 mm thicknesses. They used blanking dies 

with different diameters (6, 8, 10, and 12 mm diameters) and six different clearances (0.009, 0.064, 0.12, 

0.175, 0.231 and 0.287 mm) for every material and diameter. They found out that tight clearance caused 

the shear depth and cutting load to increase. With increasing clearance, the shear zone depth and the 

required cutting load reduced.   

Greban et al. (Greban et al, 2007: 27-32) observed the zone distribution on the sheared surfaces of copper 

alloys with different chemical compositions. Workpiece thicknesses were 0.254 mm. The clearance was 

10 μm. They stated that the differentiation in the chemical composition altered the zone distribution 

because of the change in the strength of the material. Also burr formations were affected from different 

chemical compositions. They managed to reach 25% reduction in burr height between two different 

compositions.  
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He et al. (He et al, 2019: 575-586), studied on the prediction of an optimum clearance value that leads 

to the highest quality at the sheared edges. They used high-grade non-oriented electrical steel as the 

workpiece and proposed a Voronoi-based FE model that can calculate the optimum clearance by ana-

lyzing deformation behaviors of individual grains during the blanking process. They stated that optimum 

clearance was found 13.8% for the given material.  

Lubis and Mahardika (Lubis and Mahardika, 2016: 1-6) used experimental methods to observe the effect 

of clearance and punch speed on the sheared surface quality. They used pure copper workpieces and 

execute the operation under 2.5%, 5%, 7.5% and 10% clearance values. Also, they investigated the 

effect of cutting speed. They found out that 2.5% clearance and a punch speed of 1.6 m/s gave the 

maximum shear zone depth.  

Akyürek et al (Akyürek et al, 2017:1-10) studied the effect of clearance and hardness of the punch on 

the surface quality and tool wear. S235JR structural steel was used as the workpiece material. Apart 

from the hardness side of the study, three different clearance values; 0.06 (3%), 0.10 (5%) and 0.16 (8%) 

mm were used. Results showed that lower clearances gave more smooth sheared edge characteristics. 

Wu and Bahmanpour (Wu and Bahmanpour, 2012: 1209-1224) studied the sheared edge characteristics 

of three different dual phase steels DP600, DP780 and DP980. The clearance values were 5%, 7.5%, 

10% and 15% of the workpiece thickness where the thickness was 1.6 mm. The mixed properties of 

dual phase steels showed uneven distribution of zones, but the common result was that the narrower the 

clearance, the higher the surface quality. 

Engin and Eyercioglu (Engin and Eyercioglu, 2016:356-363) studied the effect of five different clear-

ances (1%, 3%, 5%, 10% and 20% of the material thickness) and three different material thicknesses (t 

= 2 mm, t= 3 mm and t = 4 mm) on the surface quality and other blanking parameters like cutting load 

and cutting energy. AISI 304 was chosen as the workpiece material. The study was made both experi-

mentally and by using FEM methods.  They investigated angles occurred at the shearing zone during 

blanking and reached an optimal value by employing a correlation between the angles and the other 

parameters. They suggested that optimum clearance where the surface quality was highest, and the en-

ergy consumption was lowest was reached at 3% clearance for t=2 mm thickness and at 5% for t=3 mm 

and t=4 mm thicknesses. 

PURPOSE of the STUDY 

As can be seen, studies cover different materials and different variations of clearance in the blanking 

process. In this study, the main purpose is to investigate the effect of seven clearance values (2%, 4%, 

6%, 8%, 12%, 14% and 16% of material thickness) on the surface zone distribution and on the maximum 

cutting load of commonly used S235JR (St 37-2) structural steel and AISI 316 stainless steel with 2 mm 

thicknesses, experimentally. A special die set, and a hydraulic press were used to execute the blanking 

operation. 

SCOPE 

Clearance holds a crucial importance in blanking process and has drastic effects on the distribution of 

zones and required cutting load. The main problem with the clearance is, there is no ultimate or an 

optimum value to cover all metallic materials. The value of clearance heavily dependent on the material 
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to be used. So, for every variation in the material, investigations to determine the suitable value should 

be made. In this context, this study will cover the gap in the literature for this kind of steels. 

METHODOLOGY 

A die set was manufactured to perform blanking operations. The illustration of the set was given in 

Figure 3. Die set consists of: 

(1) Upper die block, (2) Changeable punches, (3) Punch holder, (4) Fixed stripper (Blank holder),          

(5) Lower die, (6) Lower die block. 

 

Figure 3. Exploded illustration of the die set  

Durability of the punch is important in such processes. Punches were made from AISI 4140 steel, then 

heat treated to prevent the probable breakage against loading and to prevent early tool wear because of 

the friction in the shear zone. Same procedure was applied to the four guides of the upper block and the 

lower die. The blocks and blank holder were made of S235JR steel. Lower die was manufactured having 

a gap diameter of 10±0.01 mm. Lower die was kept still and seven punches with different diameters 

according to the desired clearances were manufactured within a ±0.01 mm tolerance limit. Seven clear-

ance values were determined (2%, 4%, 6%, 8%, 12%, 14% and 16% of material thickness) and diameters 

of the punches were calculated according to the clearance formula expressed in Equation 1 as; 

,                                                             (1) 

where Dm is the lower die diameter, Dp is the punch diameter and t is the workpiece thickness. The 

diameters of the manufactured punches were given in Table 1. No radiuses were given to the edges. 
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Table 1. Manufactured punch diameters according to clearances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hydraulic press was used to perform the process. The press had 300 kN loading capacity. Punch speed 

was held constant and had a speed of 0.01 m/s. 

Two different materials were used as workpieces. The first material was S235JR (St 37-2) structural 

steel. S235JR is a common carbon structural steel that has a wide range of usage in industrial and civil 

applications. It is used in conventional mechanical applications as riveting, bolting, and welding opera-

tions as well as construction of heavy equipment such as road and railway equipment, storage tanks, 

construction plates, production of containers109 and pressure vessels 110. 

The other workpiece material was AISI 316 stainless steel. AISI 316, like S235JR is a common use steel 

with extra molybdenum and nickel content. Thanks to this content, the corrosion resistance of AISI 316 

quality stainless steels is exceptionally good even in harsh conditions (sea water, acidic liquids, etc.). It 

also finds many usages in industrial applications such as; food processing equipment, chemical equip-

ment, laboratory equipment, heat exchangers, springs, nuts, bolts, cutlery and kitchen applications and 

medical implants111.  

The chemical contents of S235JR and AISI 316 were given in Table 2. The mechanical specifications 

were given in Table 3. 

  

                                                            
109 https://www.demkop.com 
110 http://www.steel-jw.com/DINEN/ST-372-structure-steel-super-heavy-steel-plate.html 
111 http://www.dm-comsultancy.com 

Clearance Punch Diameter 

2 % 9.92±0.01 mm 

4 % 9.84±0.01 mm 

6 % 9.76±0.01 mm 

8 % 9.68±0.01 mm 

12 % 9.52±0.01 mm 

14 % 9.44±0.01 mm 

16 % 9.36±0.01 mm 
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Table 2. The chemical contents of S235JR and AISI 316 1,2,3 

 

Grade 

Chemical Content 

C Mn P S Si Cr Ni  

N 

Mo  

Fe 

S235JR 0.170 1.40 0.035 0.035 - - - 0.012 - Balance 

AISI 316 0.07 2.0 0.045 0.030 1.0 16.5  13.0 0.10 0.07  

Balance 

 

Table 3. The mechanical specifications of S235JR and AISI 3161,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTS  

The process was executed for seven clearances and two materials. For each clearance, three repetitions 

were made. Measuring for the depth of zones were taken from the four side of the blanks than the results 

were averaged. The points where the zone depths were measured can be seen in Figure 4. The sheared 

blanks under different clearances were given in Figure 5 and the distribution of zones as percentages of 

the sides were given in Table 4 and Table 5. It was observed that the behavior of different materials to 

the clearance and distribution of zones differed. AISI 316 stainless steel is harder and have more tensile 

strength value than S235JR. Too tight clearances like 2% and 4% caused the shear zone to dominate the 

surfaces but extra burr formations occurred which is the least desired condition for AISI 316. This con-

dition was only valid for 2% for S235JR. So, it can be mentioned that the hardness of the material is 

also important in the distribution of zones. 

 

Mechanical Specification 

Grade 

S235JR AISI 316 

Tensile Strength (Mpa) 410 530 

Yield  Strength (Mpa) 230 250 

Elongation at Break (%) 25 45 

Modulus of Elasticity (Gpa) 210 194 

Poisson's Ratio 0.3 0.29 

Shear Modulus (Gpa) 80 78 
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Figure 4. Points of measurements taken from the blank 

Higher clearances can be used for harder materials whereas lower clearances are much suitable for softer 

materials. This behavior is also in conjunction with the literature (Mucha and Tutak, 2019: 1261). Too 

tight clearances cause the material to get stuck between the punch and die edges and make the material 

forcibly flow. As a result, secondary cracks and formation of burrs occur. When higher clearances were 

applied, shear zone depth started to decrease while rollover and crack zone depths increased. It is im-

portant to find the optimal clearance value where the shear zone depth is highest while the other zones 

are in acceptable ranges. Starting from 8% clearance, the shear zone gradually decreased, and crack 

zone depth started to dominate the surface. Also, overlapping of the material at the border of shear zone 

and crack zone started to form especially for AISI 316. Because of the increased moment at the bottom 

of the blank due to higher clearances and softness of the material, rollover depth showed a pressing 

effect and caused S235JR to take kind of a mushroom form than the formation of more conventional 

bending of AISI 316. So, it can be said that rollover is also related to the hardness of the material as 

expected. 

 

 

 

Figure 5. Sheared edges of blanks under different clearances 

Table 4. Zone distributions under different clearances for S235JR. 

 

Maximum punch loads were given in Figure 6. Punch loads decreased with increasing clearances for 

both materials. Under too tight clearances, frictional forces increase and escalates the required cutting 

 

Zones 

(%) 

Clearance 

 

2% 

 

4% 

 

6% 

 

8% 

 

12% 

 

14% 

 

16% 

Rollover 9.78 12.8 13,5 15.4 18.2 20.3 22.8 

Shear 47.30 45.1 42 37.3 30.8 26.6 21.5 

Crack  27.68 33.5 35.3 37.7 41.1 42.8 43.6 

Burr  15.24 8.6 9.2 9.6 9.9 10.3 10.7 
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load. At higher clearances, increased moments exerted on the cutting side of the punch causes easier 

deformation for the same given load from the hydraulic press and lowers the required load. 

Table 5. Zone distributions under different clearances for AISI 316. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Required maximum load change according to clearances 

The main goal was to achieve good surface quality with minimum energy consumption. So, it was con-

cluded that the optimal clearance is 4% for S235JR and 6% for AISI 316. 

CONCLUSION 

In this study the blanking of AISI 316 stainless steel and S235JR structural steel sheets with 2 mm 

thicknesses were executed. Seven clearance values (2%, 4%, 6%, 8%, 12%, 14% and 16% of material 

thickness) were used to blank round parts with the diameter of 10±0.01mm. Investigations were made 

experimentally to observe the effect of clearance on zone distributions (surface quality) and maximum 

required cutting load. Findings were summarized below. 

• Clearance is a major parameter that can alter the zone distributions and required cutting load. Ideal 

surface quality can be achieved when shear zone depth is at its maximum and the other zones were 

smallest as possible. Too tight clearances may seem to fulfill these criteria, but increased friction causes 

the cutting load to be much higher and can result in early tool wear. Decrease in the cutting load at 

higher clearances is an expected behavior because of the higher moments exerted on the workpiece.  

 

Zones 

(%) 

Clearance 

 

2% 

 

4% 

 

6% 

 

8% 

 

12% 

 

14% 

 

16% 

Rollover 6.92 7.69 8.35 9.15 10.2 10.8 11.3 

Shear 55.09 50.55 48.3 45.4 42.1 39.8 37.2 

Crack 27.69 32.86 36.15 37.76 39.4 40.7 42 

Burr 10.3 8.90 7.2 7.69 8.3 8.7 9.5 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

630 

• The main aim in blanking process is to achieve both good surface quality and lowest cutting load at 

the same time. Lower cutting forces at higher clearances can be considered suitable in terms of energy 

consumption but on the other hand the surface quality degrades gradually. These two parameters should 

be in conjunction with each other. 

• The best clearance was considered 4% for S235JR structural steel and 6% for AISI 316 stainless steel. 

Because of their mechanical specification differences, the rollover in S235JR became much higher and 

distorts the distribution of shear zone. With increasing clearance, it was observed that shear zone de-

creases while rollover and crack zone dominate the sheared surface for both metals.  

• Clearance values over 8% resulted poor surface quality for both metals. 

• The effect of clearance is bound by many parameters, but material type can be considered the top 

parameter. The outcomes should be investigated individually as long as the workpiece material changes. 

So, it is obvious that there can be no universal clearance value that covers all metallic materials.  
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GİRESUN KALESİ VE MESİRE ALANINDA ZİYARETÇİ TERCİHLERİNİN SOSYAL 

MEDYA VERİLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ  

Pervin YEŞİL1, Mesut GÜZEL1 

1Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ordu / Türkiye 

Öz: Sosyalleşme, bilgi paylaşımı ve iletişim gibi işlevlerinin yanı sıra büyük bir veri kaynağı olan sosyal 

medya, insanların gündelik yaşamının önemli bir bölümünü kaplamış durumdadır. Sosyal medyadaki 

içeriklerin, seyahatlerdeki mekânsal ve zamansal tercihleri yönlendirmede son derece etkili olduğu bi-

linmektedir. Günümüzde insanlar, bir alanı ziyaret etmeden önce sosyal ağ platformlarında o alanla ilgili 

yapılan değerlendirmeleri inceleyerek fikir sahibi olabilmektedir. Ziyaretçiler, gidilebilecek noktaları 

sosyal medyadan belirlemekte ve bu doğrultuda seyahat rotaları oluşturabilmektedirler. Bu sebeple; zi-

yaretçilerin tercih, beğeni ve eğilimlerinin anlaşılmasında sosyal medya verileri önemli bir yere sahiptir. 

Ziyaret edilen mekânlarda çekilen fotoğrafların sosyal medyayı aktif olarak kullanan bireyler tarafından 

konum belirtilerek paylaşılması ve mekânla ilgili yapılan olumlu-olumsuz yorumlar, ziyaretçilerin ter-

cih ve eğilimleri hakkında önemli veriler sunmaktadır. Sosyal medya platformlarından veri sağlama 

yöntemi, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde anket ya da mülakat gibi geleneksel ve sosyal mesa-

fenin aşılmasını gerektiren yöntemlere bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada; Gire-

sun’un önemli turizm değerlerinden biri olan Giresun Kalesi ve çevresindeki mesire alanı örneğinde 

ziyaretçi tercih ve eğilimleri, sosyal medya platformlarından elde edilen 2.773 fotoğraf ve 5.640 yorum 

kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Fotoğraf verilerinin elde edilmesinde temel kaynak olarak, ülke-

mizde daha fazla tercih edilen sosyal medya platformları olan Facebook ve Instagram seçilmiştir. Kale 

ve mesire alanı özelinde yapılan yorumların elde edilmesinde ise Google Maps ve Tripadvisor platform-

larından yararlanılmıştır. Bu kapsamda, Giresun Kalesi’ni ziyaret eden sosyal medya kullanıcılarının 

kalenin konumunu belirterek paylaştığı fotoğrafların paylaşılma zamanları ve kale özelinde yaptıkları 

yorumlar değerlendirilmek üzere toplanarak ziyaretçilerin olumlu ve olumsuz yorum yaptıkları alan 

özellikleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ziyaretçi Tercihleri, Sosyal Medya, Mesire Alanı, Giresun Kalesi, Giresun 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Mobil cihazların ve internet erişim teknolojilerinin hızla gelişmesi sonucunda, sosyal ağ platformları 

insan yaşamında giderek daha önemli bir hale gelmiştir (Lee vd., 2015). Sosyal medya, internet kulla-

nıcıları tarafından oluşturulan fotoğraf, video, yorum gibi içeriklerin tüm dünya ile paylaşıldığı sanal 

ortamlar olarak tanımlanmaktadır (Eryılmaz ve Şengül, 2016). Zaman ya da mekân sınırı olmadan çok 

geniş insan kitleleri ile paylaşıma olanak tanıma ve diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan fotoğraf, 

yorum gibi içeriklere erişim olanağı sunma gibi özellikler sosyal medyanın temelini oluşturmaktadır 

(Mavnacıoğlu, 2009). Bu yönüyle sosyal medyanın, tek yönlü iletişimin gerçekleştiği geleneksel mec-

raların yerini aldığı söylenebilir. Sosyal medyanın yaygınlaşması ile insanlar yalnızca bilgiyi alan taraf 

olmaktan çıkıp, aynı zamanda bilgiyi bizzat üreten ve paylaşan durumuna gelmiştir (Çalapkulu ve Şim-

şek, 2019). Çeşitli turistik faaliyet ya da gezilere katılan çok sayıda insan, seyahatleri boyunca çektikleri 

fotoğraf ve videoları sosyal ağlar üzerinden geniş kitleler ile paylaşmaktadır (Arat ve Dursun, 2016). 
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Bununla birlikte ziyaret edilen mekânların ilgi çekici özelliklerini, mekânlar ile ilgili tavsiye ve şikâyet-

lerini yine sosyal ağlar üzerinden özgürce ifade etmektedir. Sosyal ağ platformları aracılığıyla belirli bir 

mekân özelinde paylaşılan bu tip içeriklerin, o mekânın diğer potansiyel ziyaretçilerini olumlu ya da 

olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir (Eryılmaz ve Şengül, 2016). 

Sosyal medyadan elde edilen veriler, ziyaretçilerin belirli mekânlar ile ilgili kullanım tercihlerini anlama 

noktasında oldukça önemlidir. Bu verileri kullanarak ziyaretçi tercihlerinin ve kullanım desenlerinin 

ortaya konulması amacıyla pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda verilerin elde edilmesinde; 

Instagram (Gunter ve Önder, 2020), Flickr (Zheng vd., 2012; Kurashima, 2013; Wood vd., 2013; Figu-

eroa-Alfaro ve Tang, 2017; Tenkanen vd., 2017; Zhang vd., 2019; Sinclair, 2020) ve Çin’de yaygın 

olarak kullanılan bir sosyal ağ sitesi “Sina Weibo” (Chen vd., 2018; Rizwan vd., 2018; Zhang ve Zhou, 

2018) gibi birçok farklı sosyal medya platformundan yararlanılmıştır. Belirli mekânlardaki ziyaretçi 

tercihlerinin belirlenmesinde sıklıkla tercih edilen anket yöntemi ile sosyal medya verilerinin birlikte 

değerlendirildiği çalışmalar, geleneksel yöntemlerin uygulanması için gereken zaman ve maliyet göz 

önünde bulundurulduğunda sosyal medyanın önemli bir alternatif olduğunu ortaya koymuştur (Heikin-

heimo vd., 2017; Walden-Schreiner vd., 2018). 

AMAÇ 

Çalışmanın temel amacı; Giresun Kalesi ve çevresindeki mesire alanını ziyaret eden insanların, bu 

mekânı kullanmadaki tercih, beğeni ve şikayetlerinin sosyal medyadan elde edilen veriler kullanılarak 

değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda; Facebook ve Instagram platformlarında ziyaretçiler tara-

fından paylaşılan fotoğraflara ulaşılmıştır. Ayrıca Google Maps ve Tripadvisor platformları üzerinden 

kale özelinde yapılan yorumlar toplanmıştır. 

KAPSAM 

Bu çalışmada; Giresun Kalesi ve çevresinde bulunan mesire alanını ziyaret eden insanların mekânı kul-

lanmadaki tercih, beğeni ve şikâyetleri sosyal medya platformlarından elde edilen fotoğraf, yorum gibi 

veriler incelenmiştir. Çalışma; 2012 yılından günümüze değin, konumu Giresun Kalesi ve mesire alanı 

olarak belirtilerek, Facebook, Instagram, Google Maps ve Tripadvisor’da paylaşılan sosyal medya içe-

riklerini kapsamaktadır. 

YÖNTEM 

Araştırma alanı olarak Giresun ilinin önemli tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan Giresun Kalesi ve 

kale çevresindeki mesire alanı seçilmiştir. Kale, Giresun il merkezindeki Kale Mahallesi sınırları içinde 

bulunmaktadır (Şekil 1). Giresun Kalesi ve mesire alanının yaklaşık büyüklüğü 9.78 ha’dır. Çalışma 

alanı sınırları içerisinde; iç kale ve tarihi sur kalıntıları, satış üniteleri, restoran, tuvaletler, manzara te-

pesi, seyir terası, piknik alanı, tarihi çeşme, Topal Osman Ağa anıt mezarı, Giresun şehitliği ve tarihi 

top bataryası bulunmaktadır. 

İç ve dış kale olmak üzere iki bölümden oluşan Giresun Kalesi’nin, milattan önce 2.yüzyılda Pontus 

Kralı Mihridates’in oğlu I.Farnekes tarafından onarıldığı ya da yeniden inşa edildiği düşünülmektedir. 

Tarihi kayıtlarda belirtildiğine göre; önceleri kalenin dış surları, Karadeniz kıyısına kadar uzanmaktaydı. 

Miletler tarafından Doğu Karadeniz kıyısındaki kolonilerden biri olarak kurulan bölge, Cenevizliler ve 

Trabzon Rum İmparatorluğu döneminde de önemli ticaret kolonilerinden biri olmuştur (Emecen, 1989). 
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Şekil 1. Araştırma alanının konumu 

Sosyal medya verilerinin elde edilmesinde; Facebook, Instagram, Google Maps ve Tripadvisor plat-

formlarından yararlanılmıştır. 2012 yılından günümüze kadar bu platformlar üzerinden konum belirti-

lerek paylaşılan 2.773 fotoğraf ve 5.640 yoruma erişilmiştir. Konumu “Giresun Kalesi” ve “Giresun 

Kalesi Mesiresi” olarak belirtilen içerikler değerlendirmeye alınmıştır. Ziyaretçilerin kaleyi ve çevresini 

kullanmadaki zamansal tercihleri belirleneceğinden; “tbt (throw back thursday)” olarak bilinen, payla-

şıldığı zamana göre daha eski bir tarihte çekilmiş fotoğraflar değerlendirmeye alınmamıştır. 

Facebook ve Instagram üzerinden paylaşılan fotoğrafların paylaşım zamanları, aylar, mevsimler ve gün 

içerisindeki zaman dilimleri esas alınarak kaydedilerek ziyaretçilerin zamansal tercihleri grafiksel ola-

rak ortaya konulmuştur. Bir başka zamansal parametre olarak, Google Maps üzerinden kale ve çevre-

sindeki insan yoğunluğunun gün ve saatlere göre dağılımı alınmıştır. Kale ziyaretçilerinin fotoğraf çe-

kiminde tercih ettiği yöntemler üç sınıf (özçekim, tekil fotoğraf, grup fotoğrafı) altında toplanmış ve 

fotoğraflar bu sınıflandırmaya göre değerlendirilmiştir. Ayrıca, paylaşılan fotoğrafların hangi yönüyle 

ön plana çıktığı belirlenmiştir. Fotoğraflarda ön plana çıkan unsurlar; “bitki örtüsü”, mağara gibi “doğal 

oluşumlar”, “panoramik manzara”, “sonbahar renklenmesi”, kale surları gibi “tarihi yapı ve kalıntıları”, 

top bataryası gibi “savaş hatıraları”, “anıtsal yapılar” ile piknik gibi “çeşitli etkinlikler” olmak üzere 8 

başlıkta toplanmıştır. 

Çalışmada son olarak, ziyaretçilerin Giresun Kalesi ve mesire alanı ile ilgili memnun oldukları konular 

ve şikâyetçi oldukları durumları belirlemek amacıyla Google Maps ve Tripadvisor platformlarında ya-

pılan yorumlar değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

Sosyal medyadaki fotoğraf paylaşımlarının zamanı esas alınarak oluşturulan, Giresun Kalesi ve çevre-

sindeki mesire alanının kullanılmasında zamansal tercihler ay ve mevsimlere göre Şekil 2’de verilmiştir. 

Facebook ve Instagram’da yapılan fotoğraf paylaşımlarına göre kale ve çevresi en fazla ağustos ayında 

ziyaret edilmektedir. Kalede yapılan paylaşımlar, eylül ayında önemli bir azalış gösterse de ekim ayına 

gelindiğinde tekrar bir artış söz konusu olmaktadır. Paylaşımların en az yapıldığı ay; Facebook verile-

rine göre mayıs ayı, Instagram’a göre ise marttır (Şekil 2). Yılın dört mevsimi esas alınarak oluşturulan 
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grafiğe göre, her iki sosyal medya platformunda Giresun Kalesi ve mesire alanının kullanımı yaz ayla-

rında zirveyi görmektedir. Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte dış mekân etkinlikleri daha fazla 

tercih edilmektedir. En az paylaşımın yapıldığı mevsim; Facebook paylaşımlarına göre ilkbahar, Instag-

ram paylaşımlarına göre ise ilkbahar ve kış mevsimidir (Şekil 2). 

  

Şekil 2. Fotoğraf paylaşımlarının aylara ve mevsimlere göre dağılımı 

Giresun Kalesi ve çevresindeki insan yoğunluğunun günlere ve gün içerisindeki saat dilimlerine göre 

dağılımı Şekil 3’te görülmektedir. Hafta içi günlerde, sabah saat 09.00’dan sonra insan yoğunluğunun 

artmaya başladığı ve 15.00-16.00 saatleri arasında yoğunluğun zirveye ulaştığı görülmektedir. Kale ve 

çevresinin en yoğun olduğu zaman dilimi pazar günü öğleden sonrasıdır. Öğlen 12.00 itibariyle başlayan 

yoğunlaşma saat 16.00’ya kadar artmakta ve sonrasında giderek azalmaktadır (Şekil 3). Cumartesi ve 

pazar günleri öğle saatlerine kadar önemli bir yoğunluğun bulunmaması, hafta içi çalışan insanların 

hafta sonu sabahlarını evlerinde dinlenmek istemeleri ile açıklanabilir. 

 

Şekil 3.  Kale ve çevresindeki insan yoğunluğunun gün ve saatlere göre dağılımı 

Giresun Kalesi ve çevresinde paylaşılan fotoğrafların büyük bir bölümü gündüz saatlerinde çekilmiştir 

(%65.4). Bunun yanında fotoğrafların %27.9’luk bölümünü, hava karardıktan sonra çekilen fotoğraflar 
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oluşturmaktadır. Kalede gün içinde en az fotoğraf çekiminin yapıldığı zaman dilimi ise akşamüzeridir 

(Şekil 4). 

 

Şekil 4. Fotoğraf paylaşımlarının gün içindeki dağılımı 

Giresun Kalesi ve mesire alanını ziyaret eden sosyal medya kullanıcılarının fotoğraf çekim tercihlerine 

bakıldığında; tekil fotoğrafların %70.5 oranı ile en fazla tercih edildiği, bunu sırasıyla grup fotoğrafları 

(%21.3) ve özçekimlerin (%8.2) takip ettiği görülmüştür (Şekil 5). 

 

Şekil 5. Ziyaretçilerin fotoğraf çekim tercihi 

Ziyaretçiler tarafından konumu “Giresun Kalesi” olarak belirtilerek paylaşılan fotoğraflarda en fazla ön 

plana çıkan sekiz unsur ve dağılım oranları Şekil 6’da verilmiştir. Buna göre kale içerisinde en fazla, 

panoramik deniz ve kent manzarası içerikli fotoğraflar paylaşılmıştır (%46.3). En yüksek noktası deniz 

seviyesinden 125 m yükseklikte olan Giresun Kalesi, bu yönüyle ziyaretçilere etkili bir görüş ve pano-

ramik bir manzara sunmaktadır. Dolayısıyla bu durum ziyaretçilerde fotoğraf çekme isteği uyandırmak-

tadır. Fotoğraflarda ikinci sırada ön plana çıkan unsur %22.7 oranı ile tarihi yapı ve kalıntılardır. Tarihi 

milattan önceki dönemlere uzandığı düşünülen kaleye ait surların kalıntıları ve kalenin kuzeyinde yer 

alan mağaralar günümüzde ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Fotoğraflarda en fazla ön 

plana çıkan unsurlar içinde bitki örtüsü üçüncü sırada gelmektedir. Diğer ön plana çıkan unsurlar ise 

piknik, salıncak vb. çeşitli etkinlikler, anıtsal yapılar, savaş hatıraları, sonbahar renklenmesi ve mağara 

gibi doğal oluşumlardır (Şekil 6). 
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Şekil 6. Ziyaretçiler tarafından paylaşılan fotoğraflarda ön plana çıkan unsurlar 

Google Maps ve Tripadvisor’da, kale ve çevre ile ilgili yapılan yorumlarda kullanılan olumlu ifadeler 

içerisinde en fazla öne çıkan sekiz ifade Şekil 7’de verilmiştir. Yorumların %49.1’lik önemli bir bölü-

münde Giresun Kalesi, “şehir ve deniz manzarası harika” olarak ifade edilmiştir. Instagram ve Fa-

cebook’ta paylaşılan fotoğraflarda en fazla ön plana çıkan unsurun panoramik manzaralar olması bu 

durumu desteklemektedir. Yorumların %19.1’i kale ve çevresini “tarihi dokusunu koruyan bir mekân” 

olarak tanımlamıştır. Yapılan yorumların %17.6’sında kale çevresindeki mesire alanı “piknik yapmak 

için ideal” olarak tanımlanmıştır. Kale ve çevresi yapılan diğer yorumlarda belirli oranlarda; “doğa ile 

iç içe”, “gece manzarası görülmeye değer”, “fotoğraf çekmek için ideal”, “aile ile gidilmeye uygun” ve 

“sessiz-sakin bir mekân” olarak ifade edilmiştir (Şekil 7). 

 

Şekil 7. Ziyaretçiler tarafından yapılan olumlu yorumların dağılımı 

Giresun Kalesi ve mesire alanını ziyaret eden sosyal medya kullanıcılarının alanla ilgili en fazla şika-

yetçi oldukları konuları belirlemek için sosyal ağlardaki kullanıcı yorumlarından faydalanılmıştır. Go-

ogle Maps ve Tripadvisor platformlarından toplanan 5.640 yorum içerisinde en fazla öne çıkan altı 

şikâyet Tablo 1’de sıralanmıştır. Buna göre, ziyaretçilerin kale ve çevresi ile ilgili memnun olmadığı 

konular; önemli bir tarihsel arka planı olan kale hakkında detaylı ve yeterli düzeyde bilgilendirmenin 

yapılmaması, tuvaletlerin ücretli olmasına rağmen temizlik yönünden zayıf olması, özellikle yaz ayla-
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rında ve hafta sonu araç otoparkının yetersiz kalması, çevrede çöplerin bulunması, mangal ve semaver-

lerden kaynaklanan yoğun dumanın rahatsız edici olması ve satış ünitelerinin makul fiyatlarda hizmet 

sunmamasıdır. 

Tablo 1. Ziyaretçilerin kale ve çevresi ile ilgili en fazla şikâyetçi olduğu konular 

► Kalenin tarihteki yeri ve önemi hakkında yeterli bilgilendirmenin yapılmaması 

► Tuvaletlerin ücretli olmasına rağmen temizlik yönünden zayıf olması 

► Yoğun dönemlerde araç otoparkının yetersiz gelmesi 

► Kale içerisinde ve çevresinde çöplerin bulunması 

► Yaz döneminde mangal ve semaverlerden kaynaklanan yoğun duman olması 

► Satış ünitelerinin makul olmayan fiyatlarda hizmet sunması 

 

SONUÇ 

Bu çalışma ile tarihi bir yapı ve çevresinde oluşturulmuş olan bir mesire alanında ziyaretçi tercihlerinin 

anlaşılması noktasında sosyal medya verilerinin, anket gibi sıklıkla kullanılan veri toplama yöntemlerine 

bir alternatif ve tamamlayıcı olma potansiyeli gösterilmiştir. Ancak, anket ya da bire bir ziyaretçi gö-

rüşmelerinde elde edilebilecek kadar detaylı veriler sağlamaması, bu yöntemin önemli bir kısıtlayıcısı-

dır. Örnek vermek gerekirse; alanı ziyaret edenlerin geldiği ilçe ya da iller, alanı ne sıklıkla ziyaret 

ettikleri, meslek, eğitim durumu, ulaşım sağlama biçimleri, gelir düzeyleri gibi istatistiksel anlamda 

önemli değişkenler sosyal medya içeriklerinde belirtilmediği sürece bilinmemektedir. Bu yönüyle sos-

yal medya verilerinin, geleneksel veri toplama yöntemleri ile birlikte kullanılması, her iki yöntem ile 

elde edilen bulguların kıyaslanması daha etkili sonuçlar verecektir. 

Eğitim ve araştırma faaliyetlerinin büyük oranda “uzaktan” yürütüldüğü pandemi döneminde, yüz yüze 

iletişim olanağının kısıtlanması araştırmacıları alternatif veri toplama yöntemlerine götürmektedir. An-

ketlerin çevrimiçi ortamlarda yapılması, erişime açık olan sosyal medya hesapları üzerinden yapılan 

paylaşımlardan birtakım verilerin çıkarılması gibi olgular bu alternatif yöntem arayışının önemli bir 

yansımasıdır. Yakın gelecekte tüm disiplinlerin, son derece hacimli bir veri deposu olan sosyal medya-

nın sunduğu olanaklardan daha fazla yararlanacağı düşünülmektedir. 
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Abstract: In this literature study, the effects of WS2, MoS2 coatings on wear and fatigue of spur gear 

wheels will be examined. As a result of the design, the machine parts used in the machines are worn 

during the operation process. This permanent deformation in tribology called abrasion occurs as material 

loss.  The relative movement of the two machine elements and the mold under high pressure during the 

power transmission cause permanent deformation. As a result of the operation of spur gear wheels, 

which are among the machine parts, under difficult conditions, damage occurs in the profile of the gears 

as a result of wear. Since these damages will cause serious problems, it is necessary to know these 

damages and determine the causes of their occurrence in order to prevent them. In the gear mechanism 

that transmits motion and power, high pressure occurs on the tooth surfaces of the gears during the 

transmission of force from the pinion to the gear wheel. Because of this high pressure, abrasion on tooth 

surfaces and fractures occur on the edges of gears.  It is one of the most important issues in the machinery 

sector to follow these processes and to take the necessary precautions before they occur when necessary.  

Studies on material losses due to abrasion, wear of gear wheels and other machine parts are economically 

important. In this mini literature study, different coating methods and WS2, MoS2 coating materials 

with lubricant properties, their mixture, the test set of gear wheels and the wear examination on the 

profile surface of the gears were examined on the material surfaces made of steel. The researchers' dis-

coveries, comments and experimental results are discussed here. 

Keywords: Spur Gear Wheel, Solid Lubricant, WS2, MoS2, Surface Coating 

INTRODUCTION 

Gear mechanism that transmits motion and power, during the transmission motion or force from pinion 

to gear wheel, high stress occurs on the teeth surfaces of the gears (Erkaya et al., 2015 :1-9). This high 

stress is called Hertzian contact stress in mechanical materials. Damages expose on the tooth surface of 

the gear under Hertzian contact stress in the form of wear and fatigue. Experimental studies and damage 

analysis methods are improved with mechanical engineers and scientists to minimize these undesired 

material losses. These methods are applying as Surface coating process applications (Meyoshi, 

2001:384-390, Martins et al., 2006 :1-12, Liu, 2019 :1-11 and Joachim et al., 2002 :1-6). Various coating 

methods in order to increase the resistance of metallic abrasion and to increase the efficiency of ma-

chines in different fields of industry are proceeded. (Alanou et al., 2002: 334-344) experimentally 

showed that the scuffing and micro pitting performance gears is improvable with thin hard coating thin 

in spur gears since they display better surface hardness with low friction coefficient. Laboratorial to 

increase the strength of machine parts made of steel against corrosion and wear, coating the surfaces 

with materials such as Ni, Cu, Al, Zn, Plastic, Paint, Sn, Cr, Ag and Au are fame in metallurgy and 

surface engineering (Xu et al. 2014: 1-10 and Renevier et al., 2001: 1-10). The coating methods to 

increase the resistance of gear wheels against abrasion which work under Hertzian stress are mostly 
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used PVD, DVD, CVD coating techniques112 (Holmberg et al., 1998: 1-11, AYTAÇ et al., 2018: 1-33 

and Samtaş, 2012: 1-8). The application of surface coatings to power transmission equipment like gear 

mechanisms can improve their efficiency and reduce energy loss. There are several types coatings that 

can be used in gears, for instance MoS2 (molybdenum disulfide) (Yakov, et al., 2010: 1-11), WC/C 

(tungsten carbide carbon), the B4C (boron carbon) (Weck et al., 2002: 1-6), CrN (chrome nitride), or 

DLC (diamond like carbon) (Holmberg et al., 2007: 1-15) and their treatment composites among others. 

Commonly for coating of cutting tools coating materials that results good resistance such as CrN, 

CrAlN, ZnN, TiAlN are using in application field (Thakur et al., 2014: 1-4). In the literature, studies on 

the methods of surface coatings, their application areas and their results in coatings were considered. It 

is seen that not enough work has been done on the coating of gears yet most of experimental coatings 

are studied on reciprocating, pin on disc, and ball cratering wear and knowledge of them are used in 

general area of metallic industry (Martins et al., 2006 :1-12). Spur gear coated are teste in FZG gear test 

rig. Michalczewski and his friends in 2013, reported the resistance contact wear of WC/C coated gears 

based upon a back to back gear test rig using the FZG PTC/10/90 method where gear efficiency tests 

and scuffing tests are performed. Dependently on study the test gears will be removed from the FZG 

closed circuit power circulation system after 10,000 rotation of the spur gear (Amaro et al., 2005:1-11, 

Amaro et al. 2003:1-25 and Ognjanovıc et al., 2004:1-5). To determine the density distribution, the 

studied spur gear teeth were analyzed by optical microscopy, transmission electron microscopy (TEM), 

Scanning Electron Microscopy (SEM), and Raman Spectroscopy before tribological test and after tribo-

logical test (Spath et al., 2007:1-5 and Joseph et al., 2018:65-112). Then the collected data from exper-

iments will be analyzed and results will be evaluated (Dam et al., 2017: 1-22). Surface coating is closely 

related to the economy, which is a technical problem (Bendikiene et al., 2019: 1-23). Yılmaz, (2017: 2-

4). In his study, explained information that economy has a close relationship with wear. He has deter-

mined that resource losses due to wear constitute 6-7% of the annual gross revenue of countries. Spur 

gear wheel coating with different coated materials specially with solid lubricant coatings are desired to 

reduce vibration, noise, loss of time during machine maintenance, energy losses and environmental neg-

ative effects (Meyoshi, 2001:384-390, Yılmaz, 2017: 2-54 and Ren et al., 2017: 1-10).  

Coated spur gear  

A toothed wheel that transmit power or motion is known as gear in machine design. Many shapes of 

gears are present in gear industry that are used only for one purpose, to transmit motion and moment 

(torque) from one machine part to another machine part. The simplest form of gear which is cylindrical 

and has straight teeth cut parallel to its rotational axis is called spur gear. Spur gears are largely used in 

many types of machines such as bands, automobiles, wind turbines, airplanes, and other small or big 

machines that are used in productive factories and in our homes (Liu et al., 2013: 2-8). The performance 

of spur gear has positive effects on the whole system such as more energy consumption, noise, vibration 

and power loss response. Commonly lubrication is applied in surface of gear teeth to relieve heating, 

noise vibration, wear on teeth flank surface such as scoring, scuffing and micro pitting. However, lubri-

cation application in gear mechanisms has a monumental performance, all gear pairs are not suitable for 

lubrication since their desired design and functional area doesn’t give lubricating opportunity. Like, gear 

mechanisms that are used in space machine equipment, in airplane and other applicable field that carbon 

                                                            
112 http://www.ionbond.com/technology/pvd/ (E.T. 18.10.2020) 

http://www.ionbond.com/technology/pvd/
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lubricant doesn’t preferred. Those application field that oil lubricant or carbon base lubricant is not 

useful or has not sufficient function, solid lubricant coating is a superior replaceable instead of it 

(Michalczewski et al., 2013: 2-7 and Li et al., 2017: 1-11). Operating spur gear without lubricant and 

coating reduce the performance of the system. Hence, noise, vibration, thermal expansion and particle 

losses from surface of tooth spur gear during operating the gear mechanism is unacceptable, to prevent 

this unwanted phenomenon. Liu et al., (2012: 1-5), Liu et al., (2016: 1-4), Evans et al., (2002: 1-9) and 

Li, (2015: 1-4) suggested solutions as lubricating and coating of gears in their study of gear tribology 

problem. Coating are widely used in surface engineering to prevent wear, fatigue and corrosion and is 

used in surface decoration (Liu, 2013 :1-11). Surface coating tungsten carbon carbide coating (WC/C) 

(Joachim et al., 2002: 1-6), Molybdenum disulfide titanium coating (Amaro et al., 2005: 1-11), provide 

significant increase wear resistance, durance performance and reduce friction of spur gear. Although 

those methods reduce friction between the engaging teeth, they do not eliminate it (Li et al., 2017: 1-

11). Most of gear systems are worked in air not in oil however lubricating period of these mechanism is 

forgettable, solid lubricant coating solves this problem. In other word, commonly slid lubricant coatings 

are employed in mechanical systems where oil or methods of reducing friction between engaging gear 

teeth are not feasible.  

Solid lubricant  

The lubricant that exists in solid form is called solid lubricant. İn other words, solid lubricant are solid 

materials which reduce coefficient of friction and wear of equipment which are relatively in rubbing and 

preventing direct contact between their surface. Solid lubricating is applied as coating lubricant additive 

in where lubricant oil or semi lubricant such as grease cannot be used. Solid lubricant has large usage 

fielde in of vacuum equipment space application, and in where lubricating mechanical system is excru-

ciating (Wang et al., 2004: 1-8 and Vanhulsel et al., 2007: 1-12). Elements or composites that consist in 

organic solid lubricant property can be listed as Graphite (C), Molybdenum disulfide (MoS2), Tungsten 

disulfide (WS2), Tungsten carbon carbide (WC/C), Molybdenum di selenides (MoSe2), Boron Nitride 

(BN), Tantalum di selenides (TaSe2), Titanium ditellurides (TiTe2) and chlorides of cadmium, cobalt, 

lead, cerium, zirconium (CdCl2, CoCl2, PbCl2, CeF2, PbI2)
113 (Holmberg et al., 2009: 1-11). These solid 

lubricants are used in various applications such as cutting tools, gears, bearings, IC engine equipment 

and other elements of machines or space motion mechanisms in technology filed (Renevier et al. 2000:1-

10 and Singh 2015:1-10). MoS2, WS2, BN and WC/C are generally used as convenient coating in gears 

in order to increase performance of spur gears and operational life requirements (Martins et al., 2006 :1-

12). Among the solid lubricants, MoS2, WS2 which are called transition metal dichalcogenides (TMDs) 

have been widely used as coating in different areas, of technology such as bearings, gear mechanisms, 

guns and in space applications (Scharf et al. 2013:1-5, Holmberg et al., 2017: 1-20 and Khare et al., 

2013:1-8). WS2, and MoS2 solid lubricants both have hexagonal laminar structure. Molybdenum disul-

fide (MoS2) is the most known solid lubricating coating but it is use in dry environment and where low 

hardness surface is need (Hudec et al., 2019: 1-13).  In addition, disulfides or di-selenides of certain 

transition metals like WS2, NbSe2, MoSe2 and WSe2 are recognized by Dominguez-Meister, S. For their 

lubricant properties (Dominguez-Meister et al., 2017: 2-12). Many studies applied in deed to treat the 

mechanical properties of solid lubricant coatings specially (TMDs) coatings.  Alloying to TMDs with 

                                                            
113 http://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=solid_lubricants (E.T. 20.10.2020) 

http://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=solid_lubricants
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other elements compounds are solution (Scharf et al. 2013:1-5, Gustavsson et al., 2016: 2-6, Muratore 

et al., 2009: 14-23, and Polcar et al., 2012: 1-20). From perspective of literature for alloying MoS2, Ti 

has been the preferred element (Polcar et al., 2011: 1-11, Ding et al., 2010: 1-6, Rigato et al., 2000: 1-7 

and Jing et al., 2004: 1-8). whereas other elements such as Ag, Pt, W, Cr, Co, Al (Nainaparampil et al., 

2004: 1-9), Au ( Lince et al., 2009: 1-6, Spalvins et al., 1984: 1-8 and Mikhailov et al., 1998: 1-5), Fe 

(Zabinski et al., 1995: 1-2), Ni (Nainaparampil et al., 2004: 1-9, Mikhailov et al., 1998: 1-5 and Hilton 

et al., 1992: 10-20), Pb (Mikhailov et al., 1998: 1-5  and Wahl et al, 1999: 1-7), PbO (Mikhailov et al., 

1998: 1-5), Ta (Nainaparampil et al., 2004: 1-9) and Zr (Jianxin. et al., 2008 1-4) have also been tested. 

Addition (~ 10 %) of these elements cause significant enhancement in hardness (Scharf et al. 2013:1-

5). Many researcher’s studies have been performed on investigation of mechanical property of WS2 

with results and discussion for Ti (Evaristo et al., 2006: 1-3 and Scharf et al., 2009: 1-9) and Cr (Deepthi 

et al., 2010: 1-12). On the contrary WS2 coatings mixed with nonmetallic elements such as carbon or 

nitrogen have been broadly studied (Polcar et al., 2011: 1-11, Polcar et al., 2009: 1-7 and Nossa et al., 

2005: 1-6). Dopant metals and oxides adding into MoS2 is reported to improve the friction performance, 

increase hardness, density and oxidation resistance of MoS2 in humid environments (Scharf et al., 2013: 

1-14 and Hu et al., 2006: 1-3). The presence of Au, Sb2O3 and Ti dopant composites are credited for 

improving the tribological performance of MoS2 (Scharf et al., 2013: 1-14 and Hu et al., 2006: 1-3). 

(Martins et al., 2006 1-12) in their study discussed the effective of Ti on MoS2 coating. The MoS2/Ti 

coating was deposited on 1200 Si C steel polished and several tribological test were performed to eval-

uated its performance. The thickness of the coating is determined about 1,2 µm which measured with 

the Ball Crater Technique. They performed the applying load test of spur gear using FZG back – to back 

gear test machine. They found that, the MoS2/Ti coating improves the performance gear in about 0,5 % 

at low speed high load operation conditions. In spite of, studies on tribological properties of the WS2 

and WC/C composite coatings are less than MoS2. Applied studies show that The Ni additive in WS2 

films improve its adhesive strength and tribological properties against wear (Fominski et al., 2012: 1-

11). So far, detail information on nano structure of WS2-Ni composite films have been awakened with 

article of Shusheng Xu researcher. (Xu et al. 2014: 1-10) Discussed WS2-Ni composites in their study 

the commercial AISI 440 C steel was used as substrate in (25mmx4mm) dimension. The AISI 440 C 

steel surface roughness (Ra) was brought up to lower than 0.03 µm with polished process roughness and 

then ultrasonically cleaned with alcohol for deposition of coating on substrate with RF (radio frequency) 

spattering system method. The film thickness was controlled to about 2 µm. as result they found that, 

with increasing Ni content from 5-10.3% strength properties (hardness) of coating composite film also 

increase from 0.8-2.2 Gpa. The mechanical property (hardrness) of the film doesn’t change in Ni content 

of 10.3-16.5% (Fig. 1, 2). 
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Fig. 1. Films of SEM micrographs (a) WS2 (b) WS2 with 5.0 at% containing Ni, (c) WS2 with 10.3 

at% containing Ni and (d) WS2 with 16.5 at% containing Ni (Xu et al. 2014: 1-10) 

 

Fig. 2. Hardness (GPa) and adhesive strength (N) in pure WS2 and WS2 with containing differ-

ent Ni concentration films (Xu et al. 2014: 1-10). 

Solid lubricant film’s tribological properties also can be treatable with multi layered deposited layers of 

solid lubricant coatings. Li-na Z. et al. reported a study which was performed on W/Mo multilayer film 

deposited on surface of AISI 1045 steel. They treated the coating WS2/MoS2 to WS2/MoS2 composite 

coating film with room temperature ion sulfurization. After investigating the deposited in room temper-

ature and temperature above 25-degree Celsius, they obtained results that atomic level hardness and 

elastic modulus of the W/Mo deposited were higher than pure W film and pure Mo film. High friction 

which is results of elevated temperature, noticeable wear and roughness of surface causes low perfor-

mance of mechanical systems. Thin layer films solid lubricant on surface of machine parts that are in 

sliding contact can be prepared to reduce friction and to increase strength of substance in extreme con-

ditions like vacuum, humid environment, high contact stress and high temperature, etc. (Khare et al., 

2014: 1-7 and Nicolini et al., 2016: 1-5). 
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Wear (types of  wear) 

Wear is kind of damage on surface of solid material which is caused by relative slipping, rolling of tow 

surface contact. This surface damage is seen as material loss on the surface substrate (Axen, 2001: 1-

16). Wear is not desired phenomenon due to energy loss and reduction in performance of system 

(Evgeny, 1980: 3-5). Wear has bad influence on economy (Bendikiene et al., 2019: 1-23) and also on 

occupational health and safety. Because of wear, mechanical mechanism creates friction force into slid-

ing contact surface. This sliding contact surface causes complex damage in contact area of shafts, balls, 

bearings, spur gears, plates and extra machine parts and has dismissive influence of their performance 

(Liu et al., 2013: 2-8). In view of tribology studies there are many kinds of wear (Stolarski, 1990: 13-

63) most types of wear which are seen in spur gear flank surface damage are squeezing wear, sliding 

wear (abrasion wear), pitting wear (fatigue wear) and adhesion wear (scoring wear) (Holmberg et al., 

1998: 1-11). As gears rotate in mechanism the point of contact moves from tip to root or from root to 

tip with two different motions, sliding and rotating (Li et al., 2017: 1-11), sliding motion direction and 

rotation directions are in opposite directions. To prevent wear, some methods that material surface en-

gineers and tribologists apply on surface of machine parts such as using oil lubricant (Hoehn, 2008: 1-

10), semi lubricant (Hoehn, 2008: 1-10), solid lubricant coating (Michalczewski et al., 2013: 2-7, Buck, 

1983: 1-5, Scharf et al., 2010: 1-8, and Donnet et al., 1993:1-9), and other surface treating methods 

(KARTAŞ et al., 2001: 1-19). Recent 40 years studies that stand on gear coating with solid lubricant 

show advantages of preferring solid lubricant coating in special area like in space mechanism, vacuum 

environment and where oil lubricant and semi oil lubricant usage is undesigned (Wang et al., 2004: 1-8 

and Vanhulsel et al., 2007: 1-12). 

Examination method of wear  

In scientific work different methods are used to examine the effect of coating on substrate, all these 

effort methods could be called wear testing examination. This examination is applied as determination 

material losses between initial and last substrate as measurement of roughness value of surface of dam-

aged substrate as photographing the surface of substrate with energy dispersive x-ray (EDS), transmis-

sion electron microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM), Field ion microscope (FIM), 

Auger emission spectroscopy (AES), X-ray photo electron spectroscopy (XPS), X-ray diffraction 

(XRD) and extra other method in order to common about difference structural surface of substrate before 

operating, after operating, before coating and after coating of substrate (Zak et al., 2009: 1-11 and Bettini 

et al., 2011: 1-6). The single most useful tool available to the tribologist to day interested in studying 

the behavior or solid surface is undoubtedly the scanning electron microscope (SEM).  Scanning electron 

microscopy (SEM) is microscopy that images a sample by scanning (Buckley, 1981: 52-59). The trans-

mission electron microscope (TEM) is the first type of electron microscope. (Van-Tien et al., 2013: 1-

2). X-ray diffraction (XRD), an electromagnetic wave that is in short wave length and has high energy 

is able to pass through many material opaque to light (Grima et al., 2002: 1-3). Energy dispersive x-ray 

(EDS), can be used to find the chemical composition of materials (Berlin et al., 2011: 1-3). Auger emis-

sion spectroscopy (AES) is a device chemical analysis of solid surface (Buckley, 1981: 52-59). X-ray 

photo electron spectroscopy (XPS) is also known as ESCA (Electron spectroscopy for chemical analy-

sis). It is a quantitively spectroscopy technique (Buckley, 1981: 52-59). Field ion microscopy (FIM) 

allows the tribologist to examine each individual atom site on the solid surface (Buckley, 1981: 52-59). 

Singh, H. in his study, “tribological performance and coating characteristics of sputter deposited Ti-
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doped MoS2” he used JEOL 6400 scanning electron microscope (SEM) equipped with energy dispersive 

spectroscopy (EDS) to characterize the film composition wear of surface (Renevier et al., 2000: 1-10 

and Singh, 2015:1-9). Similar to this Hudec T. et al. in their work in order to evaluate the morphology 

and thickness property of cross section used SEM. And also, Hudect, T. et al. (2019: 1-13) in their study 

which published in the subject of “Structure, mechanical and tribological properties of Mo – S – N solid 

lubricant” with the aim of make information about chemical bounding and atomic structure in the film 

they analyzed the film by XPS, TEM, and Raman spectroscopy (Hudec et al., 2019: 1-13). İn short, 

according to literature for the purpose of measuring wear, roughness measurement, SEM, TEM, EDS, 

XRD, FIM such devices are needed. 

DISCUSSION and CONCLUSION 

In this paper, coated methods for spur gears, kinds of solid lubricant, coating techniques of solid lubri-

cant, wear in spur gear and examination methods of wear have been reviewed. We understand from this 

paper that solid lubricant coatings are applying on surface of substrate where oil lubricant and semi oil 

lubricant are not suitable to use to reduce wear rate and to increase performance of mechanical systems. 

And also, this mini review contents information about methods of wear examination which researchers 

applied in their scientific research. As summary of this review we can say, coating is an effective way 

to reduce friction and wear and to improve the endurance period limit of gear.  
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EVRİŞİMSEL SİNİR AĞI İLE SİGORTA KUTUSU DİZİLİM KONTROLÜ 

Mustafa ÖZÇAM 

Nursan Kablo Donanımları San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi, Kütahya / Türkiye 

Öz: Sigorta kutusu her araçta bulunan, aracın içerisindeki tüm elektrik-elektronik aksamın korunumunu 

sağlayan bir elektriksel elemandır. Sigorta kutusundaki sigortalar bağlantılı oldukları kablolardan geçen 

akımın belli bir değerin üstüne çıkmasını engelleyerek devre elemanlarının ve devreyle bağlantısı bulu-

nan komponentlerin zarar görmesini engeller. Sigorta kutularındaki sigortalar üretim esnasında herhangi 

bir makine kullanılmaksızın elle sigorta kutusuna yerleştirilmektedir. Sigorta kutusundaki dizilim bu işi 

yapan kişinin dikkat yeteneğine bağlı olduğu için yanlışlıklar meydana gelebilmektedir. Bu çalışmada, 

sigortaların sigorta kutusundaki dizilim kontrolünü sağlanmak istenilmiştir. Sigortaların görüntü sınıf-

landırılması evrişimsel sinir ağı (CNN) kullanılarak Keras ile yapılmış olunup, sınıflandırma başarısı 

%99 civarında olduğu gösterilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Keras; Automotive; Fuse Box; CNN, Electrical Harness 

GİRİŞ 

Günümüz otomotiv sektöründe araç içi kullanılan elektronik sistemler aracın kontrolü, konforu, güven-

liği ve haberleşmesi için vazgeçilmez önem arz etmektedir. Aracın çalışması ve elektronik sistemler 

arası iletişimin sağlanması kablo donanımları vasıtasıyla yapılmaktadır. Kablo donanım, araç içerisinde 

motor aksamından sonra gelen en önemli parçalardan biridir. Kablo donanımları, insandaki kanın dola-

şımını sağlayan damarlar ve sinir ağlarının araçtaki görevini yapmaktadır. Bu açıdan elektrik sinyalle-

rinin doğru iletilmesinde, cihaz fonksiyonlarının doğru çalışmasında ve araç emniyetinin sağlanmasında 

kritik rolü vardır. Araçlarda çok farklı ekipman ve sistemler kullanıldığı için aküden başlayarak her bir 

cihazın gerektirdiği akımın aktarılarak ekipmanların güvenli ve sürekli çalışmalarını sağlamada ve ara-

cın fonksiyonlarını yerine getirebilmesinde önem teşkil etmektedir. Ayrıca bu kritik cihazların yük al-

tında korunması, sigortalar ile sağlanmaktadır. Sigorta, elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan 

devre elemanıdır. Elektrik devrelerinde sigortalar araçta ortaya çıkabilecek kısa devre anında sistemi 

olası sıkıntılardan korumak için kullanılır. Bu devre elemanı olan sigorta çeşitleri değişkenlikler göste-

rebilir. Bunlar; telli sigorta, telli soket sigorta, termik tipi devre kesici, manyetik tip devre kesiciler en 

bilinen sigorta çeşitleridir. Sigortaların azami akım değerleri de değişiklik gösterebilir. 1 Amperden 40 

Ampere kadar çeşitli skalada olan sigortalar vardır. Araçlarda akım geçen her devre sigortalar ve röle-

lerle korunmaktadır. Her sigorta ve rölenin devre içerisinde koruma özelliği olması sayesinde aşırı yük 

gelmesi durumunda devreyi tamamen açık duruma getirerek devreyi tamamlamaz ve sigortaya bağlı 

cihazların korunması sağlanmaktadır. 

AMAÇ 

Araç içerisindeki sigortalar ve röleler sigorta kutusunda bulunan panel üzerinde isimler veya numaralar 

verilerek belirli bir dizilimde konumlandırılmaktadır. Bu dizilimdeki bir yanlışlık maddi zararlara sebe-

biyet verebilir. 5 Amper değerindeki sigortanın kullanılacağı yerde 20 Amper değerinde bir sigorta kul-

lanılırsa o kablonun üzerinden izin verilen akım değeri olan 5 Amperden fazla bir akım gelmesine rağ-

men 20 Amper değerindeki sigorta devreyi açık hale getirmeyecektir. Bundan dolayı kablo yanabilir, 

kablonun bağlantısı olan sistem çalışmayabilir ve ölümle sonuçlanabilecek zararlar meydana gelebilir. 
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Aynı şekilde 15 Amperlik sigorta yerine yanlışlıkla daha küçük amper sınırına sahip bir sigorta kulla-

nıldığında ise araçtaki bazı fonksiyon ve sistemlerin çalışması gerektiği halde mevcut sigortanın devreyi 

açık duruma geçirmesi sonucu çalışmayacağı gözlemlenecektir. 

Sigorta kutularındaki farklılıklardan ve maliyetlerden dolayı sigorta dizilimi günümüzde halen insan 

eliyle yapılmaktadır. Robotik sigorta dizilim sistemleri yaygın değildir. İşçiliğin insan olduğu konularda 

hatalar kaçınılmazdır. Bu hataların olmaması, olsa dahi son kullanıcıya gelmeden hatanın bulunup yok 

edilmesi için üretim ve üretim sonrasında kontroller yapılması gerekmektedir. 

LİTERATÜR TARAMASI  

Yapay Sinir Ağları (CNN) insan beyninin en temel özelliği olan öğrenme fonksiyonunu gerçekleştiren 

bilgisayar sistemleridir. Öğrenme işlemini örnekler yardımı ile gerçekleştirirler. Bu ağlar birbirine bağlı 

proses elemanlarından (yapay sinir hücrelerinden) oluşur. Her bağlantının bir ağırlık değeri vardır. Ya-

pay sinir ağının sahip olduğu bilgi bu ağırlık değerlerinde saklı olup ağa yayılmıştır. Yapay sinir ağları 

bilinen hesaplama yöntemlerinden farklı bir hesaplama yöntemi önermektedir. Bulundukları ortama 

uyum sağlayan, adaptif, eksik bilgi ile çalışabilen, belirsizlikler altında karar verebilen, hatalara karşı 

toleranslı olan bu hesaplama yönteminin hayatın hemen hemen her alanında başarılı uygulamalarını 

görmek mümkündür. Oluşturulacak olan ağın yapısının belirlenmesinde, ağ parametrelerinin seçiminde, 

belirli bir standardın olmaması, problemlerin sadece nümerik bilgiler ile gösterilebilmesi, eğitimin nasıl 

bitirileceğinin bilinmemesi ve ağın davranışlarını açıklayamamasına rağmen bu ağlara olan ilgi her ge-

çen gün artmaktadır. Özellikle, sınıflandırma, örüntü tanıma, sinyal filtreleme, veri sıkıştırma ve opti-

mizasyon çalışmalarında yapay sinir ağları en güçlü teknikler arasında sayılabilirler.  

Keras, Python dilinde hazırlanan derin öğrenme modellerinin oluşturulması ve eğitimini sağlayan bir 

derin öğrenme kütüphanesidir. Keras akademisyenlerden büyük-küçük girişimlerdeki mühendislere, li-

sansüstü öğrencilerden hobi olarak uğraşanlara kadar yaklaşık 375.000 kullanıcı tarafından kullanılmak-

tadır. Keras kütüphanesi Kaggle platformu üzerinden yapılan makine öğrenmesi yarışmalarında da çok 

yaygın olarak kullanılmakta ve birçok yarışmayı kazanmaktadır.  

 

Grafik 1. Google arama motorunda farklı derin öğrenme kütüphanelerinin aranma oranı 

Keras, yüksek seviyeli (kullanıcı seviyesine yakın) derin öğrenme modelleri geliştirilebilecek yapı taş-

larını sunan bir kütüphanedir. Matris, türev işlemleri gibi daha düşük seviyeli işlemleri gerçekleştir-

mektense, düşük seviyeli işlemleri yapabilen, iyi optimize edilmiş arka uç motoru (backend engine) 

kullanır. Bu sayede yapılmak istenen işlemler arka plandaki hazır modüler yol takibiyle sessizce yapı-

lır. 
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YÖNTEM 

Araçta bulunan sigorta kutusunda sınıflandırma ve dizilim kontrolü yapılacak 6 farklı sigorta çeşidi 

vardır. Bunlar Resim 1’de de görüleceği üzere 2, 5, 7.5, 10, 15, 20 Amperlik sigortalardır. Bu sigorta-

lar mini fuse tipli sigortalar olarak tanımlanır. Her bir sigortanın üzerinde kaç Amper değerine kadar 

akım geçirebileceği belirtilmiştir. Sigorta renkleri farklı renklerde olmasına rağmen çok sayıda sigorta 

olmasından dolayı (kullanabilecek renklerin birbirlerine yakın olması anlamına gelir) temel renk 

ayırma sistemlerinde istenilen sonuçlar alınamamaktadır.  

 

Resim 1. Çalışmada kullanılacak sigorta çeşitleri 

Veri seti oluşturmak için çeşitli ışık şiddetlerinde, farklı açılardan, farklı renk uzaklıklardan fotoğraflar 

çekilerek oluşturulmuştur. Derin öğrenmede veri setinden çok sayıda örnek olması sonuçların doğrulu-

ğunu artırır. Derin öğrenme sistemleri elle programlamak yerine eğitilirler.  

Resim 1’deki sigortalara ait eğitme işleminde kullanılacak fotoğraf sayıları Tablo 1’de verilmiştir. Eği-

tim sırasında her sigorta fotoğraf sayısının 0.25 katı test fotoğrafı olarak olarak kullanılmıştır. Bu sayede 

rastgele seçilmiş fotoğraflarla test sonuçları alınmıştır. 

Tablo 1. Çalışmada kullanılacak sigortaların eğitim ve test fotoğraf sayıları 

Sigorta Çeşidi  Eğitim (%75) Test (%25) Toplam 

2 A 696 231 927 

5 A 690 230 920 

7.5 A 735 245 980 

10 A 718 239 958 

15 A 684 228 912 

20 A 690 229 919 

Model oluşturması VGG16 ağ mimarisi ile oluşturulmuştur. Bu mimari yapısı 2014 yılında Oxford Üni-

versitesi Görsel Geometri Grubu tarafından oluşturmuştur. VGG16 modeli 13 konvolüsyon, 3 tam bağlı 

katman olmak üzere 16 katmandan oluştmaktadır. Resimler 224x224x3 boyutlarında girdi olarak verilir.  
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Tablo 2. VGG16 ağ yapısı 

VGG16 Katman  Giriş Boyutu Filtre Kay-

dırma 

Çıkış Boyutu 

1. Katman CONV - 1_1 224 x 224 x 3 3 x 3 x 64 1 224 x 224 x 64 

2. Katman CONV - 1_2 224 x 224 x 64 3 x 3 x 64 1 224 x 224 x 64 

2. Katman MAX - POOL - 1 112 x 112 x 64 2 x 2 2 112 x 112 x 64 

3. Katman CONV - 2_1 112 x 112 x 64 3 x 3 x 128 1 112 x 112 x 128 

4. Katman CONV - 2_2 112 x 112 x 128 3 x 3 x 128 1 112 x 112 x 128 

4.Katman MAX - POOL - 2 112 x 112 x 128 2 x 2 2 56 x 56 x 128 

5. Katman CONV - 3_1 56 x 56 x 128 3 x 3 x 256 1 56 x 56 x 256 

6. Katman CONV - 3_2 56 x 56 x 256 3 x 3 x 256 1 56 x 56 x 256 

7. Katman CONV - 3_3 56 x 56 x 256 3 x 3 x 256 1 56 x 56 x 256 

7. Katman MAX - POOL - 3 56 x 56 x 256 2 x 2 2 28 x 28 x 256 

8. Katman CONV - 4_1 28 x 28 x 256 3 x 3 x 512 1 28 x 28 x 512 

9. Katman CONV - 4_2 28 x 28 x 512 3 x 3 x 512 1 28 x 28 x 512 

10. Katman CONV - 4_3 28 x 28 x 512 3 x 3 x 512 1 28 x 28 x 512 

10. Katman MAX - POOL - 4 28 x 28 x 512 2 x 2 2 14 x 14 x 512 

11. Katman CONV - 5_1 14 x 14 x 512 3 x 3 x 512 1 14 x 14 x 512 

12. Katman CONV - 5_2 14 x 14 x 512 3 x 3 x 512 1 14 x 14 x 512 

13. Katman CONV - 5_3 14 x 14 x 512 3 x 3 x 512 1 14 x 14 x 512 

13. Katman MAX - POOL - 5 14 x 14 x 512 2 x 2 2 7x 7 x 512 

13. Katman FLATTEN 7 x 7 x 512     25088 

14. Katman FC – 6 25088     4096 

15. Katman FC – 7 4096     4096 

16. Katman FC - 8 4096     1000 

16. Katman SOFTMAX 1000     
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Tablo 2’de görüleceği üzere 1. ve 2. katmandaki 3x3’lük filtrelerden sonra yapı derinleşmeye başlar. 

2x2 Max. Pool. işlemiyle görsel daha yoğun bilgi içeren fakat daha küçük bir boyuta gelmektedir. Tek-

rarların ardından yapı 7x7x512 formuna geldiğinde yoğun bilgi içeren başlangıç girdisine göre küçük 

boyutta bir görsel elde edilir. Flatten işleminden sonra FC6 Fully Connected katmanına bağlanır. FC7 

ve FC8 Fully connected katmanından sonra 1000 uzunluğunda vektör elde edilir. Sonrasında vektör 

sınıflandırıcı katman olan Softmax’e bağlanılır. 

Model VGG16 ağ yapısıyla oluşturacağı için programda farklı boyutlarda yer alan resimler 224x224 

boyutlarına getirilmiştir.   

 

Resim 2. Sigorta veri setine ait örnek fotoğraflar ve eğitimde kullanılacak 224x224 boyutların-

daki ölçeklendirilmiş fotoğraflar 

Bu aşamalardan sonra model eğitimine geçilmiştir. Python programla dili kullanılarak Keras kütüpha-

nesinde VGG16 ağ yapısı ile 6 farklı sigorta çeşidi eğitilmiştir. Eğitim sürecinde devri sayısı (Epoch) 

10, yığın hacmi (Batch) 32 ve öğrenme oranı (Learning Rate) 0.001 olarak belirlenmiştir.  

 

Grafik 2. Eğitim sonrası çıktı grafiği 

 Grafik 2’de sigortaların VGG16 ağıyla eğitim grafiği görülmektekdir. Bu grafikten de anlaşılacağı 

üzere loss değerleri ve accuracy değerleri eğitimin başarılı olması için gereken değerler olan 0’a ve 1’e 

yakınsamıştır. Eğitim sonrası ortalama değerlerini Tablo 3’te bulabilirsiniz. 
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Tablo 3. Eğitim çıktı tablosu 

Mimari Epoch (Devir) Eğitim Eğitim Kayıp Test Test Kayıp 

VGG16 10 %99,258 0.088 %99.375 0.092 

Model oluşturulmasının ardından sigorta kutusundaki dizilim kontrolü için sigorta kutusuna 6 farklı 

çeşitteki sigortaları rastgele 78 farklı konumda dizilmiş, Resim 3’deki gibi örnek bir fotoğraf çekilmiştir.  

 

Resim 3. Dizilimi test edilecek sigorta kutusu 

Programda dizilim kontrolü her bir sigorta resim üzerinden kırpılarak teste girmesiyle sağlanmaktadır. 

Yani 78 defa kırpılan görüntünün ne olduğu bulunmak istenmektedir. Bu kırpma işlemi için kırpılacak 

resmin koordinatları gereklidir. Program resimdeki sigorta koordinatlarını resimden bulunarak hazırla-

nan Excel tablosundan almaktadır.Tablo 4’deki “deger” sütunu “x1”, “x2”, “y1” ve “y2” koordinatla-

rından kırpılacak sigortanın Amper biriminden değerini göstermektedir.  
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Tablo 4. Kırpma koordinatların ve sigorta değerlerinin bulunduğu Excel tablosu 

numara deger x1 y1 x2 y2 

1 15 625 215 756 590 

2 2 625 650 756 1025 

3 5 625 1100 756 1480 

4 5 625 1600 756 1940 

… … … … … … 

76 20 3500 2165 3900 2300 

77 75 3500 2445 3900 2585 

78 75 3500 2750 3900 2875 

 

SONUÇ 

Python programla dilinde Keras kütüphanesinde VGG16 mimari ağıyla eğitilen 6 farklı sigorta çeşidinin 

sigorta kutusundaki dizilim kontrolleri çekilen fotoğraf üzerinden olması gereken dizilim ile kontrol 

edilmiştir.  

 

Resim 4. Dizilimde hatalı konumlandırılmış sigorta ve dizilim kontrolü yapılan sigorta kutusu-

nun görüntü çıktısı 

Resim 4’da görüleceği üzere bilgi ekranında kırpılan fotoğrafın sigorta kutusu üzerindeki konum sırası 

yazdırılmıştır. Bu bilgi o an hangi konumdaki sigortanın test edildiğini kullanıcıya gösterir. Olması Ge-

reken Dizilim’de ise program Tablo 4’deki deger sütunundaki sigorta kutusunda o konumda olması ge-

reken sigorta değer bilgisini vermektedir. Bulunan Deger’e Tablo 4’den aldığı konum değerlerine göre 

kırpılan görüntünün Derin Öğrenme ile VGG16 modeliyle eğitilmiş programda hangi değere karşılık 

geldiği bilgisini verir. Bilgi ekranında bu benzerliğin yüzdesel olarak değeri yazdırıldıktan sonra olması 

gereken sigorta ile çıkan sonuçtaki değerler aynı ise kırpılan görüntü yeşil, farklı ise kırpılan görüntüye 

kırmızı çerçeve eklenir. Bu sayede dizilim gerçekleştiren kişi sonuç remine bakarak hatalı dizilimi ya-

pılan sigortaları görebilir, bunları olması gereken sigortalar ile değiştirerek hatasız bir dizilim yapmış 

olabilir. 
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Resim 5. Bitmiş bir sigorta kutusu dizilim kontrolü 

TARTIŞMA 

Bu çalışma VGG16 ağ yapısı kullanılarak hazırlanmıştır. ResNet, AlexNet, VGG19 gibi diğer ağlar ile 

de eğitilmediği için en iyi sonucuna hangisi ile elde edilebileceği araştırılacaktır. VGG16 mimarisinin 

sınıflandırma doğruluğunun %100’e yakın  olarak bulunması ezberlemenin olduğu anlamına gelebilir. 

Bu durum farklı ağ mimarileriyle de eğitimin gerçekleştirilmesi gerekliliği göstermektedir.  

Sigortaların üretim hattında diziliminin ardından test edilmesi gerçekleştirilecektir. Test esnasında dış 

etmenler bu çalışmanın doğruluğunu zedeleyebilir. Excel tablosundaki koordinat bilgileri sabittir. Test 

esnasında sigorta kutusunun sabitlendiği bölmeden kayması durumunda resimde yanlış koordinatlar kır-

pılabilir ve kırpılan bu resimler teste girdiği için yanlış sonuçlar alınabilir.  

Üretimdeki dış etmenler düşünülerek eğitime girilecek fotoğraf sayısı artırılmalıdır. Farklı ışık şiddet-

lerinde, daha çok açılardan fotoğraflar çekilecektir. Bu sayede üretim şartlarındaki testlerde sigorta ku-

tusu dizilim kontrolünün sonuçlarının %100’e yaklaşması sağlanabilir. 
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Abstract: It is stated in many studies that the mentioned greenhouse gas emission from agricultural 

production has a serious effect on climate changes. At this point, in animal husbandry, which is an 

important part of agricultural production, chemicals applied in the cultivation of plants produced for 

feeding animals can be shown as a serious source of greenhouse gas emissions. However, the use of 

forage crops, which constitute an important part of animal husbandry in agriculture, during cultivation 

practices, and especially the use of legume forage crops for crop rotation, is one of the most important 

practices to reduce the environmentally harmful greenhouse gas emission effect of livestock.  The reason 

for this is that the nodules formed by the rhizobium bacteria that provide nitrogen fixation in the roots 

of legume forage crops are an important source of nitrogen for the soil and the plant, minimizing the use 

of fossil fuels and chemical fertilizers, which have a significant contribution to greenhouse gas emissi-

ons. Methane gas, which has the main greenhouse gas effect, is produced in the digestive systems of 

cattle and sheep. This is seen as a serious source of greenhouse gas emissions. For this reason, secondary 

metabolites found in legume forage crops to be used to meet the feed needs of animals minimize the 

formation of methane gas in the animal digestive system and ensure that the breeding of legume forage 

crops is seen as one of the important combat methods in greenhouse gas emission. In our study, the 

importance of legume forage crops, one of the important plants of meadow pasture areas, in greenhouse 

gas emission and its relationship with the environment will be examine. 

Keyword: Legumes, Forage Crops, Greenhouse Gas, Methane Gas 

INTRODUCTION 

In our country, the agricultural sector is of great importance in terms of people's nutrition, employment, 

contribution to the economy and export potential. Today, climate scientists consider that there is a sig-

nificant level of deterioration in the world's climate system. Degradations began in the atmosphere, 

hydrosphere and lithosphere that make up the climate system, the natural balance was disturbed and the 

consequences affected the climate. Studies show that although the deterioration in the climate caused 

by a global warming shows some uncertainties and measures are taken against them, this uncertainty 

will continue in the future and may cause problems. One of the most important consequences of climate 

changes, perhaps most importantly, is their negative impact on water resources. The climate changes 

that will occur will lead to changes in the natural habitats of animals and plants in agricultural activities, 

especially in terms of water resources in our country (Soylu and Sade, 2012)  

When we think of global warming, we often think of experiences such as exhausts of fossil fuel vehicles, 

factory chimneys, increased forest and other mega fires, extraordinary natural events, nuclear trials/uses, 

etc., but interestingly, the climate effects of agriculture and what we need to do in this regard do not 

attract attention. However, modern agriculture is one of the factors that most affects climate change; All 

food systems in the world are responsible for an important part of the greenhouse gases that humanity 
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produces every year, causing our planet to heat up. Meat, fish, eggs and dairy products, i.e. animal 

products, were found to have the greatest environmental impact; cereals, legumes, fruits and vegetables 

have been noticed to have the least effect. Moreover, these animal foods, which have the most severe 

effect on the environment, have lower antioxidant, fiber and nutritional quality, while at the same time 

being offered at a higher price than vegetable foods at a unit rate. 

Experts estimate that the world's population will exceed 9 billion in 2050. With the growing population, 

it is predicted that there will be an increase in many areas such as consumption, fossil fuel use and 

increase in chemical use. In addition to the sectors mentioned, it is among the predictions that processing 

and production growth will be seen in the agricultural sector over time for productions for basic needs. 

This situation will inevitably increase greenhouse gas emissions in the agricultural sector. In addition to 

being a source of climate change, Agriculture is also one of the sectors most affected by climate change. 

As a result of the forecasts for 2050, it is known that there will be differences in both the global average 

temperature and all meteorological parameters, including precipitation. These changes will clearly affect 

the type and location of agricultural production in the world.  From grapes in Europe to pastures in 

Africa and rice in Asia, all production patterns and livelihoods are predicted to differentie or, in other 

words, turn. In these conditions, adaptation for the agricultural sector is vital all over the world. It is also 

a reality that it should never be forgotten that global cooperation, reducing and compliance policies 

against climate change and its effects are vital globally, not regionally, to the food security of humanity. 

Agricultural Opportunities and Challenges The opportunities and challenges that may occur in the agri-

cultural sector due to climate change are shown in Table 1. Overall studies have been collected and 

presented within the framework of efficiency and biodiversity models. The issue of continuity of poten-

tial benefits that can be seen is the common weakness of such studies. Because the uncertainties that 

arise after certain threshold values are crossed do not give an idea of the continuity of the benefits. It 

should be remembered that climate, atmospheric chemistry, soil physiology and chemistry are dynamic 

systems with a lot of variables. All of these systems have the potential to fundamentally affect the agri-

cultural sector. Therefore, the expectation should not be kept too high in risk and especially benefit 

analyses. 

Greenhouse effect : The Earth's atmosphere consists of a variety of gases, including small amounts of 

asal gases. Heat rays from the sun, short wavy rays pass through the atmosphere and warm the earth. 

The gases contained in the atmosphere hold some of the heat from the sun to the earth and prevent 

possible heat loss. The gas with the highest heat retention is CO2 gas. The atmosphere has its own ability 

to pass light and hold heat. And thanks to this feature, the temperature of the waters on earth remains in 

balance. In this way, river and ocean temperatures are ensured to maintain their current condition, which 

means that they are prevented from freezing. This heating and inseosis effect of the atmosphere is called 

the greenhouse effect.  
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Table 1. Agricultural opportunities due to climate change 

Area Specific Possibility Climate Change Factor- 

Yield Increasing annual harvests 

 

longer growth time and higher 

average temperature 

 İncreased quality Regional climate change 

 Compensating for the challen-

ges of climate change 

Rising atmospheric co2 con-

centration 

 Supporting plants planted in 

early spring 

Regional climate change 

 Seasonal vegetation pattern 

change in rainy regions 

Productivity opportunities 

Rising temperature 

 

Plant pattern change according 

to regional temperature change 

Maize cultivation area increase Regional climate change 

 

 Growing area of wheat and ot-

her grains 

Regional climate change 

 

 For sowing pea,broad bean,oil-

seeds, soybean generally c3 

plants 

İncreasing mean temperature 

and rising atmospheric co2 

concentration 

Recently, the amount of CO2 release in the atmosphere has been increasing rapidly due to air pollution. 

Greenhouse gases such as methane, ozone and chlorofluorecarbon (CFC) are more likely to enter the 

atmosphere due to human activities. All of these gases are heat-holding gases. CO2, and especially the 

increase in the amount of gases holding the heat, causes the atmospheric temperature to rise. This is 

directly defined as global warming. With global warming, there is concern that it could lead to climate 

changes that could have serious consequences, such as melting glaciers and rising oceans.   

The amount of chlorofluorcarbon (CFC) gases and greenhouse gases such as carbon dioxide (CO2), 

methane (CH4), diazot monoxide (N2O) that reduce the density of ozone (O3) has increased significantly 

in recent years. Therefore, the global average air temperature on earth has increased by 0.3 - 0.6 degrees 

in the period from the mid-19th century to the present day. According to research, it is predicted that 

there will be more than 0.1 degrees of warming increases in every 10 years to come. These warm-ups; 

decrease in precipitation, increase in drought and desertification, content change of groundwater, do not 

spoil the soil.  It is thought that the vital processes of many species of living beings and plants from 

rising temperatures will be badly affected and lead to extinction (Özmen, 2009, Kocatepe, 2018)). 

Forage Crops : In Turkey, several traditional forage crop such as alfalfa, sainfoin, common vetch and 

bitter vetch are farmed. Alfalfa, a perennial forage crop, one of the most important among these forage 

crops, is one of the most planted forage crops in the world due to its good feeding properties and high 

yield.  This plant, which is known in our country as “Alfalfa” for short, is the most grown fodder crop. 
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The effects on the quantity and quality of animal food production are also the basis for cost-effective 

milk production (Dillon, 2006, Kadıoğlu et al 2017). Therefore, the economic value of forage crops is 

very high. In addition, the negative impact of climate change on the yield of feed plants can also nega-

tively affect the livestock sector.  

Alfalfa has a higher feed value than almost all forage crops cultivated. When one says alfalfa in our 

country, alfalfa (Medicago sativa L.) comes to mind. Medicago sativa variety, also known as Kayseri 

alfalfa, is grown in cold regions such as Central and Eastern Anatolia, and alfalfa varieties such as Elçi, 

Peru and Mesa Sirsa are grown in our Southern Regions (Sağlamtimur, 1998, Soya et al,2004 ). Alfalfa, 

which grows easily in both tropical and warm climate belts, is the most produced legume feed plant in 

almost all regions of the world. Thanks to the deep-root system, it can also grow easily in semi-adcic 

climate belts. Alfalfa likes soils that are not very acidic, the drainage of which is good. In its harvests 

after the first year it is planted, it gives 3-7 forms per year depending on the climate, soil and irrigation 

conditions, it is a perennial plant and can last 10-15 years.  With the current understanding of the effects 

of climate change on feed production, it can be understood that the amount of feed can be positively 

affected during long periods of growth with slight increases in ambient air temperature and CO2 con-

centration. On the other hand, both quantity and quality will depend on the availability of water and soil 

properties affected by climate change at the same time. The botanical composition of pasture areas sho-

uld include species that can withstand changing conditions. Recent research has shown significant dif-

ferences in growth and digestion among species of legumes under drought (Hayes et al., 2010).  

The main effects of climate change on plant growth and therefore the amount of feed are changing 

patterns of precipitation that lead to extended periods of seasonal production, rising air temperatures, 

extreme precipitation events, droughts and the effects of increased atmospheric carbon dioxide (CO2) 

concentrations (Myneni et al., 1997; Morison and Lawlor, 1999; Ciais, 2005). 

Drought Index Used by Turkey Meteorology Affairs General Directorate: Standardized Precipitation 

Index- SPI, PALMER Drought Severity Index - PDSI), Percent of Normal Index - PNI  Method 

Some changes can be observed on a regional basis between the two detection methods. The most obvious 

difference was determined as severely adical in the calculation made with the SPI Method in Antakya 

province, while it was calculated as a medium-severity adical with the PNI Method. This is the main 

reason for the use of different drought inks simultaneously. Based on these calculations and models, 

turkey's Anti-Drought Action Plan has been prepared.  

As can be seen, in the near future, there is an increased risk that both meteorological droughts will be 

seen in our country and these droughts will turn into agricultural and hydrological droughts (Kurnaz, 

2014).  The first step in Turkey's agricultural drought-fighting policies is action plans from the past to 

the present. The purpose of the action plans is;  

• Developing an enterprise structure that has reached sufficient capacity  

• To fight within a holite and comprehensive plan  

• To bring the agricultural sector to a structure where it is least affected by drought.  
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Legumes and Climate Change : Food production is interconnected by food safety and climate change 

natures. Whether in the form of drought, flooding, typhoons or soil acidification; climate change affects 

every stage of food production, and as a result, the wage stability of food and the communities of agg-

rieved growers are also affected.  The effect varies by products and regions; climate change further 

endangers global food security and increases the danger of under-feeding in weaker regions. Climate 

change is also causing the displacement of food and non-food crop production areas around the world. 

Unless urgent and sustainable measures are taken, climate change is thought to continue to put pressure 

on agricultural eco-systems, especially in threatened areas and populations. 

The use of legumes in agricultural production can play an important role in increasing the resistance to 

climate change. Agricultural forestry systems, which include legume products such as pigeon peas, 

which can be grown at the same time as other crops, help farmers maintain their food security by helping 

them diversify their sources of income. Agricultural forestry systems are more resistant to harsh climatic 

conditions, as legume products are tougher than most crops and have a soil-nourishing properties. 

Growers observe an increase in crop productivity, with a positive effect on the next crop yield. In addi-

tion to adaptation, it should be remembered that trees, and therefore agricultural livestock systems, keep 

more carbon than field products suffer alone. Legume products are climate resistant as they adapt to 

climate change and at the same time solidly mitigate its effects (Kadıoglu et al 2017). Legumes have a 

fairly wide genetic diversity in which advanced species can be obtained and bred. This variety is a 

particularly important feature, since more climate-resistant species can be developed. For example, sci-

entists at the International Center for Tropical Agriculture are currently working on the types of legumes 

that can be grown above the temperatures at which the products can easily grow under normal conditi-

ons. Climate experts say temperature stress will be the most important factor that will threaten bean 

production in the coming decades; these improved legume species are especially critical for low-input 

agricultural production systems. 

The genetic material of legume products and wild relatives protected in gene banks and national and 

international gene banks of the Advisory Group of International Centers for Agricultural Research is 

seen as a positive investment in climate change adaptation. The genetic resources stored in these gene 

banks are kept under FAO supervision by the agreement reached in accordance with the International 

Agreement on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. These resources are accessible free of 

charge for research, cultivation and education in the field of food and agriculture. In other words, the 

features needed to adapt to future climate scenarios can be obtained from the gene pool, which is pro-

tected in the network of gene benches. 

Ecology footprınt : More effective agricultural applications can significantly reduce greenhouse gas 

emissions and, as a result, the need for fertilization. Legumes play an important role in this sense. In 

addition to better management of fertilizers, better determination of the time of fertilization and preci-

sion farming, including the management of integrated nutrients; legumes play an important role in re-

ducing the effects of climate change. Legumes included in product rotations use symbiotic bacteria to 

balance the azotu partially transferred to the next period to increase yields. In legume mixtures as animal 

feed, nitrogen is transferred from legumes to weed and pasture development is supported. When the 

animal is added to the vow, the high protein content of legumes contributes to the increase in the rate of 

nutrient conversion, while reducing methane emissions from animals that bring in squirms and at the 

same time reducing greenhouse gas emissions (Uleberg et al 2014) 
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Polıcıes towards  sustaınable ecosystems : What politicians and agricultural experts are facing today is 

how to produce enough nutrients for a thriving population without further disrupting natural resources 

and contributing to climate change.  Agricultural policies need to be developed together with social and 

economic policies. Producers, livestock, fishermen and consumers should be at the heart of these poli-

cies in order to eliminate hunger and improve their livelihoods (Hayes et al 2010). 

Globally, approximately 190 million hectares of legume products are estimated to contribute five-seven 

million tons of azota in the soil. Since legumes can adjust their own nitrogen, they need less organic and 

synthetic fertilizer, in this way they play a role in reducing greenhouse gas emissions. The integration 

of legumes into product rotations reduces the risks of soil erosion and poverty. Multiple mixing systems, 

such as mixed planting system or crop rotation with legume products, have higher soil carbon retention 

potential than lean planting systems. 

CONCLUSION 

In today's conditions, where global climate change is increasingly under pressure from vegetable pro-

duction, the importance of legume feedbits with high adaptability is predicted to increase. With these 

neglected or under-used plants, improvement and variety development studies have remained minimal. 

Drought and salinity of these plants are seen as a guarantee in terms of food safety with their tolerance 

to stress conditions and have started to attract the attention of many researchers. In this sense, controlling 

the genetic material that exists in the natural flora without erosion and implementing the breeding pro-

jects in which these materials are included should be considered as a priority. Because the common 

expectations of manufacturers and consumers are highly efficient new varieties that do not contain harm-

ful substances. New varieties of murdumks and buriacs with high yields and quality can increase the 

cultivation of these plants in Mediterranean-type climates and contribute to sustainability in dry agri-

culture. On the other hand, these plants continue to inspire interest in many parts of the world with many 

studies as a result of the global climate change scenario. 

In order for agricultural activities to be planned correctly for climate change adaptation, agricultural 

production basins must be re-determined, acting primarily on the fact that the district boundaries will 

not constitute homogeneous agricultural areas. After the agricultural production areas are determined 

correctly, the products to be encouraged according to changing climatic conditions need to be re-deter-

mined. For example, paddy farming, which grows in water, need plenty of water. In addition, even if 

the air temperature and irrigation facilities elverse, flat areas are needed for paddy farming. Therefore, 

in rugged areas, it is not suitable in agricultural production regions whose production is drought in Tur-

key except for basins with swamps, taking into account the amount of water consumed by paddy for kg 

during the production period. Instead, it is more rational to encourage the production of drought-resistant 

domestic Ancestral wheat, etc. on the recommendations of expert teams. In addition, agricultural areas, 

water basins, trade and industrial zones should be determined separately and land use should be planned, 

agricultural areas and water basins should be protected very strictly, plant production should be encou-

raged in the right place, water use and management in water basins and agricultural basins should be 

integrated. 
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SICAK ŞEKİLLENDİRİLMİŞ YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİKLERİN MEKANİK 

KESME-DELME OPERASYONLARI İÇİN KALIP YAPISI GELİŞTİRİLMESİ  

Mesut GÜNBATI1 , Korhan YETIM1, Murat AYDOĞAN1 

1Toyotetsu Otomotiv Ar-Ge Merkezi, Geliştirme Kalıp Mühendisliği, Kocaeli / Türkiye 

Öz: Gelişen teknoloji ile birlikte yüksek mukavemetli yeni nesil çelikler otomotiv sektöründe sıklıkla 

tercih edilmektedir. Bu durumun başlıca sebepleri, sıcak şekillendirme yöntemi ile üretilen parçaların 

yüksek mukavemetli ve hafif olması sayesinde üretilen araçların hafif olacağından karbon salınımının 

düşük olması ve üretilen araçların daha dayanıklı olmasıdır. Sıcak şekillendirme yöntemi ile üretilen 

parçalar sahip oldukları iç yapı sebebi ile gevrek olduklarından dolayı üretim prosesinde şekillenme 

sonrası lazer kesim prosesi bulunmaktadır. Kullanılan lazer ile kesme ve delme operasyonları maliyet 

açısından dezavantaj oluşturduğu için önerilen çalışmada mekanik kesme-delme işlemleri yapabilecek 

bir kalıp tasarımı yapılması hedeflenmiştir. Bu çalışmada 22MnB5 malzeme parçaların sıcak şekillen-

dirme sonrasında lazer kesim prosesinde yapılan delme işlemini hidrolik pres makinasında yapabilecek 

bir delme kalıbı tasarlanmıştır. Kalıp tasarımı 1500 MPa akma direncine sahip parçaya delme işlemi 

yapabilecek kapasiteye sahip olacak şekilde geliştirilmiştir. Kalıp tasarımının yanı sıra delme işleminin 

delme kalıbı ile yapılabilmesi için bu kalıba uygun hidrolik delme pres makinası ve ekipman tasarımı 

da yapılmıştır. Geliştirilen delme kalıbı ile delme presi ve ekipmanları seri üretim öncesi denenerek 

uygunluğu ilgili standartlar doğrultusunda test edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sıcak Şekillendirme, Kalıp Tasarımı, Mekanik İşleme, Yeni Nesil Çelik 

GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVE 

Günümüz otomotiv sektörü çeşitli teknolojileri kullanarak her geçen gün daha çok gelişmektedir.Araç 

gövde üretim sektörü de yeni teknolojilerden faydalanmaktadır. Araç gövde üretiminde esas olan daya-

nıklılık ve hafiflik kriterlerinde fayda sağlayabilen teknolojilerin kullanımı git gide artmaktadır. Bu tek-

nolojilerden bir tanesi de sıcak şekillendirme yöntemidir [1]. Bu yöntemle üretilen gövde parçaları so-

ğuk şekillendirme yöntemi ile üretilen gövde parçalarına göre daha dayanıklı ve daha hafif olmaktadır. 

Sıcak şekillendirme yöntemi ile üretilen parçalar araçların karbon salınımlarını düşürerek çevreye,araç 

dayanıklılığı arttırarak sürücü ve yolcu emniyeti açısından fayda sağlamaktadır [2]. 

Sıcak şekillendirme yönteminde sırası ile açınım kesme, sıcak şekillendirme ve lazer kesim prosesleri 

bulunmaktadır. Öncelikle rulo malzemeden açınım kesme kalıbı ile sıcak şekillendirme kalıbına girecek 

parça üretilir. Üretilen parçalar sıcak şekillendirme presinin fırınında 800~900 °C sıcaklığa kadar ısıtılır 

[3]. İstenilen sıcaklığa gelen parçalar sıcak şekillendirme presinde basılarak form alması sağlanır. Son-

rasında parça kalıp üzerindeyken su ile soğutma işlemi uygulanarak parçanın martenzit mikro yapı elde 

etmesi sağlanır. Bu işlem sonrasında parça 1500 Mpa akma direncine ulaşmaktadır. Sektörde yapılan 

araştırmalarda sıcak şekillendirme prosesinden sonra kesme ve delme işlemi için lazer kesim prosesinin 

kullanıldığı gözlemlenmiştir [4]. 

Çalışma kapsamında sıcak şekillendirme sonrasında mevcut üretim yönteminde lazer kesim prosesi kul-

lanılarak delinen deliğin mekanik delme yöntemi ile delinebilmesi için prototip kalıp tasarımı yapılmış-

tır. Yapılan prototip kalıp ile elde edilen numune parçalara yapılan test ve analizlerin sonuçlarının 

olumlu olması durumunda seri üretim yapabilecek bir delme kalıp tasarımı ve bu kalıp ile delme işlemi 
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yapabilecek bir hidrolik pres tasarımı geliştirilecektir. Şekil 1’de prototip delme kalıbı, seri üretim delme 

kalıbı ve hidrolik pres makinası tasarımlarının görsellerine yer verilmiştir. 

 

 

Şekil 1. a) Prototip Delme Kalıp Tasarımı b) Seri Üretim Delme Kalıp Tasarımı   c) Hirolik Pres 

Makinası Tasarımı 

AMAÇ 

Sıcak şekillendirme yöntemi ile üretilen parçaların üretim proseslerini TOYOTETSU bünyesinde geliş-

tirerek sıcak şekillendirme yönteminin ülkemizde daha yaygın şekilde kullanılması hedeflenmektedir. 

Firmamızın otomotiv sektöründe trend olan sıcak şekillendirme yönteminde yaptığı ve yapacak olduğu 

çalışmalarla yenilikçi üretim yöntemlerinin geliştirilmesinde öncülük yaparak geleceğe ışık tutacaktır. 

Bu makalede sıcak şekillendirme sonrası mekanik delme işlemin yapılabilmesi için kalıp tasarımının 

geliştirilmesi ve bu kalıba uygun pres makinasının tasarlanması amaçlanmıştır. 

 KAPSAM 

Araştırma,KOCAELİ Çayırova’ da bulunan TOYOTETSU Otomotiv Parçaları San. Ve Tic. A.Ş 

(TTTI)’de gerçekleştirilmiştir. Araştırma TTTI bünyesinde sıcak şekillendirme yöntemi ile üretilen par-

çaların sıcak şekillendirme sonrası lazer kesim prosesinde delinen deliğin mekanik delme kalıbı ile de-

linebilmesi için delme kalıbı ve hidrolik pres tasarımı geliştirilmesini kapsamaktadır.  

YÖNTEM   

 

    Şekil 2.  a) Prototip Kalıp Tasarımı                                b) Prototip Kalıp İmalat Sonrası  
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Araç gövde üretiminde kullanılan sıcak şekillendirme yönteminin son prosesi lazer kesim prosesidir. Bu 

çalışmada lazer kesim prosesine alternatif olarak mekanik delme kalıbı tasarımı geliştirilmiştir [5]. Me-

kanik delme yöntemini sonrası oluşabilecek kılcal çatlakların araştırılabilmesi için prototip kalıp tasa-

rımı ve imalatı yapılmıştır. Şekil 2’de prototip kalıbın tasarım ve imalat sonrası görselleri verilmiştir. 

    

Şekil 3.  Prototip delme kalıbında delinerek elde edilen numune parça 

Malzeme sıcak şekillendirme işleminin sonrasında 1500 Mpa akma direncine sahip olduğundan kalıp 

tasarımında yüksek mukavemetli malzemeden üretilen ekipmanlar kullanılmıştır. Prototip kalıpta bası-

larak elde edilen numune parçalara yapılan kılcal çatlak testlerinde kılcal çatlak tespit edilmediğinden 

seri üretim için delme kalıbı tasarlanmasına karar verilmiştir. Şekil 3.’de prototip kalıp ile delinerek 

oluşturulan numune parçanın görselleri verilmişti 

Seri üretim için tasarlanacak delme kalıbının ideal kesme boşluğu gibi konularda prototip kalıp ile ya-

pılan farklı denemelerden edinilen bilgi ve deneyimlerden faydalanılmıştır. Parçaları kalıba yerleştiren 

operatörün ergonomisi düşünülerek kalıptaki parça yüksekliği ve pozisyonu belirlenmiş, kalıbın taban 

yüksekliğine göre pres ve kalıp tasarımı yapılmıştır. Delik işleminde çıkan hurdalar kalıp merkezindeki 

delikten pres alt tablasının altına yerleştirilen hurda kabına düşmektedir. Üretim sırasında gerek duyu-

lursa kullanılmak üzere kalıbın merkezinden delinecek parçalara boryağı püskürtecek bir mekanizma 

kalıp tasarımına entegre edilmiştir. Şekil 4’ de boryağı püskürtme mekanizmasının görseli paylaşılmış-

tır. 
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Şekil 4.  Boryağı püskürtme mekanizması 

Boryağı püskürtme mekanizması deliklerin çevresinde kılcal çatlak tespit edilmesi durumunda ek önlem 

olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kalıp tasarımı tamamlandıktan sonra delme kalıbının paramet-

relerine göre hidrolik pres tasarımı geliştirilmiştir. 

BULGULAR 

Prototip kalıp ile elde edilen numune parçalara yapılan TIS delayed fructure test (TOYOTA) sonuçla-

rında kılcal çatlak tespit edilmemiştir. Daha sonra farklı kesme boşluklarında denemeler yapılarak elde 

edilen numune parçalara da TIS delayed fructure test yapılmıştır. Farklı kesme boşluklarında elde edilen 

numune parçalarda da kılcal çatlak tespit edilememiştir. Şekil 5’de yapılan TIS delayed fructure test 

sonuçlarının görselleri verilmiştir. 

 

Bunun üzerine seri üretim koşulları simüle edilerek prototip kalıbın zımbası deforme edilerek numune 

parçalar oluşturulmuştur. Deforme edilen zımbalar ile elde edilen numune parçalarda da hiçbir kılcal 

çatlak tespit edilmemesi üzerine seri üretim için mekanik delme kalıbı ve bu kalıbın parametrelerine 

uygun hidrolik pres tasarımının geliştirilmesine karar verilmiştir. 

  

Şekil 5.  Prototip delme kalıbında delinerek elde edilen numune parça 
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SONUÇ 

Yapılan analiz ve testler sonucunda sıcak şekillendirme prosesinden sonra 1500 MPa akma direncine 

ulaşan malzemelere mekanik delme işleminin uygulanabilir olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda 

delme kalıbı ve hidrolik pres makinası tasarımı geliştirilmiştir. Bu tasarımların hayata geçirilmesi ile 

sıcak şekillendirme yönteminde son proses olan lazer kesim yönteminden kaynaklanan yüksek üretim 

maliyetinin mekanik delme prosesi kullanılarak düşürülmesi sağlanmıştır. 
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K-NEAREST NEIGHBOR CLASSIFIER (KNN) FOR STATOR WINDING SLOT FORM IN 

INDUCTION MOTORS 

H. Selcuk NOGAY 

Kayseri University, Mustafa Cikrikcioglu Vocational College, Kayseri / Türkiye 

Abstract: Six types of stator winding slot forms can be used in rotating electric machines. The operation 

of rotating electrical machines with minimum losses within the desired load limits is directly related to 

the form of the slot where the stator windings are placed, like all other components in the machine. For 

each stator winding slot form, the groove leakage flux, the tooth head leakage fluxes depending on the 

slot form, the coil head leakage flux differ in characteristic terms at different loads and different stator 

winding structures. In the machine design process, the stator winding slot forms are automatically deci-

ded by looking at the preferred power values of the machine to be designed. However, for designers, 

considering the flute leakage in deciding the stator winding slot form can provide an important advan-

tage in terms of the losses caused by the slot leakage fluxes and therefore the machine's performance. 

Slot form is normally considered standard for three-phase cage induction motors. Therefore, the stator 

and rotor winding slot forms are not parameters that can be changed immediately by the designers in 

order to obtain the desired outputs, taking into account the operating conditions of the motor. Including 

the groove shape among the variable parameters during the design phase, the number of components 

that can be changed for designers will increase, and more advantageous (such as silent running, etc.) 

advanced motors can be designed. In this study, stator winding groove shape classification has been 

performed using the “k-nearest neighbor classifier”, which is one of the populer machine learning met-

hods. From the results, it is understood that using machine learning methods in deciding the slot form 

can save a significant amount of time in machine design and lead to more advanced quality machine 

designs. 

Keywords: Stator Winding, Slot Form, Induction Motors, K-Nearest Neighbor Classifier 

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK 

Rotary electrical machines are expected to work with good performance in the industry. The ability of 

electric motors to perform well depends on designers considering all possibilities. When designing ro-

tary electrical machines, designers especially need to take into account slot leaks and any associated 

losses. Especially calculating slot leakage flux and deciding slot forms has an important place in elect-

rical machine design. When designing rotary electrical machines through design programs, it may be an 

easier method to decide the slot form. However, when the size range of the motor to be designed is 

unknown, it is difficult to calculate the slot leakage flux, which depends on the motor losses and the slot 

form. The slot form is a factor that affects the motor winding structure (Silva et al. 2019)  and coil 

pitches and the losses that may be related to them(Birbir and Nogay, 2007a: Birbir and Nogay, 2007b), 

current and voltage low level harmonics and total harmonic changes (Birbir et al. 2007a: Birbir et al. 

2007b: Birbir et al. 2008) and load current levels (Birbir and Nogay, 2007), and consequently, the motor 

internal temperature (Nogay, 2011)  and winding insulation (Nogay, 2008) . Because the position of the 

bobbin edge in the slot is randomly shaped during winding. While the coil edges are placed in the slots 

during winding, the volume of the remaining air gap affects the leakage fields and related losses in the 
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air gap, albeit at a minimal level. In this sense, it is important to determine the form of the slot or to 

decide on the slot form in motor design. 

 In order to save time for the designers and to decide on the optimal slot design, in this study, the K-

nearest neighbor (KNN) classifier model was designed taking into account the slot dimensions and slot 

leakage field. The KNN algorithm model tested with a ten fold cross-validation technique. The archi-

tecture of the study is as follows. After the introduction part, the aim and scope of the study is given. 

Then, obtaining the data set and the method used in the study were explained. Findings and conclusions 

are given in the next sections. 

GOAL 

The aim of this study is to design and test an optimizable KNN model that performs the estimation and 

classification of slot forms of induction motors with a high accuracy, considering the different slot di-

mensions and slot leakage field used in induction motors.   

SCOPE 

Stator slot forms in which stator windings are placed in rotating electrical machines are manufactured 

in six different forms and different sizes as mentioned in the literature. In this study, it is aimed to 

classify the slot form in induction motors, but these slot forms are valid for all rotary electrical machines. 

Machine learning methods are widely used in the solution of many problems today.  KNN method is 

one of these methods. In this study, KNN, which is the method in which the highest accuracy rate can 

be obtained and the most optimal result can be obtained from the machine learning methods, was chosen 

and applied. 

METHODOLOGY 

Obtaining the dataset 

To obtain the data set, the slot leakage field distribution and the factors affecting the leakage field should 

be determined as the input of the KNN model. The slot leakage field is expressed by the slot leakage 

self induction coefficient. The slot leak self induction coefficient also varies depending on the slot equi-

valent permeability (d) (Chari et al. 1986: Nogay et al. 2012). The slot equivalent permeability should 

be calculated by mathematical calculation separately for each slot form and dimensions (İkizli, 1962).  

Based on the limit values given in Table 1, which can be based on the form and dimensions of the slot, 

the slot equivalent permeability values from the maximum to the minimum have been calculated for 

each 1 mm decreasing h1 value. The data set created consists of 8 inputs and 1 output columns, 

and 9 x 755 matrix data consisting of 755 rows. 
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Table 1. Inputs of the dataset 

Symbols Max. (mm) Min. (mm) 

h1 100 20 

h2 20 5 

h3 20 5 

h4 15 5 

b1 60 15 

b3 50 30 

b4 40 20 

d 1.6638 1.41 

 

Table 2. Output of the dataset 

Slot types Numbering 

Gradual 1 

Semi closed 2 

Trapeziodal 3 

Open 4 

Semi closed round 5 

Round 6 

 

Slot leakage field of gradual slot form 

Figure 1 shows the gradual slot form. For calculation of equivalent conductivity of slot ( d ), since 

number of conductors remaining below the point x is; 

x
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and conductivity of flux pipe passing through this point with a thickness of dx is; 
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so 

  4
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       (4)     

is calculated (Park  et al. 1995). 

 

Figure 1. Slot leakage diagram in the form of gradual slot (Nogay et al. 2012) 

Slot leakage field of semi-closed slot form 

 

Figure 2. Slot leakage diagram for semi-closed slot form (Nogay et al. 2012) 

For the groove shown on Fig. 2 , by placing the following expression  
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(5)  

in its respective position at equation numbered (4) , d  is calculated (Park  et al. 1995: İkizli, 1962). 

Slot leakage field of the trapezoid slot form 

 

dx

X

Bx

X

B

dx

X

Bx

X

B



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

679 

 

Figure 3.Leak field diagram for the trapezoid shaped slot (Nogay et al 2012) 

For the trapezoidal slot shown in Figure 3, equation 4 and equation 5 are exactly valid. (Ikizli, 

1962)  

Slot leakage field of open slot form 

 

 

Figure 4. Leakage field diagram for open slot form (Nogay et al 2012) 

In figure 4, for the open slot form, the following formula is used (İkizli, 1962: Chalmers and Dodgson, 

1969).      

1

2

1

1
d

b

h

b3

h


    

         

 (6) 

Slot leakage field of round semi-closed slot form  

 

Figure 5. Leakage field diagram for semi-closed slot form (Nogay et al 2012). 

For the slot form in Figure 5; 
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       (7) 

 The formula (4) is used on the condition of taking the foregoing equation (Chalmers and Dodgson, 

1969: Erlicki and Appelbaum, 1968).  

         

Slot leakage field of round slot form  

 

 

Figure 6. Leakage field diagram in round slot form (Nogay et al 2012) 

 

For the round slot form shown in Figure 6; 

4

466.0
b

h
d 

 

              

(8)  

formula is used (Chun  et al. 1997:  Birch and Butler, 1971: Nogay et al. 2012).  

RESULTS 

Four different KNN models are designed and applied in the study. Model 1 was composed considering 

all the slot forms. The results for Model 1 can be followed from the confusion matrix in Figure 7, the 

error graph in Figure 8, and the ROC curves obtained for each slot type in Figure 9. According to the 

results, while 4th and 6th slot forms were estimated with 100% accuracy, the 3rd and 2nd slot forms 

were estimated with the lowest accuracy and the 3rd slot form was estimated completely wrong. The 

reason for this may be that the 2nd and 3rd slot forms are completely similar in properties and dimensi-

ons. 
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Figure 7. Confusion matrixes obtained from the Model 1  

 

 

Figure 8. Minimum classification error graph obtained from Model 1 

 

 

 

Figure 9. ROC curves of slot forms for Model 1 
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In the study, the data set was rearranged and KNN models were used again in order to predict each slot 

type correctly. Table 3 shows the applied KNN models and results. In Model 2, slots 2 and 3 were 

combined and accepted as a single class. In Model 3, all other than the 2nd and 3rd slots were combined 

and accepted as a single slot. In Model 4, the 2nd and 3rd slots are completely omitted from the data set. 

When the results are examined, it can be observed that very high accuracy rates have been reached. 

                                           Table 3. Testing Results of the optimzable SVM model 

KNN 

MO-

DELS 

Accuracy 

(%) 

Predic-

tion 

Speed  

(obs/sec) 

Training 

Time 

(Second) 

Iteration Number 

of slot ty-

pes 

1 78.8 17000 41.196 30 6 

2 97 24000 37.4 30 5 

3 80.4 20000 45.5 30 3 

4 93.6 16000 37.41 30 4 

 

CONCLUSION 

In this study, four KNN algorithms have been applied in order to classify the slot form, considering the 

slot leakages in induction machines. All slot forms are classified in the first designed Model 1, which is 

mainly used, and it can be said that the prediction results except for the slot 3 (trapezoidal ) are success-

ful. Because the slots and sizes of the slot 2 and slot 3 were very close to each other, the accuracy rates 

in Model 1 were lower in these two cavity classifications compared to the others. The classification 

results made with other models, shown in Table 3, seem to be more successful than Model 1. However, 

the most comprehensive model is Model 1, which covers all the slot types. As a result of the study, it is 

seen that very successful results were obtained in deciding the type of the slot in the design of KNN 

models and rotary electrical machines. In this respect, it has been revealed that KNN models can cont-

ribute to the acceleration and facilitation of motor slot design.  
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ESTIMATION OF OVERLOAD STAGES IN INDUCTION MOTORS USING BY 

DISCRIMINANT ANALYSIS (DA)  

H. Selcuk NOGAY 

Kayseri University,Mustafa Cikrikcioglu Vocatioanal College, Kayseri / Türkiye 

Abstract: In order to decide at which load level and with which operating parameters the induction 

motors fed by the drive will operate with the most optimal efficiency and loss, it is necessary to observe 

how the structural and supply parameters of the induction motor change at which load level. As the load 

level increases in an induction motor, the internal and external temperature of the motor increases de-

pending on the load current and the winding structure. This increase is also directly related to the incre-

ase in load current resulting from the increase of the load level. The load current increments at different 

inverter switching frequencies and different winding structures in induction motors powered by a driver, 

differ characteristically. Being able to detect these differences is extremely important to rotary electrical  

machine designers. In this study, a prediction model is designed to determine the different load levels 

(light, half, full, half excess and full overload) of a three-phase cage induction motor fed by a PWM 

inverter, using discriminant analysis (DA) method, depending on the operating conditions of the induc-

tion motor. The designed DA prediction model was trained with the data set obtained by experimental 

applications and tested with ten-fold cross validation technique. In addition to the highly satisfactory 

accuracy rates achieved in the study, it was concluded that DA prediction models can be used very 

effectively in the design of rotary electrical machines. 

Keywords: Over Load Stages, Induction Motors, Discriminant Analysis, Electromagnetic Brake, SPWM  

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK 

Induction motors are widely used in different application fields of the industry. In order to detect and 

prevent the malfunction that may occur in the induction motor, it is necessary to constantly monitor it 

(Khelfi et al. 2018). Three-phase induction motors can be operated at different load stages with different 

operating modes in the industry. Load differences in induction motors can cause fatigue failures in be-

arings in rotating equipment (Chang et al. 2019). Load levels in induction motors can be easily unders-

tood with load current measurements. However, if, as used in industry, the switching frequencies of 

semiconductor power elements such as IGBT used in the inverter in induction motors fed by a driver 

and operated with a sinusoidal PWM inverter (SPWM) (Deshmukh et al. 2006)  may cause differences 

in load current (Birbir and Nogay, 2007). In addition, induction motors can be manufactured in different 

coil pitches (Silva et al. 2019). They can be operated both at different winding pitch to suppress harmo-

nics (Birbir et al. 2007a: Birbir et al. 2007b: Birbir et al. 2008), especially due to load current, and can 

be operated at different SPWM switching frequencies to reduce total harmonic distortion (Birbir and 

Nogay, 2007b) and noise and torque oscillations caused by harmonics (Correia  et al. 2020: Silva et al. 

2018: Tessarolo et al. 2010). In this case, the measured load current value can be misleading to unders-

tand load levels. In addition, the classification and estimation of the overload levels of the caged induc-

tion motors fed with SPWM and having different winding structures and coil pitches are directly related 

to the increase in motor internal temperature (Nogay, 2011) and insulation level of winding (Nogay, 

2008) with the effect of overload. Therefore, load level classification and determination are of great 

importance in order to develop motors in every sense. In induction motors, load level classification or 
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different loads and different operating conditions should be monitored or examined in the laboratory.  

In a study, load modeling, which is a suitable method for situations where laboratory environment cannot 

be provided, was performed (Verma and Sargar 2016). In a study to start the induction motor with low 

stator current, a partial parallel winding of a three-phase squirrel-cage induction motor was used (Ciste-

lecan et al 2009).  

In this study, the optimal discriminant analysis (DA) method was used to classify and estimate the load 

level of a three-phase squirrel-cage induction motor loaded with an electromagnetic brake unit for dif-

ferent load levels such as no-load, nominal load, light overload and full overload. The sections after the 

introduction of the study are designed as follows.  In the second section, the aim of the study is given. 

The scope of the study is explained in the third section. In the fourth section, obtaining the data set for 

the study and the method used are explained. In the fifth section, numerical results, confusion matrix 

and graphical results obtained from testing the DA model in the study are presented. Conclusions of the 

study are presented in the sixth which is the last section.  

PURPOSE of the STUDY 

The aim of this study is to design and test a DA prediction model that can perform the classification of 

overload levels of three-phase caged induction motors fed with SPWM and with different winding struc-

ture, depending on the SPWM switching frequency and coil pitch, with a high accuracy.  

COMPREHENSIVENESS  

In this study, load level classification is performed only for three-phase cage induction motors driven 

with SPWM and with changes in coil pitch. The SPWM switching frequency range used in experimental 

application is 0-15 kHZ. In the study, it was preferred to design, develop, test and use the DA machine 

learning model, which is one of the analysis-based machine learning methods and has been used to solve 

many problems in the past.  

METHODOLOGY 

Obtaining the data set  

The data set used for training and testing the DA classification model was obtained as a result of the 

experimental application. Five identical three-phase caged asynchronous motors with shortened coil 

pitches given in Table 1 were loaded by electromagnetic brake (EB) unit as in Figure 1, up to the over-

load and nominal load levels shown in Table 2 for each switching frequency of SPWM. As seen in the 

connection diagram in Figure 1, the data on the power and voltage transferred to the computer via the 

power analyzer constitute the data set of the model. For the training and testing of the model, a data set 

consisting of 3940 data in total was used. The total number of inputs is 27, including current, voltage, 

power, power factor, coil pitch and harmonics belonging to three phases. 
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Table 1. Label values of the IM 

Voltage 

(V) 

Frequency 

(Hz) 

Current 

(A) 

Power 

(Kw) 

Cos Speed 

(rpm) 

   220  50   4,7 1,1   0,80 1380 

Y   380 50  2,7 1,1   0,80 1380 

 

Table 2. Load levels and numbering applied to the induction motor 

Load Levels L1 phase current 

 range (A) (IL1)  

Numbering 

Unload 0-1.850 10 

Nominal Load 1.851-2.850 20 

Light Overload 2.851 – 3.850 30 

Half Overload 3.850 - 3.851 40 

Full Overload 3.851 and above 50 

 

 

Figure 1. Connection scheme for experimental implementation 

Discriminant analysis (DA) 

In the discriminant analysis classification method, it is assumed that different classes produce data ac-

cording to different Gaussian distributions. To train a DA classifier model, the fit function determines a 

Gaussian distribution parameter for each class. To predict classes of new data, a trained DA classifica-

tion model identifies the class with the lowest misclassification cost. Discriminant analysis is performed 

by assigning an element with a unit weight value within a group to another group. In assignments for 

classification, sometimes the unit (element) can be assigned to a different group than the mass to which 
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it belongs. In this case, an error is made according to the observation weight value of the assigned unit 

(element). In the DA classification technique, this error is called the error rate or the possibility of in-

correct classification. The main goal of DA machine learning models is to be able to perform these 

assignments with minimum errors. This study was carried out in MATLAB environment with the Clas-

sification Learner Toolbox. For the design and application of the DA model with the toolbox, 27 inputs, 

one output and "optimizable mode" have been applied. In order to avoid the disadvantage of overfitting 

in the training of the DA model, the DA model was tested with a 10-fold cross validation technique to 

increase the reliability of the model. 

RESULTS 

DA model was trained and tested with the data set obtained as a result of the experimental application. 

Test result, prediction speed and training time with 10-fold cross validation are shown in Table 3. Ac-

cording to this table, a classification result with an accuracy of 93.1% was achieved.  

Table 3. The results of the optimzable DA model 

Accuracy 

(%) 

Prediction 

Speed  

(obs/sec) 

Training 

Time 

Iteration 

93.1 140000 38.932 30 

 

The classification results obtained for each load level of the induction motor with DA can be observed 

from the confusion matrix shown in Figure 2. According to the confusion matrix, the no-load state was 

estimated at 100% success, the half-overload stage was estimated at 96.4%, the light overload stage was 

estimated at 96.6%, and the nominal load stage was estimated at 85%. The lowest estimation result was 

realized for full overload level with 76.5%.  
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Figure 2. Confusion matrix obtained from the Optimizable DA model  

In the graph given in Figure 3, the minimum classification error is shown on the vertical axis. In addition 

to the fact that the error value is very close to zero, the minimum classification error observed and the 

minimum classification error estimated very close to each other proves the success of the performed 

classification and estimation model. In Figure 4, variable number 2, X axis (VarName2), shows the 

phase-neutral voltage between the L1 line and the neutral, the variable number 5 (VarName5), namely 

the Y axis, shows the phase current flowing through the L1 line.  Each load level is ordered from the 

bottom to the top, from no-load to full overload, and ranges from blue to green.  From this point distri-

bution graph, different load current and load level conditions can be distinguished and the predictive 

results can be observed easily.  

 

Figure 3. Minimum classification error graph 
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Figure 4. Scotter plot for each load stages 

Figure 5 shows the Receiver operating characteristic (ROC) curves from no-load to full overload. These 

results support the point, matrix and graphical results obtained previously.  

 

 

 

Figure 5. ROC curves of the load stages 
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CONCLUSION 

Classification and estimation of overload levels in induction motors is important in many respects. In 

motor design, stator winding design, estimation of overload levels according to different operating states 

and different motor structures is a necessity, especially in situations that cannot be understood by loo-

king at the load current. Prolonged operation of motor load current levels under overload conditions 

may result in motor burnout due to increased load current and increased temperature. However, in order 

to know exactly which load values are limit values, it is necessary to make a test beforehand.  In order 

to know instantly, it is necessary to use a machine learning method such as DA, which has been trained 

and tested before. In this study, the DA method, which is a classification and machine learning method 

that can instantly estimate the overload levels, is applied to perform the overload classification of the 

induction motor. According to the ten-fold cross-validation results, the no-load condition was estimated 

at the highest rate with 100% accuracy, the light overload level was estimated at 96.6% with the second 

highest accuracy. The accuracy rate obtained for the full overload level was the lowest at 76.5%. The 

overall average prediction accuracy rate was extremely successful with 93.1%. It is concluded from the 

obtained estimation and classification results that DA models can contribute to the optimal design of the 

caged induction motor.  
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Abstract:   Coil pitch angles have an important place in the design of rotary electrical machines. When 

the stator windings of induction motors are wound with shortened coil pitch, some low level harmonics 

can be suppressed. Therefore, determining the pitch angle of the coil can be considered an important 

step in induction motor design. In the design process, this stage can be handled by mathematical calcu-

lation, but the parameters of each motor can be different and therefore, current and voltage harmonics 

may also be different, so it is necessary to make separate calculations for each motor. In this study, in 

order to find a solution to this problem, the coil pitch angles of three-phase cage induction motors were 

estimated with support vector machines, a popular artificial intelligence method and classifier, and tes-

ted with a ten fold cross-validation technique. As a result, an SVM estimation model has been developed 

that can estimate the coil pitch angle with minimum error without the need for a mathematical model of 

an induction motor fed by a PWM inverter. The data used in the system have been obtained experimen-

tally, all five three-phase cage asynchronous motors used in the experiment are identical, have the same 

coil lengths, have windings wound at different coil pitch, all have the same power, and finally all are 

four poles. This study is also a unique source of information and application that can be used in active 

filter design, motor design, and winding design. 

Keywords: Coil Pitches Angles, Induction Motors, Optimizable Support Vector Machines (SVM), Si-

nuzoidal PWM (SPWM) 

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK  

Induction motors have been one of the indispensable elements of the industry for decades. Today, a 

significant amount of electrical energy in the sector is consumed by induction motors fed by PWM 

inverters. PWM inverters used in the feeding of induction motors can cause the formation and increase 

of voltage and current harmonics. Similarly, another reason for the increase of harmonics is the stator 

winding structure and coil pitch. Induction motors are generally driven by sinusoidal PWM (SPWM) 

inverter drives in the industry (Birbir and Nogay, 2007).  Since the induction motors is a load fed by the 

grid voltage, it is very important for the operation performance of the induction motor that the grid 

voltage is a harmonic-free sinusoidal voltage. Because the PWM inverter to be applied to the stator 

windings of the induction machine causes harmonics and thus losses due to changes in the switching 

frequencies of the semiconductor switching power elements (Birbir and Nogay, 2007). Another factor 

related to harmonics in induction motors is the stator winding structure. There are different types of 

stator winding constructions but two layer windings are the most preferred. It is known that magnetic 

harmonic fields and related losses can be reduced by changing coil pitch angles in two layer windings. 

In induction motors with harmonics, even if the source of the harmonic is an inverter or something else, 

some single-order low-level harmonics can be suppressed by changing the coil pitch angle or coil pitch. 

Conversely, the source of harmonics may be the coil pitch. In order to understand this, firstly, it is 

necessary to determine the coil pitch that causes harmonics or to make a classification for this purpose. 
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After the introduction and theoretical framework section of the study, the remaining sections are desig-

ned as follows. 

In this study, a model that determines and classifies the bobbin pitch using the optimized support vector 

machines (SVM) method, one of the popular machine learning methods, is developed and applied. After 

the introduction and theoretical framework section of the study, the remaining sections are designed as 

follows. The second section consists of the purpose of the study. In the third section, the comprehension 

of the study and the scientific studies carried out in the state of the art within this content are examined. 

In the fourth section, the method of the study, obtaining the data and designing the model are explained.  

In the fifth section the numerical and graphical results obtained from the study are presented. In the sixth 

that is last section, the conclusions are given. 

PURPOSE of the STUDY  

In this study, it is aimed to design and test a SVM machine learning model to determine the stator coil 

pitch angles, taking into account the phase-neutral and interphase supply voltages and currents, switc-

hing frequencies of the inverter, low level harmonics of current and voltage, active, reactive and appa-

rent powers and power coefficients in three-phase squirrel cage induction motors powered by a PWM 

inverter.  

INSIGHT and RELATED STUDIES 

In rotating electrical machines, stator winding design plays a very important role in their overall perfor-

mance (Silva et al. 2019). Recent studies have presented new approaches for winding design optimiza-

tion, including multilayer configurations, stator shifting, and phase shifting. The effect of shortened or 

fractional coil pitches on motor performance in induction motors has been known for over a hundred 

years (Adams et al. 1907).  We have presented some studies to the literature in order to reveal how the 

winding pitch affects the total current harmonics (Birbir et al. 2007a: Birbir et al. 2007b), low level odd 

current harmonics (Birbir et al. 2008), voltage harmonics and total harmonic distortion (Birbir and No-

gay, 2007a), harmonic changes (Birbir and Nogay, 2007b). Current and voltage harmonics occurring in 

induction motors affect the iron and copper losses of the motor and may also cause torque oscillations 

in the motor (Nogay, 2011). In addition, when two-layer full coil winding is used, the effects of the 

increase in internal temperature in terms of insulation level are among the studies that take place in the 

literature (Nogay, 2008). Also, it has been demonstrated in another study that the shape of the slot in 

which the stator windings are placed in induction motors changes the winding structure, resulting in a 

negative effect on motor losses and performance with the effect of minimal change in the winding turn 

length (Nogay et al. 2012). Even in identical asynchronous motors manufactured by different companies 

despite having the same power, some harmonization differences can be observed with the effect of some 

winding structure and slot shape differences (Nogay and Birbir 2007: Nogay and Birbir 2008). 

Some scientific studies in the last decade have also used partial parallel winding to soft start the three-

phase squirrel-cage asynchronous motor (Cistelecan et al 2009) and the optimum coil pitch to minimize 

the noise due to (spatial) harmonics in the air gap between the stator and the rotating magnetic field. 

(Correia et al. 2020: Silva et al._2018: Tessarolo et al. 2010). In another study, it was concluded that the 
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performance of an induction motor with shortened coil pitch can be improved with variable PWM switc-

hing frequency (Deshmukh et al. 2006). In another study, the coil pitch of an induction motor for electric 

vehicle applications is analyzed by the finite element method (Gundogdu et al. 2020). In another study, 

it was concluded that the leakage inductance value due to current harmonics can be reduced by using 

the full coil pitch in induction machines with double stator windings (Hadiouche  et al. 2004). 

METHODOLOGY 

Obtaining the data set 

Five identical three-phase cage asynchronous motors with shortened coil pitches were used in the study. 

Coil pitches are 1-10, 1-9, 1-8, 1-7 and 1-6. The 1-10 coil pitch has 180o pitch angle. Each motor is 

wound by reducing the coil pitch angle by 20o degrees. Although there is a shortening of pitch in motors, 

there is no change in the length of the total conductor since the coil length used for the tour is not 

shortened. Label values of induction motor (IM) are given in Table 1 below. 

Table 1. Label values of the IM 

Voltage 

(V) 

Frequency 

(Hz) 

Current 

(A) 

Power 

(Kw) 

Cos Speed 

(rpm) 

   220  50   4,7 1,1   0,80 1380 

Y   380 50  2,7 1,1   0,80 1380 

 

In the experimental application whose connection diagram is shown in Figure 1, the three-phase voltage 

first feeds the alternating current (AC) driver that is SPWM. The three phase conductors are connected 

from the driver to the current inputs of the power analyzer and from the power analyzer to the induction 

motor. The power analyzer and the computer communicate through RS485 converter. During the expe-

rimental application, the data recorded in the power analyzers own memory was transferred to the com-

puter via Modbus communication protocol. Squirrel-cage, three-phase induction motors fed by SPWM 

are loaded with an electromagnetic brake unit. At each load current level, phase voltages and phase 

currents, active power, reactive power, apparent power and harmonics were measured by a single power 

analyzer. The data received were transferred to the computer with a sampling time of 1 second via 

RS485 converter. This process is repeated for each switching frequency of SPWM (1-15 hz) and for 

each motor. The data set consists of a total of 1500 data, 300 for each coil pitches, 26 inputs and one 

output. 
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Figure 1. IM connection diagram for experimental application 

Support Vector Machines (SVM) Model 

The support vector machine is a vector space-based machine learning method that finds a decision bo-

undary between the two classes farthest from any point in the training data. The working principle of 

the SVM machine learning algorithm is to define the sub-plane that can distinguish between two or more 

classes optimally. In this study, the optimizable SVM model was designed and applied with the Classi-

fication Learner toolbox in MATLAB environment. For the design of the SVM model, 26 inputs and 

one output were selected, SVM "optimizable" mode and 10 fold cross-validation mode were preferred.  

RESULTS 

After the training process of the SVM model is completed, the test result obtained with 10-fold cross 

validation is shown in Table 2. According to this table, coil pitch angle classification was realized with 

an accuracy of 99.1%. 

                                           Table 2. Testing Results of the optimzable SVM model 

Accuracy 

(%) 

Predic-

tion 

Speed  

(obs/sec) 

Training 

Time 

Iteration 

99.1 24.000 1056.7 30 

 

It is possible to examine the detailed classification results obtained from the SVM model for each coil 

pitch angle through the confusion matrix shown in Figure 2. According to the confusion matrix, 100 

degrees coil pitch angle was estimated with 100% success, and 180 degrees, which is the full pitch, was 

estimated with 98.3% accuracy.  
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Figure 2. Confusion matrix obtained from the Optimizable SVM model  

Figure 3 shows the minimum error observed with the optimizable SVM model designed for classifica-

tion. The error is the square mean error between the outputs from the SVM model and the desired targets.  

 

Figure 3. Minimum classification error graph 

In Figure 4, a scotter plot for each coil pitches angles and predicted values are shown, with X axis L1 

phase-neutral voltage, Y axis L1 phase current. Figure 5 shows the receiver operating characteristic" 

(ROC) curves obtained for the shortest and most normal two coil angles. These results confirm all the 

results obtained previously as point distribution, graphically and matrix. 
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Figure 4. Scotter plot for each coil pitches angles 

           

Figure 5. ROC curves of the coil pitches 1000 and 160o 

CONCLUSION 

In this study, coil pitch angles are classified with the optimizable SVM model. According to the classi-

fication results, 180o were estimated with 98.3%, 1600 97.7%, 1400 99.7%, 1200 99.7% and 1000 100% 

accuracy. As a result, the classification and prediction application made with the optimizable SVM mo-

del was tested with 10-fold cross-validation and the three-phase cage induction motor coil pitches angles 

were predicted with an extremely successful accuracy rate. It has been revealed that SVM model, one 

of the most popular machine learning methods, can be used to contribute to three-phase cage induction 

motor design and winding design. Considering that proper adjustment of the coil pitch in induction 

motors or the appropriate winding structure can reduce copper losses and torque oscillations due to 

harmonics, the importance of high accuracy rates obtained with this prediction model is understood 

more clearly.  
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ALIN KAYNAKLARINDA AÇISAL ÇARPILMA114 

Ezgi DOĞAN1, Mustafa AY2, Memduh KURTULMUŞ3 

1 Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye 
2 Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

3 Marmara Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İstanbul / Türkiye 

Öz: Ergitmeli kaynak uygulamaları ve yöntemlerinde iş parçasının maksimum ısınma sıcaklığı metal 

ergime sıcaklığı üzerine çıkar. Kaynağın ısınma safhasında metalin ergiyen ve ısınan kısımlarının hacmi 

genişler. Soğuma safhasında katılaşma ve oda sıcaklığına soğuma sırasında hacım büzülmeleri meydana 

gelir. Kaynak bölgesinin soğuma işlemi, ısınma işlemine göre yavaş gerçekleşir. Parçaların soğuma sı-

rasındaki büzülmeler, parçalarda kalıntı gerilmelere ve çarpılmalara neden olur.  Çeşitli çarpılma türle-

rinden biri olan açısal çarpılma kaynaklı konstrüksiyonlarda çok önemli sıkıntılara neden olmaktadır. 

Kaynakta meydana gelen açısal çarpılmaları düzeltmek için yapılan işlemlerin maliyeti, toplam üretim 

maliyetinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu çalışmada sadece ergimeli kaynak yöntemleri ile 

yapılan alın kaynak birleştirmelerinde açısal çarpılmaya sebep olan faktörler literatür taraması ile ince-

lenmiştir. Yapılan araştırmalar sonunda kaynak dikiş geometrisinin açısal çarpılmada en önemli faktör 

olduğu tespit edilmiştir. Kaynak dikiş geometrisini etkileyen her kaynak parametresi açısal çarpılmayı 

doğrudan etkilemektedir. Kaynak edilen parçanın kalınlığı, açılan kaynak ağız geometrisi, kaynak po-

zisyonu, kaynak enerjisini tayin eden kaynak akım şiddeti, ark gerilimi, kaynak ilerleme hızı ve kaynak 

sırasında kaynak bölgesindeki büzülmelerin sınırlandırılmasının etkileri metin içerisinde açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kaynak Dikişi Geometrisi, Alın Kaynak Birleştirme, Kaynak Kalıntı Gerilmeleri, 

Kaynakta Çarpılmalar, Açısal Çarpılma 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Elektrik ark kaynak işlemi, birleştirilecek parçaların lokal ısıtılması, eritilmesi ve soğutularak katılaştı-

rılması ile gerçekleşmektedir. Ergimeli kaynaklarda kaynağın soğuma işlemi genellikle ısınma işlemine 

göre daha yavaş gerçekleşir. Kaynak bölgesinde ısı dağılımları, ısınma sıcaklıkları, ısınma hızları ve 

soğuma hızları homojen gerçekleşmez. Bu nedenle ısıtma ve soğutma sırasında iş parçalarında heterojen 

genleşme ve büzülmeler meydana gelmek isteyecektir. Ancak bu şekil değişimleri iş parçaları tarafından 

engelleneceğinden kaynak bölgesinde iç gerilmeler oluşacaktır. Bu gerilmeler elastik şekil değişimine, 

kalıcı şekil değişimine ve hatta çatlamalara yol açmaktadır [1]. Ayrıca parçada kalıntı gerilmeler de 

oluşmaktadır. İç gerilmelerin etkisi ile birleştirilen iş parçalarında istenmeyen şekil değişimleri meydana 

gelir. Bu şekil değişimlerine çarpılma veya distorsiyon adı verilmektedir. Kaynaklı yapılarda çarpılma-

ları ortadan kaldırmak için yapılan işlemler hem zaman kaybına hem de maliyet artışlarına sebep ol-

maktadır. Ortaya çıkan zarar toplam üretim maliyetinin %30’una kadar çıkabilmektedir [2]. Gemilerde 

kaynak çarpılmaları boyutsal hata yanı sıra geminin yük taşıma kapasitesinde kayıplara yol açmaktadır. 

                                                            
114 *Bu çalışma Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde öğrenci olan Ezgi DOĞAN’ın, Prof. Dr. 

Mustafa AY ve Doç. Dr. Memduh KURTULMUŞ danışmanlığındaki ‘’ Çelik Levhaların Ergitmeli Alın 

Kaynak Birleştirmelerinde Açısal Çarpılmaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi’’ isimli Yüksek Lisans tez 

çalışmasından üretilmiştir. 
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Kaynak çarpılmaları 6 ana gurup halinde ele alınmaktadır. Bunlardan bir tanesi Şekil 1’de gösterilen 

açısal çarpılmadır [3].  

 

Şekil 1. Alın kaynaklarda açısal çarpılma [3] 

Şekil 2’de alın kaynak birleştirmelerinde açısal çarpılmanın niçin meydana geldiği şematik olarak 

açıklanmıştır [4]. Dikişin kalınlığı her yerde aynı olmayıp yukardan aşağıya doğru azalmaktadır. Diki-

şin ağırlık merkezi ile kaynak edilen iş parçasının ağırlık merkezi çakışmamaktadır. Dikişin ağırlık 

merkezi (A) üst yüzeye yakın olmaktadır. İş parçasının ağırlık merkezi (B) ise kaynak parçasının orta-

sında olmaktadır. Sıvı kaynak metali katılaşırken ve oda sıcaklığına soğurken dikişin her tarafında 

farklı oranda büzülme olmaktadır. Bu büzülmeler iş parçası tarafından engellendiğinden büzülme ge-

rilmeleri oluşmaktadır. Bu gerilmelerin sebep olduğu bileşke kuvvet (RF) kaynak dikişinin ağırlık 

merkezinden (A noktası) geçer. Bu kuvvet ile A ve B noktaları arasındaki mesafenin çarpımından olu-

şan eğilme momenti kaynaklı parçanın Şekil 1’ gösterildiği gibi iç tarafa doğru eğilmesine yol açarak 

açısal çarpılmaya sebep olur [4]. 

 

Şekil 2.  V alın kaynak birleştirmesinde açısal çarpılmanın oluşması [4]. A: Kaynak metalinin 

ağırlık merkezi, B: Birleştirmenin ağırlık merkezi, F: Enine büzülme kuvveti, RF: Büzülme kuv-

vetlerinin bileşkesi 

AMAÇ  

Kaynaklı konstrüksiyonlarda meydana gelen açısal çarpılmaların giderilmesi çok fazla üretim maliye-

tine sebep olmaktadır [5,6]. Bu nedenle kaynak öncesinde ve kaynak sırasında açısal çarpılma olmaması 

için alınacak tedbirler sayesinde çarpılmalar azaltılmaktadır. Bu tedbirler kaynak bölgesinde oluşan bü-

zülme gerilmelerinin plastik şekil vermeye yol açmasını engelleme prensibine dayanmaktadır. Bu ne-

denle büzülme gerilmesini oluşturan kaynak parametrelerinin çok iyi bilinmesi gerekir. Bu parametreler 

uygun olmaması halinde açısal çarpılmalar artar [7].  Açısal çarpılmaya malzeme özellikleri, kaynak 

geometrisi, birleştirme türü, kaynak büzülmelerinim engellenmesi, kaynak yöntemi ve kaynak yöntemi-

nin uygulama tekniği etki eder [8]. 
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Bu çalışmada elektrik ark kaynak yöntemi ile alın kaynak birleştirilmesinde etkili olan kaynak paramet-

releri incelenmiştir. Bu alanda yayınlanmış detaylı bir Türkçe makale ve bildiri olmadığından bu çalışma 

yapılmıştır. 

KAPSAM 

Dikiş Geometrisi 

Dikiş geometrisi büzülme isteyen metal miktarını ve buna engel olmak için oluşan iç gerilmeleri tayin 

ettiği için önemlidir. Kaynak metalinin miktarı ile büzülmeler ve meydana gelen büzülme gerilmeleri 

artar. Şekil 3’te farklı geometriye sahip alın kaynak birleştirmelerinde meydana gelen büzülme gerilme-

leri görülmektedir [9].  

 

Şekil 3. Ostenitik paslanmaz çeliğe uygulanan (A) TIG ve (B) A-TIG kaynağının dikişlerinin ke-

sit görüntüleri ve kesitlerde meydana gelen büzülme gerilmeleri [9] 

Şekil 3A’daki  dikişin en üst kısmı ile en alt kısmının kalınlığı arasında çok büyük fark vardır. Geniş 

olan üst kısımda daha fazla büzülme ve buna bağlı daha büyük büzülme gerilmesi oluşmaktadır. Bu 

gerilme farklılığı kaynaklı parçada eğilme momenti oluşturarak parçanın Şekil 1’de gösterildiği gibi 

içeriye doğru dönme hareketi yaparak açısal çarpılma yapacaktır. Şekil 3B’deki dikişin üst ve alt tarafı 

yaklaşık aynı kalınlıkta olduğundan büzülmeler, büzülme gerilmeleri, eğilme momenti ve açısal çar-

pılma daha az olmaktadır. Bu çarpılma farklılığı Şekil 4’te şematik olarak açıklanmıştır [10]. Şekil 4’teki 

dikişlerin kesitleri farklıdır. Soldaki dikişte kaynaklı parçayı içeri doğru eğmeye çalışan moment daha 

büyük olduğundan parça içeriye doğru dönerek çarpılacaktır. Soldaki parçada dikiş kesiti simetrik ol-

duğundan üst ve alt tarafta oluşan büzülme kuvvetleri ve buna başlı eğilme momentleri eşit olduğundan  

açısal çarpılma hiç olmayacak veya çok küçük miktarda gerçekleşecektir. 

 

Şekil 4. (a) Üst tarafında alt tarafına nazaran daha fazla büzülme oluşan ve (b) Üst ve alt tara-

fında eşit büzülme oluşan alın kaynağında oluşan büzülme kuvvetleri ne bağlı eğilme momentle-

rin meydana gelmesi [5]. (TSF) Üst büzülme kuvvetinin oluşturduğu eğilme momenti ve (BSF) 

Alt büzülme kuvvetinin oluşturduğu eğilme momenti 
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Şekil 5’te ostenitik paslanmaz çeliklerin iki taraftan lazer kaynağı ile alın kaynaklarında meydana gelen 

kaynak dikişleri ve eğilme momentleri görülmektedir [11]. Kaynakta meydana gelen eğilme momenti-

nin değeri ve yönü tamamen dikişin geometrisine bağlıdır. S1, S2 ve S5 dikişlerinde dikişin alt tarafın-

daki kaynak metali kalınlığı ve hacmi daha fazla olduğundan kaynaklı parçayı aşağı doğru eğen moment 

oluşmuştur. Diğer kaynaklarda ise dikiş kesitine bağlı olarak eğilme momenti parçayı yukarı doğru eğ-

mektedir. 

 

Şekil 5. Lazer kaynağı yapılan AISI 316L çelik levhalarda kaynak parametrelerine bağlı oluşan 

dikişlerin kesitleri. Kırmızı oklar büzülme kuvvetlerinin etkisiyle meydana gelen eğilme mo-

mentlerinin eğme yönünü göstermektedir [11] 

Paslanmaz çeliklerin TIG ve A-TIG kaynaklarında meydana gelen açısal çarpılmalar Şekil 6’da görül-

mektedir [12]. 

 

Şekil 6. Paslanmaz çeliklerin TIG ve A-TIG kaynaklarında açısal çarpılma [12] 
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A-TIG kaynağında toz bileşimi kaynak dikiş geometrisini farklı etkilediğinden [13] kaynaklarda açısal 

çarpılmalar farklılık göstermiştir. En büyük çarpılma TIG kaynağında meydana gelip A-TIG kaynakla-

rında ise toz cinsine bağlı olarak açısal çarpılma azalma göstermiştir.  A-TIG kaynak tozlarından FeO 

en küçük çarpılma yaparken FeF2 tozu en büyük çarpılmaya sebep olmuştur. TIG ve FeF2 tozu ile yapı-

lan A-TIG kaynak dikiş kesiti geniş ve nüfuziyet derinliği azdır. Dikiş ayrıca kaynak parçasının ağırlık 

merkezinden geçen yatay eksenin üstünde kalmaktadır. Bu nedenle büzülme kuvveti ve kaynak sonrası 

meydana gelen eğilme momentinin şiddeti yüksek olduğundan büyük açısal çarpılma olmaktadır. FeO 

tozu ile yapılan A-TIG kaynak dikişi derindir ve tam nüfuziyet sağlamıştır. Dikişin üst ve alt kısmında 

genişlik farkı da az olduğundan eğilme moment şiddeti az oluşmuş ve buna bağlı olarak da çarpılma 

açısı çok az olmuştur. 

Alın Kaynak Geometrisi 

Alın kaynak birleştirme uygulamlarında parça kalınlığına, kullanılacak kaynak yöntemine ve parçanın 

kaynak pozisyonuna ve kaynaklı parçaya uygulanacak dış kuvvetlere bağlı olarak kaynak ağız geomet-

risi seçilir [14]. Kaynak ağızları küt, yarım V, V, X, J, U şeklinde olmaktadır. Kaynak ağız geometrisine 

bağlı olarak kaynak metalinin miktarı değişmektedir. Aynı kalınlıktaki bir iş parçasına açılan X kaynak 

ağzının boşluğunu doldurmak için gerekli kaynak metali hacmi, aynı parçaya açılan V kaynak ağzına 

nazaran %50 daha az olur. Kaynak metali hacmi azaldıkça büzülmeler azalacağından kaynak çarpılma-

ları azalmaktadır [15]. Şekil 7’de görüldüğü gibi V alın kaynak birleştirilmesi yapılan parçaların kaynak 

ağız açısı arttıkça kaynak metalinin hacmi arttığından çarpılma artmaktadır [16]. 

 

Şekil 7. Özlü tel ark kaynak yönteminin V alın kaynak birleştirmesinde kaynak ağız açısının açı-

sal çarpılmaya tesiri [16] 
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Kaynak Paso Sayısı 

Sabit kalınlıktaki parçalar aynı elektrik ark kaynak yöntemi ile birleştirilmesine rağmen kaynak paso 

sayısı arttırıldıkça çarpılmalar artar [17]. Farklı kalınlıktaki az karbonlu AH32 gemi gövde  levhaları 

üzerine CO2 korumalı özlü tel kaynak yöntemi ile dikişler çekilmiş ve levhalarda meydana gelen açısal 

çarpılmalar ölçülmüştür [17]: Dört farklı sabit kaynak enerjisi (0,66, 0,99, 1,32 ve 1,59 kJ/mm) kulla-

nılmıştır. Her kaynak enerjisinde kaynak farklı pasolarda tamamlanmıştır. 0.66 kJ/mm enerjide kaynak 

22 pasoda biterken, 0.99 kJ/mm enerjide kaynak 15 pasoda, 1,32 kJ/mm enerjide kaynak 12 pasoda ve 

1,59 kJ/mm enerjide 11 pasoda kaynak tamamlanmıştır. Her kaynak işleminden sonra meydana gelen 

açısal çarpılma ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar Şekil 9’da gösterilmiştir [17]. Her enerjide elde edilen 

çarpılma farklı olmuştur. Her kaynak enerjisi ile yapılan kaynakta kaynak paso sayısı arttıkça açısal 

çarpılma açısı büyümüştür. Şekil 8 bir kaynak yöntemi ile alın kaynak birleştirilmesi yapılırken çekilen 

paso sayısının çarpılmadaki etkisini göstermektedir. Paso sayısı arttıkça dikişin kesiti küçülmekte ve 

dikiş kalınlık doğrultusunda homojen olmayan büzülme ve büzülme gerilmesi oluşumunu arttırdığı için 

meydana gelen çarpılma açısı büyümektedir. Diğer araştırmacıların MIG kaynağı  [18] ve MAG kaynağı 

[19] ile alaşımsız çeliklerin V alın kaynak birleştirmelerinde benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

 

Şekil 8. Az karbonlu çeliklerin özlü tel kaynak yöntemiyle V alın kaynak birleştirmelerinde kay-

nak paso sayısı ile açısal çarpılmanın değişimi [17] 

 

Kaynak Parametreleri 

Elektrik ark kaynaklarında akım şiddeti, ark gerilimi ve kaynak ilerleme hızı ark  kaynak yöntemlerinin 

temel parametreleri olmaktadır. Bu parametreler kaynak enerjisini ve kaynak dikiş geometrisini doğru-

dan tayin etmektedir. 
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Kaynak  enerjisi alın kaynaklarında dikiş geometrisinin boyutlarını belirlemektedir. Kaynak parametre-

leri gelişi güzel seçilemez. Örneğin tozaltı kaynak yönteminde ark akımı ile akım şiddeti ve kaynak 

ilerleme hızı ile akım şiddeti arasında lineer bağıntılar vardır [22]. Bu bağıntılara uyulmazsa kaynakta 

çeşitli kaynak hataları oluşmaktadır. Bu temel parametreler birbirleri ile etkileşerek kaynak dikiş boyu-

tunu belirlemektedir. Şekil 9’da ostenitik paslanmaz çelikleri TIG kaynağında temel kaynak parametre-

lerinin dikiş geometrisi üzerindeki müşterek etkileri görülmektedir. Parametrelerin ikişer ikişer etkileri 

grafik olarak gösterilmiştir [23]. Şeklin sol tarafındaki eğriler iki kaynak parametresinin çarpılma açısını 

nasıl değiştirdiğini göstermektedir. Sağ taraftaki eğriler ise kaynak parametrelerinin eşit açısal çarpıl-

mayı nasıl oluşturduğunu göstermektedir.    

 

Şekil 9.  Kaynak parametrelerinin açısal çarpılma üzerindeki etkileşimli tesirleri: (a) Akım şid-

deti ve ark gerilimi, (b) Kaynak ilerleme hızı ve ark gerilimi ve (c) kaynak ilerleme hızı ve akım 

şiddeti [23]   
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Şekil 9.a eğrilerinde, kaynak ilerleme hızı sabitken, 190-210 Amper akım şiddetinde ve 18-30 volt ark 

gerilimi koşullarında açısal çarpılmanın zirveye çıktığını (18,29) görmekteyiz. Yüksek akım şiddetle-

rinde (+320 Amper) ve düşük ark gerilimi (12-20 volt) koşullarında çarpılman tekrar zirve yapmaktadır. 

Diğer eğrilerde ise her iki parametrenin yüksek olduğu koşullarda açısal çarpılma artmaktadır. 

YÖNTEM 

Her kaynak yönteminin kendine özgü kaynak enerjisi vardır [26]. Bu nedenle her kaynakta elde edilen 

dikiş boyutu farklı olmaktadır. Sabit kalınlıktaki bir parçaya alın kaynak birleştirmesi uygulandığında 

her kaynak yöntemi farklı sayıda paso ile kaynak yapmakta ve her kaynak farklı enerji ile gerçekleş-

mektedir. Bu nedenle elde edilen kaynak çarpılmaları farklı derecelerde olmaktadır. Şekil 10’da farklı 

kaynak yöntemlerinin ve aynı kaynak yönteminin farklı uygulamalarında meydana gelen açısal çarpıl-

malar görülmektedir [15]. Tozaltı kaynak yöntemi ile 14 mm kalınlıktaki parçaların V alın kaynak bir-

leştirmesinde (Kesit 1) dikdörtgene benzer bir dikiş elde edildiğinden çarpılma olmamıştır. 12 mm ka-

lınlıktaki parçaların sağa doğru oksijen kaynak birleştirmesinde (Kesit 2) tek paso ile yapılmasına rağ-

men 1o çarpılma olmuştur. Dikiş kalınlık doğrultusunda simetrik olmadığından az bir çarpılma meydana 

gelmiştir. 14 mm kalınlıktaki parçalara (Kesit 3) oksijen kaynak yöntemi ile X alın birleştirmesi yapıl-

dığında sonuçta çarpılma meydana gelmemiştir. İkinci kaynak ilk kaynak sonunda meydana gelen açısal 

çarpılmayı düzeltmiştir. Örtülü elektrot ile V alın kaynaklarında (Kesit 4 ve5)  paso sayısı diğer yön-

temlerden daha fazla olduğu için daha büyük çarpılma gerçekleşmiştir. Kesit 4 ‘deki kaynak 3 pasolu 

olduğundan çarpılma sadece 1o olmuştur. Kesit 5’deki 5 pasolu kaynakta ise açı 3,5o gibi büyük değere 

çıkmıştır. Kesit 6’daki parça da 5 paso ile kaynatılmıştır. Fakat dikişin 3 tanesi kök tarafından çekildiği 

için çarpılma meydana gelmemiştir. 

 

Şekil 10. St 37 çeliklerin alın kaynak birleştirmesinde meydana gelen açısal çarpılmalar [15] 
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BULGULAR  

Bazı kaynak parçaları kalıp içerisinde kaynak edilmektedir. Bu  şekilde yapılan kaynaklı parçalarda 

kaynak sırasında meydana gelen lokal genleşmeler ve büzülmeler engellenmektedir. Kalıptan çıktıktan 

sonra iş parçasında bir miktar çarpılma meydana gelmektedir.  

9,5 mm AISI 304L paslanmaz levhalara hem kalıp içerisinde hem de kalıp dışarısında MIG kaynak 

yöntemiyle tam nüfüziyetli V alın kaynak birleştirmesi yapılmıştır [27]. Bazı kaynaklarda kök pasosun-

dan sonra bir paso çekerek kaynak tamamlanmıştır. Bazılarında ise kök pasosundan sonra 2 paso çekil-

miştir. Yapılan kaynak işlemleri ve parçalarda ölçülen açısal çarpılmalar Tablo 1’de görülmektedir [26]. 

Serbest edilen kaynak edilen parçalarda açısal çarpılma kalıp içerisinde kaynak edilenlerden hep fazla 

olmuştur. Bütün kaynaklarda paso sayısı arttıkça çarpılma açısı büyümüştür. Bazı araştırmacılar kaynak 

parçalarında çekil değişiminin önlenme şartlarının çarpılmalar üzerinde etkilerini araştırmıştır [28]: Ka-

lıbın rijitliği, kalıpta tutma süresi, birleştirme geometrisi ve parça kaynak bölgesinin kalıptan çıkma 

sıcaklığının çarpılmalardaki etkileri tespit edilmiştir. 

Tablo 1. Farklı koşullarda kaynak edilen parçalarda meydana gelen açısal çarpılmalar [27] 

Kaynak şartları Büzülme engellemesi yapılmayan 

kaynakta açısal çarpılma 

Büzülme engellemesi yapılan 

kaynakta açısal çarpılma 

Kök pasosu + 1 paso 1,76o 0,32o 

Kök pasosu + 2 paso 3,61o 1,39o 

 

SONUÇ 

Yapılan yayın taramasından aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır. 

1. Alın kaynak birleştirmelerinde dikiş geometrisi çok etkin bir faktördür. Dikişin iş parçası kalınlığı 

doğrultusunda genişlik simetrisi bozuldukça kaynaklı parçada çarpılma açısı artmaktadır. 

2. Kaynak metali kesit alanı arttıkça çarpılma riski büyümektedir.  

3. Kaynak edilecek parça kalınlığı, kaynak paso sayısı ve iş parçalarında kaynak sırasında şekil değişim 

serbestisi arttıkça kaynakta çarpılma artmaktadır. 
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Öz: Titanyum, yüksek sağlamlığı ve hafifliği, paslanmaya karşı dirençliliği, yüksek ergime noktası özel-

likleriyle hava araçlarında, uzay araçlarında, roketlerde, arabalarda, kimyasal tesislerde, spor ekipman-

larında ve mimari uygulamalarda kullanılmaktadır. Toksik olmaması ve biyolojik uyumu nedeniyle or-

topedik protez ve uygulamalarında, cerrahi implant ve medikal uygulamalarında vaz geçilmez madde-

lerden olmuştur. Dört ana guruba ayrılan titanyum alaşımlarının birinci grubunu ticari saf titanyum me-

talleri oluşturur. Titanyum alaşımlarına uygulanan ergimeli kaynak yöntemlerinde kaynak enerji girdi-

sine bağlı olarak kaynak dikiş genişliği, kaynak bölgesinin soğuması, kaynak bölgesinin mikro yapısı 

ve kaynak mekanik özellikleri değişmektedir. Endüstride klasik TIG kaynağı 2 mm kalınlığa kadar olan 

parçalara ekonomik olarak uygulanmaktadır. Daha kalın parçalara A-TIG, darbeli TIG veya keyhole 

TIG yöntemleri uygulanmaktadır. Kaynak bölgesi 450oC’nin altına kadar soğumasına kadar ortamdan 

koruma gazları ile çok iyi korunmalıdır. Aksi halde metale oksijen, azot ve hidrojen atomu girerek kay-

nağın sünekliğini ve tokluğunu düşürmektedir. Kaynak metaline giren oksijen atomları kaynak metal 

rengini değiştirmektedir. Kaynak dikişi renginden kaynak kalitesi hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Titanyum, Ticari saf titanyum metalleri, TIG kaynağı, Titanyum TIG kaynağı, Ti-

tanyum ergimeli kaynak 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Titanyum yer kabuğunda bulunan elementlerin %0,6’ sını oluşturan elementtir. Nadir bir element olarak 

zannedilen titanyum, aslında yerkabuğunda en çok bulunan 6. element olma özelliğine sahiptir. Titan-

yumunun oksijen, nitrojen ve hidrojen ile kolaylıkla reaksiyona girmesi onun doğada metalik olarak 

bulunmasını olanaksız hale getirir ve genellikle mineraller halinde bulunur [1]. Ekonomik öneme sahip 

titanyum mineralleri rutil (TiO2) ve ilmenittir (FeTiO3). Bu minerallerin proses edilmesiyle sünger 

halde saf titanyum metali elde edilir [2]. ABD hariç 2016-2017 yıllarında dünyada 170.000 ton titanyum 

süngeri üretilmiştir [3].Titanyum, ABD’de ülke güvenliği ve ekonomik gerekliliği açısından kritik kabul 

edildiğinden, bu ülkenin üretim miktarı açıklanmamaktadır. 

Titanyum ve titanyum alaşımları yüksek mukavemet, düşük yoğunluk ve iyi korozyon direncini bir 

arada bulunduran ender mühendislik malzemelerindendir [4]. Bir arada bulundurduğu bu özelliklerden 

dolayı günümüzde birçok endüstriyel uygulamalarda titanyum metali veya alaşımları kullanılmaktadır. 

Hafifliği ve yüksek mukavemet özellik göstermesi nedeniyle havacılık alanında tercih edilen bir metal-

dir [4]. Titanyum yüksek sıcaklıkta ergiyen bir metal olmasından ve yüksek sıcaklıklardaki dayanımın-

dan dolayı nikel ve kobalt içerikli alaşımlara özellikle askeri alanda alternatif bir malzeme olmuştur. 

Korozyona olan direnci ile de kimya endüstrisi ve denizcilik uygulamalarının vazgeçilmez bir parçasıdır 

[4]. Ayrıca ortopedik ve dişçilik uygulama alanlarında da kullanılmaktadır [5]. Titanyum doğada çok 

bulunan bir metal olmasına rağmen üretim maliyetinin çelik ve alüminyum alaşımlarından daha yüksek 

olması, bu metal alaşımlarının kullanımının yaygınlaşmasını engellemektedir [6]. 
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AMAÇ  

Titanyumun özgül ağırlığı 4,5 g/cm3’dür. Bu nedenle hafif metaller gurubuna girmektedir. Titanyum 

alaşımlarının özgül mukavemeti yüksektir. Ergime sıcaklığı 1660oC olduğundan ısıya dayanıklı metal-

ler gurubuna girer. Titanyum allotropik bir metaldir. Kristal yapısı 882oC sıcaklığa kadar hekzagonal 

sıkı paket iken bu sıcaklıkta kübik hacım merkeze dönüşür. Kübik hacım merkezli metallere Alfa titan-

yum ve kübik hacım merkezli olanlara Beta titanyum adı verilmiştir[4,7]. İçerdiği alaşım elementleri 

titanyum alaşımlarının oda sıcaklığındaki mikroyapısını Alfa, Alfa+Beta veya Beta yapar. Titanyum 

alaşımı üretmekteki ana amaç metalin mekanik özelliklerini ve korozyon direncini arttırmaktır.  Titan-

yumun temel kimyasal özelliği korozyona karşı gösterdiği müthiş direncidir. Titanyum alaşımlarının 

mükemmel korozyon direnci yüzeyinde oluşan kararlı koruyucu oksit filminden kaynaklanmaktadır. 

Titanyum ve alaşımları biyolojik uyumlu ve anti toksik olduğundan dişçilik ve biyomedikal uygulama-

larda implant malzeme olarak kullanılmaktadır. 

KAPSAM 

Ticari saf titanyum (Commercially Pure) metallerine CP alaşımları adı da verilmektedir. Bu alaşımlar 

% 98,5-99,5 Ti içerir.  Bu metallerin ASTM standartlarına göre kimyasal bileşimleri ve çekme deney 

sonuçları Tablo 1 ve 2’de sırayla gösterilmiştir [4]. Tablo 2’ye sadece karşılaştırma yapmak maksadıyla 

saf titanyumun çekme deney sonuçları eklenmiştir. Ticari saf metallerde karbon, hidrojen, oksijen ve 

azot bulunur. Ara yer alaşım elementlerinin çekme mukavemeti ile çekmedeki kopma uzaması üzerin-

deki etkisi Şekil 1’de görülmektedir [8]. Bu alaşım elementleri arayer katı eriyiği yaparak çekme muka-

vemetini arttırırken metalin sünekliğini (% Uzama) azaltarak gevrekliğe yol açmaktadır. En etkin olan 

element azottur. Ticari saf alaşımların dayanımları 240 ile 550 MPa arasında değişir. Bu metallerde 

arayer atom oranı ile metal mukavemetinin arttığını ve sünekliğin düştüğünü Tablo 1 ve 2’de görmek-

teyiz. CP1 metali en az yabancı element içerdiğinden akma ve çekme mukavemeti saf titanyuma çok 

yakındır. Arayer alaşım element oranı arttıkça metalin mukavemeti yükselmektedir. En büyük fark sü-

neklikte olmaktadır. Saf titanyumda %50 olan uzama CP1’de sadece %24 değerindedir. Bu  arayer ala-

şım elementlerinin, başta oksijen olmak üzere, titanyumda gevreklik yaparak sünekliği düsüreceği an-

lamına gelmektedir [9]. CP 1, 2, 3 ve 4 metalleri sadece arayer atomları içerir.  

 

Şekil 1. Alaşım elementlerinin ve saflığı bozan maddelerin titanyumun mekanik özellikleri üze-

rinde etkisi. (a) Arayer katı eriyikleri oluşturan elementlerin titanyumun (a) Çekme mukaveme-

tine ve (b) Çekme deneyi uzama oranına etkisi [7]. 
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Tablo 1. Ticari saf titanyum alaşımların kimyasal bileşimleri [4]. 

  ASTM Sınıf-

laması 

            Elementlerin % maksimum ağırlık oranı 

   C          H           O          N         Fe            Diğerleri  

 ASTM 1  0,10        (a)        0,18       0,03     0,20                 - 

 ASTM 2  0,10        (a)        0,25       0,03     0,30                 - 

 ASTM 3  0,10        (a)        0,35       0,05     0,30                 - 

 ASTM 4  0,10         (a)        0,40        0,05     0,50                  - 

 ASTM 7  0,10         (a)        0,25        0,03     0,30            0,12-0,25 Pd 

 ASTM 11  0,10         (a)        0,18        0,03     0,20            0,12-0,25 Pd 

 ASTM 12  0,10      0,015      0,25       0,03     0,30      0,2-0,4 Mo, 0,6-0,9Ni 

(a) Yassı ürünlerde 0,015 ve çubuk ürünlerde 0,0125 

 

Tablo 2. Saf titanyum ve ticari saf titanyum alaşımlarının tipik çekme deney sonuçları [4]. 

ASTM Sınıflaması Çekme Deney özellikleri 

 Akma mukavemeti   Çekme mukavemeti   Uzama 

                MPa                      MPa                     % 

Saf Ti (99,98Ti)                140                       235                      50 

 ASTM 1                170                       240                      24 

 ASTM 2                275                       343                      20 

 ASTM 3                377                       440                      18 

 ASTM 4                480                       550                      20 

 ASTM 7                275                       343                      20 

 ASTM 11                170                       240                      24 

 ASTM 12                 380                         480                       12 

 

YÖNTEM 

Ticari saf titanyum parçaların kendi aralarında ve diğer metal parçaları ile birleştirilmesinde TIG,  ga-

zaltı (MIG),  plazma ark, elektron ışın, lazer, melez, sürtünme kaynak ve elektrik direnç kaynak yön-

temleri kullanılır [4,9].  Bu tebliğde sadece ticari saf titanyum parçalara uygulanan ergimeli kaynak 

yöntemlerinin temel özellikleri ile TIG kaynak uygulamaları incelenecektir. Bu kaynak yöntemleri ile 

alın kaynak birleştirmelerde elde edilen tipik dikiş kesitleri Şekil 2’de şematik olarak gösterilmiştir [10]. 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

715 

 

Şekil 2.  Ergimeli alın kaynak birleştirmelerinde elde edilen dikiş geometrileri [10]. 

Kaynak yönteminin cinsine bağlı olarak kaynak enerji girdisi ve elde edilen dikiş geometrisi değişmek-

tedir. Bunlara bağlı olarak kaynak bölgesi mikro yapısı ve mekanik özelliklerde farklılıklar olmaktadır. 

Elektron ışın kaynağında genellikle sarf malzemesi kullanılmadan ve çok düşük kaynak enerji girdisi 

ile kaynak yapıldığından çok ince bir dikiş elde edilmektedir. Kaynak enerji girdisi arttıkça dikiş kesiti 

büyüme göstermektedir. En küçük kaynak kesiti elektron ışın kaynağında ve en büyük kaynak dikiş 

kesiti TIG kaynağında elde edilmektedir. Kaynak kesiti büyüdükçe kaynak metalinin soğuma hızı azal-

maktadır. Lazer kaynağında kaynak metalinin soğuma hızı 1000oC/s civarındayken olurken TIG kay-

nağında soğuma hızı 30oC/s  kadar olmaktadır [11]. Hızlı soğumalar metalde su verme etkisi yapmak-

tadır. B taneleri hızla soğuduğunda difüzyona zaman kalmadığından, iş parçasında martenzite dönüşümü 

olmaktadır [11,12]. Mikro yapıda masif martenzit meydana gelmektedir. Bu olay elektron ışın ve lazer 

kaynağında meydana gelmektedir. TIG kaynağında ise soğuma düşük hızda olduğundan martenzit dö-

nüşümü gerçekleşmemektedir. 

Kaynak metalinin kesit alanı arttıkça ve dikişin ağırlık merkezi ile sac ağırlık merkezi arasındaki mesafe 

uzadıkça kaynaklı parçada meydana gelen iç gerilmeler ve açısal çarpılmalar büyümektedir [13]. Elekt-

ron ışın kaynağında kaynak metal kesit alanı çok küçük olduğundan (Bak Şekil 2) kaynak katılaşması 

ve soğuması sırasında oluşan büzülme gerilmeleri az oluşacaktır.  Ayrıca dikişin üst ve alt genişlikleri 

arasında fark az olduğundan (Bak Şekil 2)  kaynakta meydana gelecek distorsiyonlar ve çarpılmalar çok 

az olacaktır. Dikiş kesiti büyüdükçe kesit uzunluğunda kalınlık farkı arttıkça kaynaklı parçada çarpıl-

malar artacaktır. Bu nedenle TIG kaynağından çarpılma riski daha fazla olmaktadır.  

Titanyum çok reaktif bir metal olmasından dolayı oda sıcaklığında bile yüzeyinde oksit film tabakası 

oluşturur. Birkaç nanometre kalınlığında olan bu oksit film tabakası, metali, yüzeyde oluşacak reaksi-

yonlara ve korozyona karşı korur [14]. Titanyumun farklı stokimetrilerde titanyum oksitleri vardır. Bun-

lar içinde en kararlı yapıya sahip olan TiO2’dir [15]. Titanyum malzemesi üzerinde bulunan koruyucu 

titanyum oksit filmi, 535oC’nin altındaki sıcaklıklarda korozyona karşı mükemmel bir direnç sağlar. 

Ancak, 535oC’nin üzerindeki sıcaklıklarda bu tabaka kırılır ve ortamda bulunan O, N ve H atomları 

malzemeye  difüze olarak kırılganlaşmaya sebep olur [16]. Sıvı halde titanyum katı halinden daha reak-

tiftir. Ortamda mevcut olan  O, N ve H atomları sıvıda kolayca çözünürler ve gevrekliğe sebep olurlar. 

Titanyum içerisinde %30 kadar oksijen çözebilir [17].  Titanyumun ara yer atomlarına karşı hassaslığı 

bu malzemelere çeşitli kaynak yöntemlerinin kullanılmasını sınırlandırmaktadır [18,19]. Ayrıca kaynak 

yapılırken bilhassa oksitlenmeye karşı bir dizi ek önlemler alınmasını zorunlu kılmaktadır. Ergitmeli 

kaynaklar vakum ortamda veya mükemmel gaz korumalı ortamlarda yapılmaktadır. Koruma gazı olarak 
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çok saf argon, helyum veya argon+helyum gaz karışımları kullanılmaktadır [20]. Kaynakta kullanılan 

sarf malzemelerinde gevrekliğe yol açan ara yer atomların en alt seviyede olmasına dikkat edilmektedir 

[21]. Ticari saf titanyum metallerine soğuk deformasyon sertleştirilmiş halde değil, tavlanmış koşulda 

kaynak yapılmaktadır [22]. Ergimeli kaynaklarda alınan temel tedbirler aşağıda kısaca açıklanmıştır:  

Kaynak sırasında havada bulunan O, N ve H sıvı veya sıcak haldeki metale difüze olmaması için iş 

parçalarının mükemmel korunması için koruyucu gaz içeren bir hücrede (Bak Şekil 3) kaynak edilir 

[23]. Şekil 4’te ergitmeli kaynaklarda gaz koruması şematik olarak görülmektedir [24]. Klasik torçtan 

üflenen koruma gazının yanı sıra soğumakta olan kaynak bölgesine üstten ve iş parçasının alt tarafından 

koruma gazı üflenmektedir. Gaz koruması yeteri kadar başarılı olmazsa kaynak metaline ve oradan ya-

yınan O, N ve H atomları kaynağın sertliğini arttırırken sünekliğini azaltır. 

 

Şekil 3. Koruyucu gaz içeren şeffaf kaynak hücresi [23]. 

 

 

Şekil 4. Titanyum alaşımlarının ergitmeli kaynaklarında kaynak bölgesine koruma gaz üfleme 

teknikleri [24]. 

Ticari saf titanyum metalleri için oksijen eşdeğeri (OE) adı verilen ve 1 Numaralı denklemde gösterilen 

formül geliştirilmiştir [24]. Kaynak metalinin oksijen eşdeğerine bağlı olarak kaynağın çekme mukave-

meti artarken sünekliği (%uzama ve %kesit daralma) azalmaktadır (Bak Şekil 5 ve 6). 

OE =  O + 2/3C + N                               (1) 
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Şekil 5. Ticari saf titanyumlarda kaynak metali oksijen eşdeğeri ile kaynak çekme mukavemeti-

nin değişimi [24]. 

Kaynak edilen ticari saf titanyum ve titanyum alaşımlarının kaynak dikiş rengi içerdiği oksijen miktarı 

ile değişiklik gösterir. Bu renkler dikiş yüzeyindeki oksijen miktarı ile değişmektedir. Tablo 3’de titan-

yum kaynak metalinin renkleri ve bunlara bağlı olarak kaynaklar hakkında elde edilen bilgiler görül-

mektedir [25]. Kaynak rengi kesin bir bilgi kaynağı değildir. Sadece metal yüzeyindeki oksijen oranının 

bir göstergesidir. Kaynak metali yüzeyinden içeri doğru girildikçe metalde çözünen oksijen oranı azalır 

[25]. 

 

Şekil 6. Ticari saf titanyumlarda kaynak metali oksijen eşdeğeri ile kaynak % uzama ve % kesit 

daralma oranının değişimi [24]. 

Tablo 3. Titanyum kaynak metal renkleri ve kaliteleri [25]. 

KAYNAK 

RENGİ 

KAYNAK KA-

LİTESİ 

KAYNAK 

RENGİ 

KAYNAK KALİ-

TESİ 

Parlak gümüş Kabul edilir Menekşe Kabul edilmez 

Gümüş Kabul edilir Koyu mavi Kabul edilmez 

Açık saman Kabul edilir Açık mavi Kabul edilmez 

Koyu saman Kabul edilir Yeşil Kabul edilmez 

Bronz Kabul edilir Gri Kabul edilmez 

Kahverengi Kabul edilir Beyaz Kabul edilmez 
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Ticari saf titanyum metallerine kaynak yapılırken kullanılan sarf malzemeleri, bunların kimyasal bile-

şimleri ve kaynak metalinin mukavemet özellikleri Tablo 4 ve 5’de görülmektedir [18]. Kaynak edilen 

metalin kimyasal bileşimi ve mekanik özelliklerine uygun sarf malzeme seçimi yapılmalıdır. 

Tablo 4. Ticari saf titanyum metalleri için AWS A5.16 standardında önerilen sarf malzemeleri-

nin adları ve kimyasal bileşimleri [18]. 

Element  ERTi-1 ERTi-2 ERTi-3 ERTi-4 

% Karbon 0.03 max 0.03 max 0.03 max 0.03 max 

% Oksijen 0.03-0.10 0.08-0.16 0.13-0.20 0.18-0.32 

% Azot 0.012 max 0.015 max 0.02 max 0.025 max 

% Hidrojen 0.005 max 0.008 max 0.008 max 0.008 max 

% Demir 0.08 max 0.12 max 0.16 max 0.25 max 

 

Tablo 5. Ticari saf titanyum metalleri için AWS A5.16 standardında önerilen sarf malzemeleri-

nin kaynak metalinin tipik akma ve çekme mukavemet değerleri[18]. 

Mukavemet ERTi-1 ERTi-2 ERTi-3 ERTi-4 

Akma, MPa 140 280 385 490 

Çekme, Mpa 245 350 455 560 

 

BULGULAR 

Titanyum TIG kaynaklarında genellikle kırmızı kod rengi olan %2 toryumlu tungsten elektrot kullanılır. 

Elektrotlara Şekil 7’de gösterilen 30-40o kaynak açısı açılır [26]. Elektrot ucu küt yapılır ve uç çapı 

elektrot çapının 1/3 değerinde olur. Kalınlığı 2 mm ve altında kalan saçlara tek pasoda küt alın kaynak 

birleştirmesi yapılır. Daha kalın parçalara kaynak ağzı açılır ve çok paso ile kaynak yapılır [27]. Fakat 

kalın parçalara klasik TIG kaynağı ekonomik olmadığından, genellikle bu parçalara klasik TIG yöntemi 

uygulanmaz.  

Koruma gazı olarak saflığı en az %99,995 olan argon veya helyum gazı kullanılır. Argonun ark kararlığı 

helyumdan daha fazla olduğundan kaynak torcunda çok fazla olarak kullanılmaktadır. Argon helyumdan 

daha ağır olduğundan yatay konumda kaynak yapılırken iş parçası üzerini battaniye gibi kaplayarak 

kaynak bölgesini havanın menfi etkilerinden daha iyi korumaktadır. Bu nedenle yatay pozisyondaki 

birleştirmelerde, soğumakta olan kaynak bölgesine üflenen gazında argon olması tercih edilir. Genel-

likle doğru akımla ve elektrod pozitif kutuba bağlı olarak kaynak yapılır [30].  
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Şekil 7. Tungsten elektrod ucu şekli [26]. 

Kalın titanyum parçalarının tek pasoda TIG yöntemi ile kaynak edilebilmesi için farklı özelliklerde TIG 

yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemler: (1) Darbeli TIG yöntemi [16], A-TIG yöntemi [31,32]  ve 

keyhole (Anahtar delikli) TIG yöntemidir [33,34]. Bu yöntemlerin ortak özelliği TIG kaynak kaynak 

dikiş derinliğini arttırmaktır. Darbeli TIG kaynak yönteminin önemli avantajlarından birisi, darbeli akım 

kullanılarak düşük ısı girdisiyle mükemmel kaynaklı bağlantılar elde edilebilmesidir [16]. Ancak bu 

yöntemle dikiş derinliğinde artış %50-70 arasında kalmaktadır [35]. A-TIG kaynak yönteminde MgF2, 

NaF, AlF3 gibi tozlar [32] kullanılmaktadır. Bu yöntemde dikiş derinliği %300 kadar artabilmektedir 

[31]. Keyhole TIG yöntemi ile 17 mm kalınlığa kadar parçalar tek pasoda tam nufüziyetli olarak bileş-

tirilebilmektedir [36]. 

Kaynaklanan ticari saf titanyum metal parçalarının ve kaynakta kullanılan sarf malzemesinin kimyasal 

bileşimine bağlı olarak kaynak metalinin karbon oranı değişmektedir. Ayrıca kaynak sırasında sıvı metal 

ortama karşı yeteri kadar korunmazsa sıvı metale O, N veya H atomu girer. Tablo 6’da CP 2 metalinin 

laser kaynağında arayer elementlerinin değişimini görmekteyiz [37]. Kaynak metalinde bütün arayer 

element miktarı artmış olduğunu görüyoruz. Kaynak metalinin içerdiği arayer atomlarının orannı art-

tıkça dikişin sertliği ve mukavemeti artar. Şekil 8’de  geleneksel TIG ve Darbeli kaynak yöntemi yapılan 

CP 2 metalinin kesidinde  mikrosertlik dağılımını görmekteyiz [16]. Titanyum kaynak metalinin soğuma 

hızı kaynak metali mikroyapısını etkilemektedir. Normal koşullarda kaynak metali alfa tanelerinden 

meydana gelmelidir. Ancak soğuma hızına bağlı olarak mikroyapıda farklılıklar olmaktadır. İri taneler 

sertliği ve kaynak mukavemetini düşürmek isteyecektir. Fakat kaynak metalinin içerisinde oluşan asi-

küler (iğne şekilli ince) alfa taneleri sertliğin artmasına yardım etmektedir [25].  

 

Şekil 8.   Klasik ve darbeli TIG yöntemi ile kaynak edilen CP 2 metalinde kaynak kesitinde sert-

lik dağılımı [16]. 
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Tablo 6. Laser kaynağı yapılmış CP 2 metalinde arayer element oranları [37]. 

BÖLGE C, ppm H, ppm O, ppm N, ppm 

Ana metal 37 10 601 25 

Kaynak metali 41 11 651 29 

Farklı araştırmacıların kaynaklı ticari saf titanyum metallerinin çekme deney sonuçları aşağıdaki Tablo 

7, 8 ve 9’da görülmektedir. Tablo 7’de kaynak yapılamamış, elektron ışın ve TIG kaynağı yapılmış CP 

2 metalinin çekme deney sonuçları görülmektedir. Kaynaklı parçaların akma ve çekme dayanımları ana 

metalden daha az çıkmıştır. Tablo 8 ve 9’da ise kaynaklı parçaların çekme mukavemetleri ana metalden 

yüksek olduğu görülmektedir. Bu farklı sonuçlar kaynak metali kimyasal bileşimi ve mikroyapısının 

mukavemet değerlerini tayin ettiğini kanıtlamaktadır. Tablo 7 ve 8’de kaynaklı parça sünekliğinin (% 

Uzama) ana metalin sünekliğinin altında kaldığını göstermektedir. Bütün çalışmalar kaynaklı parça sü-

nekliğinin ana metalden daha az olduğunu bildirmektedir.  

Tablo 7. TIG ve elektro ışın yöntemi ile kaynak edilmiş CP 2 metalinin çekme deney sonuçları ve 

sertlik değerleri [38]. 

METALİN HALİ Akma Mukavemeti 

MPa 

Çekme mukavemeti, 

MPa 

% Uzama 

Kaynaksız hal 373 435 31 

Elektron ışın kaynaklı 328 389 30 

TIG kaynaklı 278 361 30 

 

Tablo 8. Klasik TIG ve darbeli TIG kaynak yöntemi ile kaynak edilmiş CP 2 metalinin çekme 

mukavemet ve % uzama değerleri [16]. 

METALİN HALİ Çekme mukavemeti, 

MPa 

% Uzama 

Kaynaksız hal 290 32 

Klasik TIG 293 21 

Darbeli TIG 294 26 

 

Tablo 9. TIG yöntemi ile kaynak edilmiş bazı ticari saf titanyum metallerinin çekme mukave-

meti ve sertlik değerleri [39]. 

MALZEME 

CİNSİ 

 

Ana Metal 

Çekme mukavemeti, 

MPa 

Ana Metal 

Vickers Sertlik 

Kaynak Metali 

Çekme mukavemeti, 

MPa 

Kaynak metali 

Vickers  

Sertlik 

ASTM 2 375 145 419 155 

ASTM 3 530 185 562 218 

ASTM 12 401 153 405 178 
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SONUÇ 

Ticari saf titanyum metalleri ve onlara uygulanan TIG kaynak işlemlerini anlatan yayınların incelenme-

sinden  elde edilen genel sonuçları şöyle özetlemek mümkündür: 

(1) Titanyum alaşımlarına uygulanan kaynak yönteminin enerji girdisine bağlı olarak kaynak dikiş ge-

nişliği, kaynak bölgesinin mikroyapısı ve kaynak mekanik özellikleri değişmektedir.  

(2) TIG kaynaklı parçaların mukavemeti dikişe absorbe olan oksijen ile azot atom oranına ve oluşan 

mikroyapıya bağlı olarak ana metalden az veya çok olabilmektedir. 

(3) TIG kaynağı yapılan parçaların sünekliği ve tokluğu ana metalden her zaman düşük olmaktadır. 
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AĞIR TİCARİ ARAÇLAR İÇİN DİSK FREN SICAKLIK ÖLÇÜM TEKNİKLERİNİN 

DENEYSEL KARŞILAŞTIRILMASI  

Cihan KİREÇÇİ 1, Özgün Cem YILMAZ 1, Bora GÜNTAY 1, Barış YILMAZ 1 

1 Ege Fren Sanayi ve Ticaret A.Ş, 7405/2 Sokak No:4 Pınarbaşı, İzmir / Türkiye 

Öz: Ağır vasıtalarda fren sistemleri güvenlik açısından büyük önem teşkil etmektedir. Aracı yavaşlat-

mak ve durdurmak için gerekli frenleme kuvveti balataların sahip olduğu sürtünme özelliği ile sağlan-

maktadır. Frenleme esnasında disk frenlerde balata ve disk, kampanalı frenlerde ise balata ve kampana 

ikililerinden oluşan sürtünme çifti arasında oluşan sürtünme nedeniyle ısı açığa çıkmakta ve sürtünme 

çiftinin sıcaklığı artmaktadır. Balataların sürtünme yüzeyinin sürtünme katsayısı belli sıcaklık aralığında 

büyük bir değişkenlik göstermemektedir. Fakat sürtünme yüzeyi kritik sıcaklık değerine ulaştığında 

malzeme yapısından dolayı balata yüzeyi sürtünme özelliğini tamamen ya da büyük oranda kaybederek 

frenleme için gerekli sürtünme kuvvetini sağlayamamaktadır. Balataların bu yüksek sıcaklık etkisi ile 

sürtünme özelliğini yitirmesi sonucu ciddi kazalar meydana gelebilmektedir. Fren sistemlerinin gelişti-

rilmesi için yapılan laboratuvar ve araç testlerinde balata sıcaklık değerinin doğru bir şekilde ölçülebil-

mesi çok önemlidir. Bu amaçla çeşitli ekipman ve yöntemler kullanılmaktadır. Fakat ideal olan durum, 

her araçta balata sıcaklıklarını ölçen bir sistem bulunması, araç hareket halindeyken, balata sürtünme 

yüzeyi sıcaklıklarının gerçek zamanlı ölçülebilmesi ve bu verinin kazaları önlemek amacıyla kullanıla-

bilmesidir. Bununla beraber giderek yaygınlaşmakta olan otonom araç sistemleri için fren sıcaklıklarının 

bilinmesi, frenleme karakteristiğinin kestirimi için önemli bir sistem girdisi teşkil etmektedir.  Bu ça-

lışma kapsamında disk fren balatası üzerinden fren sıcaklıklarını ölçme metotları incelenmiş ve test 

edilmiştir. Geleneksel ölçüm yöntemlerinde karşılaşılan ve ölçüm doğruluğunu, hassasiyetini etkileyen 

problemlerin önüne geçilmesini sağlayacak ve seri üretim koşullarında düşük maliyetle üretilebilecek 

yeni ölçüm metotları önerilmiştir. Önerilen bu metotlar laboratuvar koşullarında ve gerçek araç ile saha 

koşullarında test edilerek geleneksel yöntemler ile karşılaştırılmış, avantajları ve dezavantajları analiz 

edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ağır Ticari Araç, Disk Fren, Kampanalı Fren, Sıcaklık, Balata, Sensör 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Ağır ticari araçlarda fren sistemleri güvenlik açısından büyük önem teşkil etmektedir. Fren sistemlerinin 

araçlarda 3 temel görevi vardır. Bunlar; aracın yavaşlatılması, durdurulması ve yokuş aşağı sürüşte araç 

hızının korunmasıdır. (Limpert, 2011)  Bu tip araçlarda yaygın olarak havalı disk fren ve havalı kampa-

nalı fren olmak üzere 2 çeşit fren tipi kullanılmaktadır. Her iki tip fren de sürtünme prensibi ile çalış-

makta ve aracın kullanılacağı yol koşulları, taşıyacağı yük ve donanım özellikleri gibi faktörler fren tipi 

seçimlerinde etkili olmaktadır.  

Disk frenlerde frenleme esnasında hava körüğü yardımıyla oluşturulan itme kuvveti, levyenin geomet-

risi sayesinde katlanarak pistonlara iletilir. Önce pistonlar tarafından itilen iç balata diske temas eder. 

Disk tarafından uygulanan karşı kuvvet ile kaliper ve köprü, aks üzerine sabitlenmiş taşıyıcı üzerinde 

kayarak dış balatanın diske temas etmesini sağlar ve bu sayede itme kuvveti dış balataya da taşınmış 

olur. İtme kuvveti ile diske temas eden iç ve dış balatanın oluşturduğu sürtünme kuvveti ile araç yavaş-

lar.(Meritor, 2016)  
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Şekil 1. Disk fren kesit ve izometrik görünümü 

Kampanalı frenlerde ise frenleme durumunda hava körüğü yardımıyla oluşturulan itme kuvveti, levye-

nin geometrisi sayesinde katlanarak dairesel harekete çevirilir ve Z-kam milini döndürür. Z-kam milinin 

dönmesi ile bir ucu Z-kam miline, diğer ucu ayar cıvatasına yataklanmış olan tahrik pimleri dışarı doğru 

itilir. Bu hareket ayar cıvatası üzerinden doğrudan fren pabuçlarına iletilir. Fren pabuçlarının oturma 

yüzeylerinin uç kısmı ayar cıvatası ile birlikte kayabilecek şekilde serbesttir. Ayar cıvatası tarafından 

itilen fren pabuçları, dönen kampananın iç yüzeyine temas ederek sürtünme kuvveti oluşturur ve dönen 

kampanayı yavaşlatmaya veya durmaya zorlar. (Meritor, 2004) 

 

Şekil 2.Kampanalı fren (Z-Kamlı) (a) Tork plakası, (b) Pabuçlar, (c) Toz sacı, (d) Braket, (e) 

Mil,  (f) Levye, (g) C-yayı, (h) Ayar cıvataları, (i) İtici pimler, (j) Ayar mekanizması alt parçaları 

Fren balataları yüksek sürtünme katsayısına sahiptir. Bu yüksek sürtünme sonucunda frenleme esna-

sında aracın sahip olduğu kinetik enerji ısı enerjisine dönüşmektedir. Bu sebeple frenleme esnasında 

özellikle yüklü bir araçta balata, disk, kampana gibi fren komponentleri çok yüksek sıcaklıklara çıkmak-

tadır. Balataların yapısında bulunan bağlayıcı reçine yüksek sıcaklık ile bozularak balata yüzeyindeki 

matrisin bozulmasına ve dolayısı ile sürtünme katsayısının düşmesine neden olur.(Güntay, 2019) Bala-

taların bu kritik sıcaklık değerinin üzerinde sürtünme özelliklerini tamamen kaybetmesi, aracın yavaş-

laması ve durdurulması için gerekli olan frenleme kuvvetinin üretilememesi anlamına gelmekte ve 

ölümcül kazalara sebebiyet verebilmektedir. 
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Şekil 3.Yüksek ısı etkisi ile yüzeyi bozulan balata (Güntay, 2019) 

Araç üreticileri sürtünme frenleri üzerine binen bu yükü azaltmak için sürtünme frenlerini destekleyici 

retarder ve motor freni gibi bazı sistemler geliştirmişlerdir. Sürücü aracın yavaşlatılmasında bu destek 

sistemlerini de kullanarak enerjinin tümünün sürtünme frenlerinde ısıya dönüşmesine engel olmakta ve 

bu sayede sürtünme frenlerine gelen yük azaltılmış olmaktadır. Ancak bir çok araçta bu sistemlerin 

kullanım insiyatifi sürücüye bırakılmaktadır. Bu sebeple ağır vasıtalarda fren sıcaklıklarının ölçülmesi 

ve bu sıcaklık değerinin sürücüye bildirilmesi sürücünün fren kullanım karakteristiğini belirlemesi ba-

kımından oldukça önemlidir. 

Günümüzde hız kazanan bir diğer gelişme de otonom araç çalışmalarıdır. Otonom araçlarda sürücü fak-

törünün ortadan kaldırılması ile fren sıcaklıklarının anlık olarak izlenebilmesi daha da önem kazanmış-

tır. 

Pratikte balatalar üzerinden sıcaklık ölçümü için en sık tercih edilen metod termokuplın balata sürtünme 

yüzeyinin 3 mm içerisine yerleştirilmesi şeklindedir. Bu yöntem ile termokupl disk-balata sürtünmesin-

den zarar görmeden, sürtünme yüzeyine çok yakın bir noktadan sıcaklık ölçümü yapılabilmektedir. 

 

Şekil 4. Sürtünme yüzeyinden 3mm içeriye konumlandırılmış termokupl 

Ancak bu yöntemde fren balatalarının aşınma miktarı 3mm’ye ulaştığında balata içerisine gömülü ter-

mokupl deforme olarak kullanılamaz hale gelmektedir. Bu sebeple bu yöntem sadece test koşulları ile 

sınırlı olarak kullanılabilmektedir.  

Fren sıcaklıklarını ölçmek için kullanılan bir diğer yöntem ise sıcaklık tahminleme yöntemidir. Bu yön-

tem seri üretimde bulunan araçlarda gerçek zamanlı olarak kullanılmaktadır. Yeni nesil araçlarda fren 

sıcaklıkları yazılım ile tahminlenerek sürücüye kritik eşiğin üzerine çıktığında ikaz lambası ile bilgilen-

dirme yapılmaktadır. 

 

Şekil 5.Yüksek fren sıcaklığı indikatörü 
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Bu kapsamda yapılan bir çalışmada, frenleme esnasında aracın kinetik enerji değişimi kaynaklı ortaya 

çıkan sıcaklık hesaplanmaktadır. Kinetik enerji değişimi hesaplanırken fren basınçları, araç hızı, dış 

ortam sıcaklığı ve yol durumu hesaba katılmakta ve denklemin sonucunda sıcaklık tahminlemesi yapıl-

maktadır. Bu tahminlemede +-50°C doğruluk hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında sürücü davranışının 

hesaplanamaması, frenin homojen sıcaklığa sahip bir gövde olarak kabul edilmesi, tüm frenlere eşit hava 

basıncı ulaştığının kabulu ve retarder, egzoz freni ve motor freni gibi yardımcı frenleme elemanlarının 

gözardı edilmesi gibi tahmin sonucunu önemli oranda etkileyecek dezavantajların olduğu vurgulanmış-

tır.(Finnved, 2015) 

Ağır ticari araçlarda fren sıcaklıklarının tahmini üzerine yapılmış bir diğer çalışmada ise tahminleme 

yapılırken fizik yasaları ve küresel enerji denge yaklaşımından faydalanılmıştır. Bu kapsamda fren diski 

modellenmiş, fren diski üzerinden atılan ısı hesaplanmıştır. Bu çalışmada bir öncekine ilave olarak yar-

dımcı frenleme elemanlarının yanı sıra araç ivmesi, hidrolik retarder kullanım seviyesi ve motor torku 

değerleri ile sürücü davranışı da hesaba katılmıştır. Yöntem, Fransa’da orta zorlukta bir test parkurunda 

25°C hava sıcaklığında ve normal trafik koşullarında bir ağır ticari araç kullanılarak gerçek zamanlı 

olarak test edilmiştir. Tahminler test aracına yerleştirilmiş 6 adet K tipi termokupldan alınan gerçek 

ölçümler ile karşılaştırılmıştır.(Artus, 2005) 

 

Şekil 6.Tahminlenen(kırmızı) ve ölçülen(mavi) sıcaklıkların karşılaştırılması (Artus, 2005) 

Çalışma sonucu elde edilen karşılaştırma verilerinde ortalama hata miktarı ön disklerde yaklaşık +4°C, 

arka disklerde ise yaklaşık -15°C olarak hesaplanmıştır. Bunun yanında anlık maksimum hata miktarının 

ise +121°C ile -113°C arasında olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular, sıcaklık tahminlemedeki en 

büyük dezavantajın balata ile disk arasındaki fiziksel temasın tam olarak bilinememesi ve homojen ol-

maması olarak belirtilmiştir. Bunun yanında hava sıcaklığındaki değişimler, trafik ve yol koşulları, re-

tarderin hata oranı gibi tahminlemeyi etkileyecek dezavantajların da olduğu belirtilmiştir.(Artus, 2005) 
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AMAÇ  

Fren sıcaklık ölçümünün giderek daha önemli bir ihtiyaç haline gelmesi, frenlemede performansın direkt 

olarak sürtünme çiftinin sıcaklığı ile ilişkili olması,  piyasada kullanılan ölçüm yöntemlerinde karşılaşı-

lan ve ölçüm doğruluğunu, hassasiyetini etkileyen problemlerin olması sebebiyle seri üretim koşulla-

rında düşük maliyetle üretilebilecek ve araç üzerinde fren sıcaklıklarını direk sürtünme yüzeyinden ger-

çek zamanlı olarak araç kontrol sistemine aktarabilecek yeni ölçüm metodu çalışmaları motivasyonunu 

doğurmuştur.   

Bu kapsamda ağır vasıtalarda balata sıcaklıkları anlık olarak takip edilecek ve balatalar kritik sıcaklık 

değerine ulaşmadan sürücüyü yardımcı frenleme elamanlarına yönlendirilebilecek bir sensör tasarlan-

mıştır.  

YÖNTEM 

Çalışma kapsamında ilk olarak literatürdeki ağır vasıta üreticilerinin fren sıcaklıklarını ölçmek için kul-

landıkları yöntemler araştırılıp avantajları ve dezavantajları irdelenmiştir.  

Araştırmalar sonucu elde edilen veriler ışığında disk fren balatasına yerleştirilmek üzere tüm balata 

ömrü boyunca çalışabilecek, sıcaklığı direkt olarak sürtünme yüzeyinden ölçebilecek ve zorlu ortam 

koşullarında sorunsuz çalışabilecek bir sensör ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışmada ilk aşamada -40°C ile +600°C sıcaklık aralığında doğrusal olarak çalışabilecek bir ısı algıla-

yıcı (RTD - Sıcaklık ile değeri değişen direnç) seçilmiş ve bu ısı algılayıcı ısıl iletkenliği yüksek olan 

bakır bir parça içerisine özel reçine yardımıyla sabitlenmiştir.  

 

Şekil 7.Isıl iletken parça ve içerisine gömülü ısı algılayıcı 

Tasarlanan bu ısıl iletken, balata arka plakasına açılan bir delik ve vida dişleri yardımıyla disk fren 

balatasına monte edilmiştir. Bu montaj şekli ile ısı algılayıcı yeni bir balatada balata sürtünme yüzeyin-

den 15mm içeride kalmış olmaktadır. Bakır ısıl iletken sayesinde sürtünme yüzeyindeki sıcaklık hızlı 

bir şekilde ısı algılayıcıya aktarılmış olmaktadır. Bunun yanında balata aşındıkça ısıl iletken parça da 

aşınmakta fakat ısı algılayıcı zarar görmemektedir. Bu sayede sensörün bir balata ömrü boyunca etkin 

kullanılabilmesi sağlanmıştır.  

Isı algılayıcının sıcaklık ile değişen direnç değerinin veri toplama sistemleri ile kayıt edilebilmesi için 

yükselteçler ve pasif devre elemanları içeren bir temel gerilim bölücü devre tasarlanmıştır. Bu devre 

yardımıyla ısı algılayıcıda oluşan direnç değişimi, elektriksel voltaj değerine çevrilerek veri toplama 

sistemleri ile ölçülebilmekte ve kaydedilebilmektedir. 
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Şekil 8.Sensörün balataya yerleşimi ve sensör prototipi 

İkinci aşamada ise üretilen prototiplerin kalibrasyonu için “Fluke 9144” marka bir termal kalibratör ve 

“IMC Cronosflex CRFX-400G” marka veri toplama sistemi yardımıyla Şekil 9’da görülen kalibrasyon 

düzeneği hazırlanmıştır. Yirmi adet sıcaklık sensörü, daha önceden kalibre edilmiş bir K tipi referans 

termokupl ile kalibre edilerek sıcaklık sensörü üzerindeki elektriksel voltaj değişimlerine karşılık gelen 

sıcaklık değerleri 100Hz ile örneklenmiştir. 

 

Şekil 9.Fluke 9144 - Termal kalibratör ve sensör yerleşimi 

Elde edilen verilerin ortalaması en küçük kareler yöntemi ile eşleştirilerek ikinci dereceden %99.99 

doğrulukta bir kalibrasyon denklemi oluşturulmuştur. 

 

Şekil 10.Yirmi adet sensör için ortalama Sıcaklık – Gerilim grafiği 

𝑦=17.555 𝑥2+70.354 

𝑥+14.206         (1) 

Çalışmanın üçüncü aşaması olarak araç üzerinde gerçek saha koşullarında test yapılmıştır. 
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Şekil 11.Test aracı 

Test öncesi araç 20 ton yük ile yüklenmiştir. Aracın ön dingilinde bir frende tam balata diğer frende 

yarım balata kullanılarak balatanın yeni ve aşınmış olduğu durumdaki sensör verileri incelenmiştir. Sen-

sörler her iki frende de iç balataya yerleştirilmiştir. Sensörler, ısı algılayıcıları yeni balatada sürtünme 

yüzeyinden 15 mm, yarım balatada ise sürtünme yüzeyinden 5 mm içeride konumlanacak şekilde bala-

talara montajlanmıştır.(Şekil 12) Sensörlerin etrafına sürtünme yüzeyinden 3 mm içeride kalacak şekilde 

üçer adet termokupl yerleştirilmiştir. Balata sıcaklık verisine ek olarak, deniz seviyesinden yükseklik, 

araç hızı ve frenlere uygulanan hava basıncı verileri de 100Hz örnekleme hızında kaydedilmiştir. 

 

 

Şekil 12.Sensörlerin balataya yerleşimi 

BULGULAR 

Proje kapsamında yapılan araç testi sonrası toplanan veriler tam balata için Şekil 13’te, yarım balata için 

ise Şekil 14’te verilmiştir. Grafikler üç bölümden oluşmaktadır. Üst bölümde sensörden alınan sıcaklık 

değeri ve termokupllardan alınan sıcaklık değerlerinin ortalaması verilmiştir. Orta bölümde termokupl 

ortalaması ile sensör değerleri arasındaki fark verilmiştir. Alttaki bölümde ise frenlere uygulanan hava 

basıncı, araç hızı ve deniz seviyesinden yükseklik değerleri verilmiştir. Ölçüm boyunca dört defa tünel-

lerden geçilmesi nedeniyle gps ile toplanan hız ve yükseklik verisindeki kesintiler görülmektedir. Tü-

nellerden çıkıldığında gps verisi tekrar aktif olmuştur. 
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Şekil 13.Araç testi sonuçları – Tam Balata 

Tam balata ile toplanan veriler incelendiğinde sensör ile termokupl ortalaması arasında 24.2 °C ile -3 

°C arasında sıcaklık farkları ölçülmüştür. Tüm test değerlendirildiğinde iki ölçüm yöntemi arasında or-

talama 1.8 °C fark oluşmuştur. 

 

Şekil 14.Araç testi sonuçları – Yarım Balata 

Yarım balata ile alınan veriler incelendiğinde ise sensör ile termokupl ortalaması arasında 40.5 °C ile -

48.9 °C arasında sıcaklık farkları ölçülmüştür. Tüm test dikkate alındığında iki yöntem arasındaki orta-

lama fark 1.0 °C olarak ölçülmüştür. 

SONUÇ 

Yapılan çalışmalar sonucunda bakır iletkenli sıcaklık sensörünün termokuplların yerini alabileceği  ve 

bu sistemin frenler üzerinde kalıcı olarak kullanılabileceği görülmüştür. İki yöntem arasında ± 50°C 

arasında sıcaklık ölçüm farkı tespit edilmiştir. Bu hata payının gerçek saha koşulları için uygulanabilir 

olduğu öngörülmektedir. Balata kalınlığı azaldıkça iki ölçüm sistemi arasında görülen ortalama farkın 

azaldığı, anlık farkların ise arttığı görülmüştür. Günümüzde kullanılan tahminleme yöntemine alternatif 
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olarak bir sıcaklık ölçüm sisteminin ağır ticari araçlara kazandırılması, sürüş emniyetini arttırabilecek 

bir faktör olarak sunulmuştur. 
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VERNAKÜLER MİMARİ’DE İNANÇ VE İKLİM 

Esin GÜLŞEKER1, Nuray YILDIRIM2, Fatih CANAN3 

1-2-3Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Konya / Türkiye 

Öz: Vernaküler mimarlık, bir yörenin kendine özgü mimari biçimlenme dili olarak tanımlanmaktadır. 

Bu mimari biçimlenmeyi anlatan; sivil mimari, halk mimarlığı, yerel mimarlık, geleneksel mimarlık, 

mimarsız mimarlık, spontene, indigene, primitif, etnik, folklorik, anonim, bölgesel mimarlık gibi birçok 

kavram bulunmaktadır. Vernaküler mimarinin oluşumunda, bulunduğu bölgenin kültürü ve iklimi 

önemli bir etkendir. Toplum, birbirinden farklı kimliklere sahip bireylerden meydana gelmektedir. Bi-

reylerin farklı özellikleri ile toplumu oluşturabilmesi, ortak bir kimlik ile mümkündür. Bu kimliğe o 

toplumun kültürü denmektedir. Kültür; değerler, gelenekler, inançlar, dil, iklim, coğrafya ve çok daha 

fazla unsurun bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Kültürlerin ve ona sahip olan insanların farklılıkları 

içerisinde, özünde değişmeyen unsurlardan birisi de inançtır. İnancın temeli ibadettir. Özünde bir inan-

cın ibadet gerekleri ve şekli aynıdır. Farklı kültürlerde, farklı iklimlerde aynı inanca sahip insanlar tara-

fından ibadet yapıları inşa edilmektedir. Yapılan araştırma için, iki dine ait dört farklı ikliminde inşa 

edilmiş dört ibadet yapısı seçilmiştir. Bunlar; tropikal savana iklimine sahip Bangladeş’de bulunan Bait 

ur Rouf Cami, sıcak çöl iklimine sahip Nijerya’da bulunan Hikma Din ve Kültür Kompleksi, akdeniz 

iklimine sahip Portekiz’de bulunan Lagares Kilisesi, okyanus iklimine sahip Norveç’te bulunan Knarvik 

Kilisesi’dir. Vernaküler mimari anlayışına göre bu yapıların tasarımlarını etkileyen çevresel faktörler 

belirlenmiştir. Seçilen dört dini yapının; bulundukları bölgenin iklim verileri ve mimari özellikleri in-

celenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, yapıların inşa edildikleri iklime uyumlu olabilmelerini sağ-

layan tasarım özellikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Vernaküler, İklim, Dini Yapı, Mimari 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

İnsanlar tarih boyunca yaşadıkları yerler ile karşılıklı dönüşüm içinde olmuşlardır. Yaşam döngülerini 

tamamladıkları coğrafyalarda bıraktıkları değerler, inançlar, gelenekler bütününde kültürleri meydana 

gelmiştir. Kuşaktan kuşağa geçen, farklı iklimlerde, farklı inançlarda, farklı kültürler, oluştukları fiziki 

çevrelerine yansımıştır. Bu yansımaların görülebilen en somut örnekleri, mimari eserlerdir. Kültürlerin 

yansıması ve sonucu olan yapılar, vernaküler mimarlık örnekleridir.  Vernaküler mimarlık, bir yörenin 

kendine özgü mimari biçimlenme dilidir. Bu mimari biçimlenmeyi anlatan; sivil mimari, yerel mimarlık, 

geleneksel mimarlık, mimarsız mimarlık, halk mimarlığı, etnik, folklorik, anonim, bölgesel mimarlık 

gibi birçok kavram bulunmaktadır (Paköz, 2016). Mimarsız mimarlık olarak da adlandırılabilecek ver-

naküler mimari, o yörede yaşayan insanların kendi imkânları ve becerileri doğrultusunda, yaşadıkları 

bölgelerde kolay bulabilecekleri doğal malzemelerle inşa ettikleri yapıları kapsamaktadır (Eyüce, 2005). 

Vernaküler mimari, coğrafi özellikler, bölgeye ait malzemelerin kullanımı ve yöre insanının yaşam bi-

çimi ile şekillenen geleneksel yapım tekniklerinin bir araya gelişi ile oluşmaktadır. Bu durum, geçmişten 

gelen ve uzun yıllar kullanılan bilgilerin her toplumun kültürel yapısına göre farklılık göstermesine se-

bep olmaktadır. (Akbaş, 2019) Geçmişte doğa karşısında yetersiz kalan insan, kültürel birikimleri ve 

atalarından öğrendikleri ile kendisini geliştirmiştir. Doğadan korkan ve kendini korumaya çalışan insan, 

gelişen becerileri ile doğayı kontrol etmek için giderek artan orantısız müdahalelerde bulunmuştur (Han-

çerlioğlu, 1996). Bunun sonucunda günümüzde insanlığın karşı karşıya kaldığı, küresel ve yerel ölçekte 
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çevre sorunları meydana gelmiştir. Bu durum bireylerin, toplumların ve hatta devletlerin çevre duyarlı-

lığını arttırmıştır. Kendi kendine yeterek, doğaya zarar vermeden yaşamanın yolları aranmaya başlan-

mış, sürdürülebilirlik kavramını meydana getirmiştir. Sürdürülebilirliğin en kabul görmüş tanımı 1987 

yılında yayınlanan “Our Common Future” raporunda “bugünün gereksinmelerini, gelecek nesilleri, 

kendi gereksinmelerini karşılama yetisinden yoksun bırakmadan karşılayarak kalkınma” şeklindedir 

(Sev, 2009). 

AMAÇ  

İnsanların yakın zamanda ürettikleri bazı yapılar, sürdürülebilirlik niteliğine sahiptir. Çalışmada amaç 

farklı iklim koşullarına sahip yerlerde inşa edilen ibadet yapılarını bir arada incelenerek, yeni üretilecek 

her çeşit yapı için çevresine uyumlu olabilecek tasarımların olabileceği fikrini canlı tutmaktır. 

KAPSAM 

Araştırma için, dört farklı ikliminde inşa edilmiş dört ibadet yapısı seçilmiştir. Bunlar; Bangladeş Bait 

ur Rouf Cami, Nijerya Hikma Din ve Kültür Kompleksi, Portekiz Lagares Kilisesi, Norveç Knarvik 

Kilisesi’dir. Yörelere ait iklim verileri için Köppen Geiger iklim sınıflandırmasından yararlanılmıştır. 

YÖNTEM 

Dört farklı iklimde seçilen yapıların mimari özellikleri, plan şemaları, cephe görselleri, yapı malzeme-

leri ve uygulama teknikleri incelenmiştir. Köppen Geiger iklim sınıflandırmasından yapıların, bulun-

duğu bölgelerin verileri ile mimari özellikleri tablolaştırılmış, bunların üzerinden vernaküler mimari 

yaklaşımları yorumlanmıştır. 

BULGULAR 

Dünyanın çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğini sağlamak için yaşamın her alanında, tüm 

doğal çevrenin odak olarak ele alındığı yaklaşımların artış gösterdiği bir süreçten mimarlık alanı da 

etkilenmiştir (Bayraktar, 2011). Sürdürülebilir mimaride tasarımın en önemli girdisi yere ait verilerdir. 

Çevreye ait tüm özellikler o yerde tasarımın nasıl ekosisteme dahil olarak var olabileceğini, sürdürüle-

bilir olacağını belirlemektedir. İnsanlık tarihinin her döneminde kutsal mekânlara, kutsal zamanlara ve 

kutsal kişilere rastlanmaktadır. Bu çerçevede, belli mekanlar din adına izole edilmiş, belli zamanlar dini 

zamanlar olarak sınırlanmış ve din belli insanlarla ilişkilendirilmiştir. Ancak bunlar ibadet yerlerini, 

mutlak ve değişmez bir içeriğe sahip kılmamıştır. Kutsal zamanlar başlangıcı ve sonu itibariyle belirsiz 

olabilmekte bununla birlikte kutsal mekânlarda dinlere göre geçici ve değişkenlik göstermektedir. Bu 

bağlamda farklı dinlere ait ibadet yapıları da inşa edildiği yere ait özellikleri taşıyabilmektedir. 
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1.Bait Ur Rouf Cami 

 

Mimar: Marina Tabassum 

Yer: Dakka, BANGLADEŞ 

Proje Yapım Yılı: 2012 

İklim: Tropikal Savana İklimi 

Şekil 1. Bait Ur Rouf Cami genel bilgiler (URL-1) 

 

Yapının inşaat alanı 754m²dir. Şehir merkezinde düz bir arazide yer alır. Bölgenin muson yağmurları 

döneminde aldığı yağışın sebep olduğu taşkınlara karşın yapı, bir kaide üzerine inşa edilmiştir (Şekil 1). 

Geniş basamaklarla sağlanan geçiş alanı, aynı zamanda kullanıcılar içinde bir sosyalleşme alanıdır. Ya-

pının kare formunun köşe noktaları ile kıble yönünün uyuşmaması sorununa farklı bir çözüm getirilmiş-

tir. Dıştan kare olan formun içerisine kıbleye yönelimi sağlayan silindir bir form ve bu açıklığı geçmeyi 

sağlayacak 8 köşesini kesen kare bir form iç içe geçirilmiştir (Şekil 2).  

 

Yapının büyük bir kısmında tuğla kullanılmıştır. Ancak ibadet alanında geçilmesi gereken geniş açıklık 

için 8 sütun üzerinde yükseltilmiş betonarme kısımda mevcuttur (Şekil 3). 

 

Yapıyı oluşturan silindirik ve kare hacimlerin kesişim yerlerinde ibadet dışında gerekli fonksiyonlar için 

alanlar elde edilmiştir. Batı tarafında kalan açıklık abdesthane olarak düzenlemiş, güney tarafındaki 

tuğla sütunlu yarı açık alan ise ibadet mekânı ile dış çevre arasında bir bağlantı oluşturmuştur (Şekil, 4).  

  

Şekil 2. Bait Ur Rouf Cami vaziyet planı ve kat planı (URL-1) 

  

Şekil 3. Bait Ur Rouf Cami genel görünüm ve malzeme planı (URL-1) 
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Yapı, iç mekanlarına doğrudan ve dolaylı ışıkların alınacağı şekilde tasarlanmıştır. Dış cephe tuğla örme 

düzeninde bırakılan boşluklar ve tavanda açılan silindirik açıklıklarla doğrudan ışık alan yerler vardır. 

İbadet alanının betonarme üst örtüsünde açılmış dairesel boşluklarla zeminde ışık desenleri oluşturul-

muş, kıbleyi vurgulamak içinde, kıble duvarında dikdörtgen bir açıklık bırakılmıştır (Şekil 5). 

 

2.Knarvik Kilisesi 

 

Mimar: Reiulf Ramstad 

Yer: Knarvik, NORVEÇ 

Proje Yapım Yılı: 2014 

İklim: Okyanus İklimi 

Şekil 6. Knarvik Kilisesi genel bilgiler (URL-2) 

 

Yapı Kravnik şehrinin manzarasını gören eğimli bir araziye inşa edilmiştir. Toplam inşaat alanı 

2250m²’dir.  Yapı inşa edildiği arazinin eğimi ile uyumlu planlanmıştır (Şekil 7). Eğimli arazide yapı 

iki katlı olarak çözülmüştür. Yapı sadece ibadet yapısı değil aynı zamanda halkın kültürel ve idari ihti-

yaçlarını karşılayacak alanlara da sahiptir. Giriş katı ibadet alanı, alt kat ise diğer işlevler için birbirinden 

ayrılmıştır. (Şekil 7). 

 

     

Şekil 4. Bait Ur Rouf Cami abdestahne ve yarı açık alanlar (URL-1) 

   

Şekil 5. Bait Ur Rouf Cami iç mekân doğal ışık çözümleri (URL-1) 
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Şekil 7. Knarvik Kilisesi yerleşim planı ve kat planları (URL-2) 

 

Yapı dikdörtgen formda, üst örtüde farklı kırılma ve yükseltilerle hem iç hem dış mekânda hareketli bir 

cepheye sahiptir. Şapelin olduğu kısmın üst örtüsünde en fazla yükselişle, bu bölümde ana işlevin ol-

duğu vurgulanmıştır. Norveç’in konut mimarisinde kullandığı malzeme olan ahşap, kilisenin inşasında 

ana malzeme olarak seçilmiştir. Dış cephede sade bir görünüm için koyu renk çam, iç mekânda doğal 

ışığın yansımasını arttırmak ve ferah bir mekân elde edebilmek için açık renk çam kullanılmıştır (Şekil 

8). 

 

3.Hikma Din ve Kültür Kompleksi 

 

Mimar: Atelier Masomi 

Yer: Dandaji Köyü, NİJER 

Proje Yapım Yılı: 2018 

İklim: Sıcak Çöl İklimi 

Şekil 9. Hikma Din ve Kültür Kompleksi genel bilgiler (URL-3) 

 

Yapının inşaat alanı 5238m²dir. Kompleks; 2 ana ibadet alanı, 2 toplanma alanı, minare, cami imamı 

için 2 yatak odası, 1 kütüphane, derslik, okuma ve çalışma alanı, 1000 kişilik 1 cami, çocuk oyun alanı 

ve bahçeden oluşturmaktadır. 

    

Şekil 8. Knarvik Kilisesi cephe görünüşleri (URL-2) 
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Geçmişte var olan yapının eski ihtişamına yeniden kavuşması için kerpiç ustaları proje ekibine dahil 

edilmiştir. Bölgenin geleneksel ancak az bulunan ahşap malzemesi yerine iç yenilemede; çalışma alan-

ları, bölmeler, merdivenler ve asma katlarda metal malzeme kullanılarak geleneksel alana çağdaş bir 

yorum getirilmiştir. Projenin ana inşaat malzemesi, daha iyi termal performans sağlayan ve enerji tüke-

timini azaltan, alanın yakınında bulunan topraktan yapılmış sıkıştırılmış toprak tuğlalardır. Aynı za-

manda inşaat maliyetini düşürmüştür (Şekil, 11). 

    

Şekil 11. Hikma Din ve Kültür Kompleksi cephe görünüşü ve yapı malzemesi (URL-3) 

 

4.Lagares Kilisesi 

 

Mimar: FCC Mimarlık 

Yer: Lagares, PORTEKİZ 

Proje Yapım Yılı: 2019 

İklim: Akdeniz İklimi 

Şekil 13. Lagares Kilisesi genel bilgiler (URL-4) 

 

Lagares Kilisesinin toplam inşaat alanı 1614.20m²dir. Eğimli araziyi sınırlayan dik yamaçlar, Kilise ile 

çevre arasında platformlar oluşmasını sağlamıştır. Kıvrımlı duvarlar insanları kilisenin ana girişine yön-

lendirmek için tasarlanmıştır. Dairesel bir kütle etrafında kıvrılarak binayı saran strüktür, dinin kapsa-

yıcı ve korumacı rolünü üstlenmiştir (Şekil, 14).  

 

 

Şekil 10. Hikma Din ve Kültür Kompleksi planı ve genel görünüş (URL-3) 
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Yapının iç ve dış mekânında beyaz renk hakimdir. İç mekânın zemininde ve oturma bankolarında kul-

lanılan ahşap malzeme ile, mekânda sıcak bir atmosfer elde edilmiştir. Lagares Kilisesi, halkın birlikte 

zaman geçireği meydan oluşturarak hem sosyo-kültürel mekan gereksinimini karşılamış hemde halkı 

bir araya toplayarak birlik beraberlik kavramını yaşatılmasına ortam hazırlamıştır (Şekil,15).  

 

Dünya genelinde en yaygın kullanılan iklim sınıflandırması Köppen Geiger’dir. Seçilen dini yapıların 

Köppen Geiger iklim sınıflandırmasında hangi iklimde olduğu tespit edilmiş, genel bilgileri açıklanmış-

tır (Çizelge 1). 

  

    

Şekil 14. Lagares Kilisesi kat planları ve genel görünüşleri (URL-4) 

    

Şekil 15. Lagares Kilisesi iç mekânı ve meydanı (URL-4) 
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Her kültür, toplum yaşamını düzenlemeye çalışırken bütünlüğü sağlamak için kurallar koyar ve bazı 

kuralları bireylerin doğayla ilişkisini belirler. Buna göre, doğa ile ilişkili inançların, düşüncelerin ve 

eylemlerin biçimlenmesinde, bireysel ve toplumsal “kültür” belirleyici rol oynayan faktörlerden biri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında, insanların çevre sorunlarını kavrayışı ve bunlara yönelik 

geliştirdiği çözümler de yine kültürün süzgecinden geçerek gerçekleşmektedir (Schultz, 2002). Bireyle-

rin ve toplumların doğa ile ilgili inançları ve davranışları, dünya görüşleri, kültürel ve fiziksel çevre 

koşullarının farklılığı ölçüsünde çeşitlilik göstermektedir. Bu kültürel çeşitlilik, çevre koruma hedefle-

rinin gerçekleşmesi için de gerekli koşullardan biridir (Milton, 1996). Farklı kültür ve coğrafyada farklı 

inanca hizmet edecek ibadet yapılarında sürdürülebilir çözümlerin üretilebilişi bu sebeptendir.  

Vernaküler mimari kapsamında 4 dini yapı incelendiğinde;     

 Bait Ur Rouf Cami’ nin tasarım ve inşa sürecinde doğal iklimlendirme, havalandırma ve geleneksel 

malzeme tercih edilmiştir (Çizelge 1). Kare ve dairesel formlar bir arada kullanılarak geleneksel 

cami mimarisine modern bir yorum getirilmiştir. Doğal ışık kullanımı, aynı zamanda tropikal sa-

vana iklimine uygun tasarım ve malzeme seçimi ile vernaküler mimarinin son yıllardaki önemli 

örneklerinden biri olmuştur. 

 Knarvik Kilisesi’nde; Norveç’in geleneksel kilise mimarisinin plan tipi ve geleneksel malzeme de-

tayının tasarımın ana fikrini oluşturduğu gözlenmektedir. Norveç’te yağış miktarının fazla olması 

ile geleneksel mimaride eğimli çatı detayı, Knarvik Kilise’sinde modern bir dille yorumlanmıştır 
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(Çizelge 1).  Gün ışığının kontrollü olarak kiliseye girmesi için tasarlanan pencere detayları ile 

doğal aydınlatma sağlanmıştır. Geleneksel mimariye modern bir yorum getiren Knarvik Kilisesi 

vernaküler mimarinin özelliklerini taşımaktadır.  

 Hikma Dini ve Kültür Kompleksi’de , mevcut komplekste cami yeniden inşa edilmiştir. Dandaji 

Köyü’nde yağış miktarı çok az olduğu için geleneksek malzeme kerpiçtir. Caminin ilk planı üze-

rinden değişikliğe gidilerek dikdörtgen plan şeması kullanılmıştır. Proje için kullanılan bütçenin az 

olması, doğal iklimlendirme çözümlerine katkı sağlamıştır. Yenilenen cami projesinde; geleneksel 

dokuyu bozmadan modern bir form kullanıldığı gözlemlenmiştir. Hikma Dini ve Kültür Komp-

leksi’de Cami Projesi, kullanılan kerpiç malzeme ve doğal havalandırma – aydınlatma detayları ile 

vernaküler mimariye örnek teşkil etmektedir (Çizelge 1). 

 Lagares Kilisesi, yapıldığı bölgenin dokusu ile, uyum sağlayacak biçimde günümüz modern tekno-

lojisi ve malzemesi ile tasarlanmıştır. Akdeniz iklim özelliklerinin en belirgin detay olan beyaz renk 

detayı kilisede kullanılmıştır (Çizelge 1).  Plan şeması incelendiğinde; geleneksel kilise plan şeması 

dairesel bir kütle etrafında kıvrılarak binayı saran strüktür ile yorumlamıştır. Vernaküler mimari 

için Lagares Kilisesi çok iyi bir örnek olmadığı gözlemlenmiş. 

SONUÇ 

Yapılan araştırma ile vernaküler mimari örneklerinin farklı iklim ve farklı dine ait yapılarda da uygula-

nabildiği tespit edilmiştir. İklim, topografik özellikler, farklı inançlar, iklime bağlı geleneksel malzeme-

ler, birbirinden ayrı geleneksel yapım teknikleri ile inşa edilen yapıların ortak bir bağlamı olabildiği 

görülmüştür. Baut Ur Rouf Camisinde yörenin toprağından elde edilen sıkıştırılmış tuğlaların kullanıl-

ması (Şekil 3) hem yapının etrafındaki sivil mimari örnekleri ile bütünlük sağlamasını hem de iklime ait 

ürünün yapı taşı olması ile binanın doğal olarak sürdürülebilirliğine katkı sağlamıştır (Çizelge 1). Knar-

vik Kilisesi, bölgenin geleneksel yapı malzemesi olan çam ahşabını kullanarak (Şekil 8) hem iklime 

uygun sürdürülülebilir bir yapı malzemesi seçmiş hem de ülkedeki geleneksel çıta kiliselerine modern 

bir yorumla yeni bir örnek olmayı başarmıştır.  Hikma dini ve kültür kompleksi’nde geçmişe saygı ve 

uyum ile bölgenin geleneksel sıva tekniğini (Şekil 11) kullanmış ancak bunu gerekli yerlerde günümüz 

teknolojisine sahip yeni malzemeler ile harmanlayarak ortak bir dil yakalamıştır. Lagares Kilisesinde 

Portekiz’de akdeniz mimarisine özgü beyazın (Şekil 15) hâkim olduğu ancak betonarme tekniğinin ter-

cihi ile sadece görsel olarak yörenin geleneksel mimarisine uyum sağlayabilmiş, sürdürülebilirlik bir 

çözüm olamamıştır (Çizelge1). Sonuç olarak farklı din, ibadet şekli, kültür ve coğrafyaya sahip olsa da 

insanların yakın zamanda ürettikleri ibadet yapılarında sürdürebilirlik arayışları, ürettikleri yapılarda 

oluşturmaya çalıştıkları bağlamsallık çabası ile yerel olma arzuları açıkça görülebilmiştir.  
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KENAR TAKİP SİSTEMİ İLE ÇALIŞAN KAYNAK AĞZI AÇMA MAKİNESİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

Can TUNCER1, Ali ORAL2 

1 GESBEY Enerji Türbini Kule Üretim San. ve Tic. AŞ. Bandırma-Balıkesir / Türkiye 
2 Balıkesir Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Balıkesir / Türkiye 

Öz: Kaynak bağlantıları ile iki veya daha fazla parça çözülemeyecek bir şekilde malzeme bağlı olarak 

birleştirilir. Kaynak işleminde; genellikle ergiyen malzemelerin birbirine karışması dolayısıyla bir ko-

hezyon bağı söz konusu olduğundan ancak aynı veya yakın cins malzemelerin kaynak edilmesi müm-

kündür. Kaynak işleminde genellikle birleştirilen malzemelerle aynı yapıda ilave bir malzeme de (elekt-

rot) kullanılarak birleştirme yapılabilir. Kaynak işlemi sırasında kaynak malzemesinin birleştirilecek 

malzemelere iyi bir nüfuziyet sağlaması ve birleştirilmiş yapının istenilen dayanımı göstermesi için kay-

nak yapılacak bölgelere farklı geometrilerde kaynak ağzı açılmalıdır.  Bu çalışmada rüzgar türbin kulesi 

gövdesine uygulanacak kaynak işlemlerinin yapılabilmesi için akıllı bir kaynak ağzı açma makinesi ge-

liştirilmiştir. Rüzgâr kule üretimi, tasarım, şekillendirme ve birleştirme aşamalarından oluşmaktadır. 

Kaynak işlemleri rüzgâr türbini kulesi imalatının olmazsa olmaz ve en önemli aşamalarındandır. Çalış-

mada, geleneksel olarak CNC kodlarıyla çalışan tezgahlar yerine kenar takip sistemiyle CNC koduna 

bağlı olmadan kaynak ağzı açılmasını sağlayan bir makine geliştirilecektir. Geliştirilen makineyle kenar 

takip sistemi sayesinde, kaynak ağzı açılacak plakanın tablaya bağlanmasında hassas ayar zamanlarının 

elimine edilmesi planlanmaktadır. Bu makine, rüzgar kulesi üretiminde kaynak süreçlerinde yarı oto-

matik freze makinaları ile yapılan kaynak ağzı açma işleminin yerini alacak, akıllı ve otomatik bir sis-

temin tasarım, proses geliştirme ve imalat aşamalarını içeren özgün bir makinedir. Kaynak ağzı açma 

işleminin kenar takip sistemi ile yönetilecek olması gereksiz ayar zamanlarını ortadan kaldırmakta ve  

kaynak işleminde üretim hızının artmasına katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kaynak Ağzı Açma Makinası, Kaynaklı Birleştirme, Rüzgar Türbin Kulesi 

GİRİŞ 

Kaynak işlemi, benzer veya benzer olmayan metallerin metallerin ısı ve/veya basınç altında çözülemez 

olarak birleştirme işlemidir (Pathak,2020).  

Günümüzde yapılan kaynak işlemlerinde yoğun bir şekilde robotik kaynağı kullanılmaktadır. İmalat 

süresinin kısaltılması ve kalitenin sağlanabilmesi için; gemi yapımı, basınçlı kaplar, rüzgar türbin kulesi, 

otomobil ve uçak parçalarının birleştirilmesi, raylı taşıtların kaynaklarında robotik kaynağı önemli bir 

yer işgal etmektedir. Robotik kaynağında kaynak işleminin başarısı, kaynak işlemi öncesinde yapılacak 

ön hazırlıklara bağlıdır (Lei-2020).  

Bu hazırlıklar kaynak yapılacak metale kaynak ağzı açılması, gerekirse ön ısıtma yapılması ve benzeri 

gibi işlemleri içerir. Hazırlıklar, esas itibariyle elektrodun gerekli derinliklere nüfuz edebilmesini temin 

etmek için yapılır. Bazı kaynak pozisyonları, açının simetrik olmayıp bir tarafa doğru daha açık olmasını 

gerektirebilir. Kaynaklı imalat tekniğiyle imalatının gerçekleştirilmesi istenen çeşitli makine parça ve 

konstrüksiyonlarının, kaynak öncesinde tabi tutulması gereken işlemlerin başında kaynak ağzı açma 

işlemi gelmektedir. Kaynak ağzı, birbiriyle birleştirilecek olan iki parça kenarının, kaynak materyalinin 

yeterli nüfuziyeti sağlaması amacıyla açılmaktadır. Kaynak ağzı açılarak kaynaklı imalata hazırlanan iş 
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parçalarında kaynağın malzeme iç yapısına nüfuziyeti daha fazla olacağı için çok daha efektif ve emni-

yetli bir kaynaklı birleştirme işlemi mümkün hale gelmektedir. Kaynak ağzı geometrisi; V, X, K, U gibi 

farklı şekillerde oluşturulabilmekte olup bu geometrinin seçimi, imalat sonrasında ortaya çıkacak olan 

parçanın fiziksel özellikleri, kimyasal bileşimi, kullanım yeri, maruz kalacağı yükler ve çalışma ortamı 

koşulları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.  

Kalınlığı itibariyle normal olarak iki taraftan kaynak edilmesi gereken bir parça, arka tarafa erişileme-

mesi sebebiyle kaynak ağzının şekli değiştirilerek (örneğin X kaynağı yerine V kaynağı) tek taraftan 

kaynak edilir. Kaynak ağızlarının şekli birinci derecede parça kalınlığına bağlıdır (Oğuz-1975).  

Kaynak ağzı hazırlamada en önemli husus, kaynağın gereken mukavemet ve kalitede ekonomik olarak 

gerçekleştirilmesidir. Kaynaklı bağlantının gerek kalitesini ve gerekse de maliyetini çok önemli bir bi-

çimde etkilediği için ağız tasarımı kaynak teknolojisinde önemli bir konuma sahiptir. Kötü hazırlanmış 

kaynak ağızları, hatalı dikişlerin ortaya çıkmasına neden olur (Kayakök-2009).  

Kaynak ağzı oluşturma işlemi, kaynaklı imalat işlemine tabi tutulacak olan iş parçalarında birleşimin 

gerçekleşeceği kenar, köşe, yüzey gibi belirli kısımlar üzerinde çeşitli yöntemler kullanılarak talaşlı ya 

da talaşsız deformasyon gerçekleştirilmesi esasına dayanmaktadır. Metal ark, gaz korumalı metal ark, 

gaz kaynağı, TIG kaynağı gibi farklı kaynak teknikleri bağlamında tercih edilebilecek kaynak ağzı tip-

leri, uluslararası DIN EN ISO 9692-1 standardının karşılığı olarak TS EN ISO 9692-1 Türk Standardı 

kapsamında detaylı olarak ortaya konmuştur.  

Bu çalışmada kaynak kenar takip sistemine sahip otomatik kaynak ağzı açma makinası geliştirilmiştir. 

Kaynak ağzı açma işlemi için kullanılan sistemler aşağıda özetlenmiştir. 

AMAÇ  KAPSAM 

Kaynak ağzı, kaynak ile birleştirme işleminin en önemli aşamalarından biridir. Bu nedenle kaynak ağzı 

açma işlemine özel bir önem verilmesi gereklidir. Kaynak ağzı açmak için kullanılan çeşitli yöntemler 

vardır. Bunların arasında günümüzde hala kullanılan ve geçmişte en çok kullanılan oksi-asetilen ile 

kaynak ağzı açma işlemleri görülmektedir. Oksi asetilen ile kesme işleminin yanı sıra talaşlı imalat yön-

temleri de kaynak ağzı açma işlemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kaynak ağzı açma amacıyla 

kullanılan yöntemler ve çeşitli örnek uygulamalar aşağıda kısaca özetlenmiştir.  

1- Aşındırıcı taşlama taşı takılmış el ile kullanılan taşlama makineleriyle de basit kaynak ağız-

ları açılabilir. 

2- Oksijen, plazma ya da lazer kesim araçları ile istenen açıda iş parçası üzerinde kaynak ağzı 

açılabilir.  

3- Değiştirilebilir çoklu kesici uç içeren küçük çaplı dönen kesici takım kullanarak talaş kal-

dırma yapan el aletleri (Şekil 1.a)  

4- Planya tekniğinin kullanıldığı lineer hareketli kesici takımla vurarak kaynak ağzı açan por-

tatif el aletleri kullanılabilir (Şekil 1-b).  

5- Değiştirilebilir uçlu freze kesme kafalarının kullanıldığı portatif kaynak ağzı açma makine-

leri, levha şeklindeki sac malzemelerin çevresine kaynak ağzı açma amacıyla yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Şekil 1-c).  
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6- Dönen bir tek parçalı bıçaklı takımın kullanıldığı kaynak ağzı açma makineleri, değiştirile-

bilir uçlu takım kullanan makinelere alternatif olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır (Şekil 

1.d)  

7- Çok amaçlı CNC plazma kesim ve kaynak ağzı açma makineleri büyük ölçekli imalatlarda 

kullanılan yüksek yatırım maliyetli makineler (Şekil 1.e) 

 

    a115                                           b116                                     c117                      

       

d118                                                                     e119  

Şekil 1. Kaynak ağzı açma makinelerine örnekler 

Küçük portatif makinalar, sac plaka üzerine yerleştirildiğinde kenar boyunca talaş kaldırmakta ve kay-

nak ağzını açmaktadırlar. Bu makineler, sac plaka üzerine yerleştirildiğinde hemen talaş kaldırma işle-

mine başlayabilmektedir. Portatif kaynak ağzı açma makinelerinde hız sorunu söz konusudur ve kalın 

sac malzemelere bir geçişte kaynak ağzı açmaları mümkün değildir. 

Kalın parçalara kaynak ağzı açılması için bu makinaların aynı kenardan birden fazla sayıda geçiş yap-

ması gerekir. Büyük sac malzemelerin kaynak ağzı açılması işlemlerinde imalat hızı ve kalite nedenle-

riyle genellikle büyük ebatlı ve CNC denetimli tezgahlar kullanılmaya başlanmıştır. Bu tezgahlar yük-

sek hızlı imalat yapabilmelerine karşın bazı dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Sac plaka, tez-

gah üzerine yerleştirildiğinde parçanın tezgah tablasında hizalanması (sıfırlanması) gerekir. Sac malze-

menin büyük kütlesi nedeniyle bu işlem biraz zaman alıcıdır. Parça geometrisine bağlı olarak CNC ko-

dunun oluşturulması gerekir.  

                                                            
115 https://www.agp-powertools.com/product-list/2/18 
116 https://www.trumpf.com/en_SE/products/elektrowerkzeuge/beveler/trutool-tkf-1100/ 
117 http://www.beveller.co.uk/catalog/plate-bevellers/self-propelled-milling/purmill 
118 https://www.youtube.com/watch?v=YtnZfkfLrBo 
119 http://www.tecoi.com/productos-55/trf-56 

https://www.agp-powertools.com/product-list/2/18
http://www.beveller.co.uk/catalog/plate-bevellers/self-propelled-milling/purmill
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Özellikle aşağıdan yukarıya doğru daralan rüzgar türbin kulesi üretiminde kullanılacak olan sac levha-

ların kenarları düz değildir. Sac levhaların her birinin boyutları birbirinde göre farklılıklar göstermekte-

dir. Sac levhaların alt yüzeyi iç bükey, üst yüzeyi dışbükeydir. Bu tezgahlarda böyle bir levhanın CAD 

modeli oluşturularak CAM yazılımlarıyla CNC kodları oluşturulmaktadır. Bu makinaların maliyetleri 

de oldukça yüksektir.  

Bu çalışmada parça sıfırlama ihtiyacı ve CNC kodu oluşturma ihtiyacı olmayan kenar takip sistemine 

sahip bir kaynak ağzı açma makinası geliştirilmek istenmektedir. Geliştirilen makina ile 30 mm kalınlı-

ğına kadar sac levhalara bir pasoda kaynak ağzı açılması ve böylece üretim maliyetinin düşürülmesi 

hedeflenmiştir. 

YÖNTEM-TASARIM 

Geliştirilecek tezgahta, en büyüğü 13000 x 3000 (mmxmm) boyutlarında olan plakanın talaşlı imalat ile 

kaynak ağzı açılması; taşıma, hazırlık süresi ve kesim süresinin toplam olarak 40 dk ‘da tamamlanması 

hedeflenmiştir. Rüzgar türbin kulesi sac plakalarına açılacak kaynak ağızlarına ait bir örnek Şekil 2 ‘de 

verilmiştir.  

 

Şekil 2. Örnek kaynak ağzı profili 

Makine tasarımı için ilk işlem kesme geometrisine uygun olarak kesme gücünün belirlenmesidir. Kesme 

gücü Eşitlik 1 ‘den yaklaşık olarak hesaplanabilmektedir120.  

     (1) 

Burada; 

Pc: kesme gücü (kW) 

ae : kesme genişliği (mm) 

ap : kesme derinliği (mm) 

Vf: ilerleme hızı (mm/dak) 

kc: özgül kesme kuvveti (MPa) (Çelik için ≌2500-3000) 

 : verim (≌0,75) 

İşlenecek iş parçası malzemesi S355JR için   Vc=180 m/dak ve fz=0,15 mm/diş seçilmiştir. 30 mm 

kalınlığındaki plakaya bir pasoda açılacak olan kaynak ağzının oluşturulabilmesi için Eşitlik 1 kullanı-

larak hesaplanan kesme gücü yaklaşık 22,5 kW olarak bulunmuştur. Tezgahta 30 kW Spindle motoru 

                                                            
120 https://www.sandvik.coromant.com/tr-tr/knowledge/machining-formulas-definitions/pages/milling.aspx 
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kullanılmasına karar verilmiştir. Geliştirilen tezgah ve bazı ekipmanların görseli Şekil 3’te verilmiştir. 

Kesme işlemlerinde, kaynak ağzı profiline uygun özel takım kullanılmaktadır.  

Akıllı kaynak ağzı açma makinesi; X, Y, Z kartezyen koordinatlarında hareket ederek işlem yapmakta-

dır. Hareket eksenleri servo motorlar ile tahrik edilmektedir.  X ve Y eksenlerindeki hareket, kremayer 

dişli ve pinyon dişliler ile sağlanmakta olup Z eksenindeki hareket ise bilyalı mil – somun mekanizma-

sıyla gerçekleştirilmektedir. X eksenindeki lineer kılavuzlama mekanizması ray ve tekerlek ikilisinden 

oluşurken, Y ve Z eksenlerindeki lineer yataklama mekanizması ise lineer ray ve araba mekanizmala-

rından oluşmaktadır. Spindle’a bağlı olan değiştirilebilir uçlu özel takım ile iş parçası plakanın kenarına 

istenen geometrilerde talaş kaldırılarak kaynak ağzı açılmaktadır. 

 

Şekil 3.  Kaynak ağzı açma makinası 3B tasarım görseli 

Söz konusu makinedeki çalışma mantığı; özgün olarak geliştirilen ve anlık olarak plaka kenar profilini 

süpürerek takip eden özel bir sensör grubundan alınan sinyallerin PLC yazılımı üzerinde işlenerek servo 

motorlara komut verilmesi ile çalışmaktadır. Bu sensör grubu çeşitli encoder ve lazerli algılayıcılardan 

oluşmakta olup PLC otomasyon sistemi üzerinden girilen kaynak ağzı geometrisi, açı, yükseklik gibi 

parametreleri ile makinenin hangi kenarda hangi kaynak ağzı geometrisini oluşturması gerektiği belir-

lenmektedir. Talaş kaldırma işleminde çevreye zararlı etkileri olan soğutma sıvısı yerine çevreye dost 

soğutma tekniği vortex tüpü ile soğutma sağlanacaktır.   

Geliştirilen tezgahın gövdesinin statik ve frekans analizleri yapılmıştır. Şekil 4 ‘te statik analiz sonu-

cunda oluşan gerilmeler, Şekil 5’te statik analiz sonucu oluşan şekil değiştirme miktarları görülmektedir. 

Şekil 6 ‘da frekans analizlerine ait birinci ve beşinci mod görselleri ve Tablo 1’de frekans analizinin ilk 

5 mod değeri verilmiştir. Gerek statik analiz gerekse frekans analizi sonuçları tezgahın güvenli bölgede 

çalışacağını göstermektedir. 
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Şekil 4 Statik analiz sonucu (Maksimum gerilme kesici takım üzerinde 34.3 MPa) 

 

Şekil 5. Statik analiz sonucunda oluşan şekil değiştirme miktarı (maksimum 0,078 mm) 

 

 

                                                      a                                                                                             b 

Şekil 6. Frekans analizleri (a-birinci mod, b. Beşinci mod) 

Tablo 1. İlk 5 mod için frekans analizi sonuçları 
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BULGULAR ve SONUÇ 

Tasarımı gerçekleştirilen otomatik kaynak ağzı açma makinesinin ve halen prototip üretim çalışmaları 

devam etmektedir. Bu makine ile tablaya yerleştirilen levhanın hizalaması yapılmaksızın işlemeye baş-

lanabilecektir. Kenar takip sistemi sayesinde adaptif olarak kaynak ağzı açılacak kenar izlenecek ve 

talaş kaldırma işlemi yapılacaktır. Levhanın 4 kenarına da kaynak ağzı açılacaktır. Bir kenardan diğer 

kenara geçiş kenar takip sisteminden gelen sinyaller sağlanacaktır. Kenar takip sistemiyle kaynak ağzı 

açma sistemi, CNC parça programına ihtiyacı ortadan kaldırmıştır. Parça sıfırlama- hizalama işlemini 

ortadan kaldırarak işlem hazırlık sürelerinin düşürülmesine katkı sağlayacaktır. 
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HİDROLİK SİLİNDİR İMALATINDA TERMAL SPREY KAPLAMA UYGULAMALARI  

OSMAN ASİ1, ASLI ÖZSOY2 

1Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Uşak / Türkiye 
2Uzun Hidrolik San. ve Tic. A.Ş., İstanbul / Türkiye 

Öz: Hidrolik silindirler, inşaat, madencilik, enerji, gemi, offshore gibi çok farklı alanlarda doğrusal ha-

reket elde etmek amacı ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Hidrolik silindir tasarımında ve imalatında, 

özellikle offshore ve denizcilik alanında kullanılan hidrolik silindirlerin çalışma ortamlarından dolayı 

yüksek korozyon, aşınma, yorulma dayanımına sahip olmaları ve çalışma basınçları altında kendilerin-

den beklenilen yüksek performansı sağlamaları için, malzeme, kaplama ve sızdırmazlık elemanlarının 

uygun seçiminin yapılması gerekmektedir. Hidrolik silindirlerdeki millerinin imalatında genel olarak 

sert krom kaplamalı düşük ve orta karbonlu çelikler ile paslanmaz çelikler kullanılmaktadır. Ancak sert 

krom kaplı hidrolik silindir milleri offshore ve denizcilik sektöründe kullanılan ve yüksek aşınma ve 

korozyon dayanımı istenilen yerlerde çok yetersiz kalmaktadır. Çünkü sert krom kaplamanın sertliğinin 

ve kaplama kalınlığının düşük olması ve korozyon direncinin değişik çalışma şartlarında yetersiz kal-

ması bu durumu önemli oranda etkilemektedir. Ayrıca, sert krom kaplamalar zehirli kimyasalları  (heg-

zovalent Cr) içermektedir. Hegzovalent Cr insanlar için kanser yapıcı zehirli bir kimyasal bileşiktir. Sert 

krom kaplamanın kırılgan yapısından dolayı kaplama bölgelerinde mikro çatlaklar meydana gelmekte-

dir. Bu durum ise yüzeyde kısmi korozyon bölgelerinin meydana gelmesinde etkili olmaktadır. Bunun 

yanında paslanmaz çelik malzemelerin maliyeti çok yüksek olmakta ve işlenebilirlik kabiliyetleri dü-

şüktür. Termal sprey kaplama yöntemleri kullanılarak hidrolik silindir milleri farklı seramik malzemeler 

ile kaplamaları yapılarak mevcut kullanılan hidrolik silindirlere göre daha yüksek performans/maliyet 

ilişkisi sağlayan hidrolik silindirler imal edilebilmektedir. Bu çalışmada, termal sprey kaplama yöntem-

leri ile hidrolik silindirlerin kaplamalarının yapılmasında proses seçimi, uygulama alanlarına göre kap-

lama malzemelerinin belirlenmesi, çalışma ortamlarına göre performanslarının karşılaştırılması, mevcut 

kullanılan hidrolik silindirlere göre avantajlarının ortaya konulması için yapılan çalışmalar anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Silindir, Termal Sprey Kaplama, Krom Kaplama, Aşınma, Korozyon 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Hidrolik sistemlerde kullanılan hidrolik silindirler, akışkan enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ve 

sistemde ihtiyaç duyulan itme ve çekme gibi doğrusal hareketi elde etmek amacı ile kullanılan bir hid-

rolik devre elemanlarıdır. Hidrolik sistemlerde kullanılan ve farklı özelliklere sahip çok çeşitli hidrolik 

silindirler bulunmaktadır. Hidrolik sistemde kullanılan hidrolik silindirler; tek etkili, çift etkili ve özel 

silindirler olarak sınıflandırılabilir. 

Hidrolik sistemlerde kullanılan hidrolik sistemler yapılan tasarımlarına göre sürekli olarak geniş bir bü-

yük güç aralığı üretirler ve çıktı değeri doğru ve kolay bir şekilde kontrol edilebilir. Günümüzde hidrolik 

silindirler, ağır iş makinelerinde, madencilik, denizcilik, metalurji ve kâğıt yapımı endüstrisi gibi maki-

nelerin çeşitli güç ünitelerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Aşağıdaki Resim 1’de farklı endüst-

rilerde kullanılan hidrolik silindirlere örnekler verilmiştir. 
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a) Gemi endüstrisinde 

kullanılan hidrolik silindir 

b) Alüminyum ergitme 

fırınında kullanılan hidrolik 

silindir 

c) Demir-çelik endüstris-

inde kullanılan hidrolik silindir 

Resim 1. Farklı endüstrilerde kullanılan hidrolik silindirlere örnekler 

AMAÇ  

Termal sprey kaplama yöntemleri ile hidrolik silindirlerin kaplamalarının yapılmasında proses seçimi, 

uygulama alanlarına göre kaplama malzemelerinin belirlenmesi, çalışma ortamlarına göre performans-

larının karşılaştırılması ve mevcut kullanılan hidrolik silindirlere göre avantajları hakkında bilgi vermek. 

KAPSAM 

Özellikle offshore ve denizcilik sektöründe kullanılan ve yüksek aşınma ve korozyon dayanımı istenilen 

yerlerdeki hidrolik sistemlerde kullanılan hidrolik silindirlerin termal sprey kaplama yapılması gerek-

çeleri ve elde edilen avantajları hakkında bilgiler vermek. 

YÖNTEM 

Hidrolik silindirlerin tasarımları ve imalatları hakkında temel bilgiler verildikten sonra hidrolik silindir 

millerinin kaplanmasında kullanılan mevcut kaplama yöntemleri ile modern kaplama yöntemi olan ter-

mal sprey kaplama yöntemlerinin uygulanmasındaki farklılıklar hakkında bilgilerin verilmesi planlan-

mıştır. Hidrolik silindir millerinin termal sprey yöntemi ile kaplanmasında malzeme seçimi, proses se-

çimi ve işlem sonucunda elde edilebilecek özellikler hakkında bilgiler verilmiştir. 

BULGULAR 

Hidrolik silindirler kullanılan çalışma koşullarına ve istenilen kapasitelerine göre farklı tasarımları ya-

pılarak imalatları yapılmaktadır. Hidrolik silindirler; gövde, silindir mili, piston ve sızdırmazlık elamanı 

gibi ana parçalardan meydana gelmektedir. Aşağıdaki Şekil 1’de tasarımı yapılan bir hidrolik silindirin 

montaj resmi verilmektedir.  
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Şekil 1. Hidrolik silindir ana elemanları 

Tasarımı ve imalatı yapılan hidrolik silindirler kullanılacakları yere göre ilgili standartlara göre testleri 

yapılmaktadır. Özellikle basınç, sızdırmazlık ve korozyon testleri çok önem arz etmektedir. Aşağıda 

Resim 2’de hidrolik silindirlere uygulanan basınç testinden bir örnek verilmektedir. 

 

Resim 2. Hidrolik silindirlere uygulanan basınç testinden bir örnek 

HİDROLİK SİLİNDİRLERE UYGULANAN KAPLAMA YÖNTEMLERİ 

Hidrolik silindir mili imalatında genel olarak St52 genel yapı çeliği, C45 ve 42CrMo4 gibi ıslah çelikleri 

ile 1.4462, 1.4057 nolu paslanmaz çelikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Mil malzemesinin seçiminde 

özellikle hidrolik silindirin çalışma ortamı, elde edilmek istenilen itme - çekme kuvveti önemli olmak-

tadır. Hidrolik silindir tasarımı yapılırken, hidrolik silindirin çalışma şartlarında silindir milinin koroz-

yon dayanımı, aşınma dayanımı ve yorulma dayanımının istenilen performansı verebilmesi için özellikle 

dikkat edilmesi gerekmektedir.   

Hidrolik silindirlerin en önemli elemanlarından birisi piston milidir. Piston milleri çalışma koşullarına 

göre genellikle deniz suyu, yüksek sıcaklık ve sert aşındırıcı parçalara maruz kalmaktadır. Hidrolik si-

lindir performansının yüksek olması için piston milinin yüzey tabakası iyi tokluk, korozyon direnci, 

aşınma direnci ve yapışma mukavemetine sahip olmalıdır. Hidrolik silindirde çalışma esnasında mil-

lerde aşınma meydana geldiği zaman sızdırmazlık problemi meydana gelmekte, bu da sistemde kuvvet 

ve hızda değişikliklere neden olmaktadır. Hidrolik silindir performansının yüksek olması için piston 
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milinin yüzey tabakası iyi tokluk, korozyon direnci, aşınma direnci ve yapışma mukavemetine sahip 

olmalıdır. (Chapple, (2015) 

Özellikle offshore ve denizcilik alanlarında kullanılan endüstriyel hidrolik tahrik ve kontrol sisteminin 

bulunduğu makinelerde ve sistemlerde kullanılan hidrolik silindirlerin yüksek çalışma basıncına, yüksek 

yorulma, aşınma ve korozyon dayanımına sahip olması gerekmektedir. Hidrolik silindirlerdeki milleri-

nin imalatında genel olarak sert krom kaplamalı düşük ve orta karbonlu çelikler ile paslanmaz çelikler 

kullanılmaktadır.  

Sert krom kaplı hidrolik silindir milleri offshore ve denizcilik sektöründe kullanılan ve yüksek aşınma 

ve korozyon dayanımı istenilen yerlerde çok yetersiz kalmaktadır. Çünkü sert krom kaplamanın sertli-

ğinin ve kaplama kalınlığının düşük olması ve korozyon direncinin değişik çalışma şartlarında yetersiz 

kalması bu durumu önemli oranda etkilemektedir. Ayrıca, sert krom kaplamalar zehirli kimyasalları  

(hegzovalent Cr) içermektedir. Hegzovalent Cr insanlar için kanser yapıcı zehirli bir kimyasal bileşiktir. 

Sert krom kaplamanın kırılgan yapısından dolayı kaplama bölgelerinde mikro çatlaklar meydana gel-

mektedir. Bu durum ise yüzeyde kısmi korozyon bölgelerinin meydana gelmesinde etkili olmaktadır. 

Bunun yanında paslanmaz çelik malzemelerin maliyeti çok yüksek olmakta ve işlenebilirlik kabiliyetleri 

düşüktür. Farklı termal sprey kaplama yöntemleri ile bu problemin üstesinden gelinebilmektedir. Ancak, 

bu alanda uluslararası bir standart bulunmamaktadır. 

Günümüzde hidrolik silindir millerinin kaplanmasında sert krom kaplama yerine alternatif olarak termal 

sprey kaplama, elektroliz kaplama, vakum kaplama ve nitrürleme gibi yüzey sertleştirme işlemleri kul-

lanılmaktadır; 

Termal sprey kaplama, günümüzde malzemelerin yüzey kaplamasında yaygın olarak kullanılan endüst-

riyel bir yöntemdir. Metaller, seramikler, alaşımlar, karbürler ve çeşitli kompozit malzemeler istenilen 

özellikleri sağlaması için çeşitli kaplama malzemeleri ile kaplanmaktadır. (Pawlowskı,2008, Espallar-

gas, (2015). 

Termal sprey kaplama yönteminde kaplama yapılacak olan malzeme kaplama yöntemine göre bir dona-

nım içinde kaplama yapılacak parçadan belirli bir mesafede eritilir ve parça yüzeyine belirli bir hızda 

gönderilir. Kaplama yapılacak olan malzeme toz veya tel şeklinde olabilir. 

Ticari olarak yaygın olarak kullanılan temel termal sprey kaplama işlemleri; Plazma, HVOF, Ark sprey, 

Flame sprey kaplama yöntemleridir. 

Hidrolik silindir millerinin kaplanmasında özellikle HVOF yöntemi daha çok tercih edilmektedir. Bu 

yöntemin seçiminde özellikle kaplama malzemesinin çeşidi daha çok önemli olmaktadır. HVOF, termal 

sprey kaplama yönteminde oksijen ve yakıt gazı yüksek basınçlarda kullanılır. Kaplama donanımı sa-

yesinde yanan gaz karışımı çok yüksek hızlara ulaşır ve kaplama işlemi esnasında kaplama yapılacak 

olan kaplama tozu aleve beslenir. HVOF yönteminde termal enerji girişi minimum iken, kinetik enerji 

en yüksek derecelere çıkmaktadır. Bu sayede bu kaplama yönteminde yüksek kaplama yapışma daya-

nımlı ve porozitesi düşük kaplamalar elde edilebilmektedir. 

Termal sprey kaplama yöntemlerini kullanarak hidrolik silindir millerine farklı kaplama malzemelerinin 

kaplamaları yapılabilmektedir. Her bir kaplama malzemesinin kaplama yapılan hidrolik silindir miline 
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kazandırmış olduğu önemli üstünlükleri bulunmaktadır. Hidrolik silindir millerinin kaplanmasında yay-

gın olarak Cr2O3, Cr3C2, Al2O3, WC - Co, NiCrMoW gibi kaplama malzemeleri kullanılmaktadır. NiCr-

MoW ve  WC - Co gibi kaplama malzemelerinin kaplama sonundaki yapışma dayanımı Cr2O3 ve  Al2O3 

kaplama malzemelerinin yapışma dayanımından daha yüksek olmaktadır.  Aşağıdaki Tablo 1’de hidro-

lik silindir millerinin kaplanmasında kullanılabilen kaplama malzemelerinden örnekler ve kaplama so-

nunda elde edilebilecek özellikler ile hidrolik silindir miline kazandırmış olduğu üstünlükler verilmek-

tedir. 

Tablo 1. Hidrolik silindir millerinin termal sprey kaplama yönteminde kullanılan kaplama mal-

zemeleri ve elde edilebilecek özellikler 

Kaplamada 

Kullanılan 

Malzeme Bi-

leşimi 

Sertlik 

(Vickers) 

Poro-

zite 

Kaplamanın Parçaya Ka-

zandırmış Olduğu Özellik-

ler 

Cr2O3 + TiO2 800-1000 %4 İyi tokluk, iyi aşınma ve ko-

rozyon dayanımı 

Cr2O3 1350 %4 Yüksek sertlik, iyi aşınma ve 

korozyon dayanımı 

Al2O3 + TiO2 800 %4 İyi aşınma ve korozyon da-

yanımı 

Al2O3 950-1050 %4 İyi aşınma ve korozyon da-

yanımı, yüksek sıcaklıklarda 

yüksek kararlılık 

Cr3C2 + NiCr 900-1100 %1 Yüksek sertlik, iyi aşınma ve 

korozyon dayanımı 

NiCrMoW 450-650 %1 Yüksek korozyon dayanımı 

WC + CoCr 1100-1300 %1 Yüksek sertlik, iyi aşınma ve 

korozyon dayanımı 

WC + NiCr 1200-1300 %1 Yüksek sertlik, iyi aşınma ve 

korozyon dayanımı 

WC + Co 1250-1350 %1 Yüksek sertlik, iyi aşınma ve 

korozyon dayanımı 

 

SONUÇ 

Hidrolik sistemlerde kullanılan hidrolik silindirlerin tasarımında sistemden istenilen performansın elde 

edilebilmesi için hidrolik silindiri oluşturan parçaların malzeme seçiminin ve tasarımının çok büyük bir 
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önemi vardır. Özellikle sızdırmazlık elemanlarının doğru seçimi ve silindir millerinin malzemesinin se-

çimi ve imalatı esnasında uygulanan işlemlere özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Silindir milleri-

nin yüksek aşınma, korozyon ve yorulma dayanımı verebilmesi için silindir millerinin malzemesinin ve 

yüzey kalitesinin çalışma şartlarına uygun olması gerekmektedir. Silindir millerine uygulanan sert krom 

kaplamanın bazı dezavantajlarından dolayı günümüzde termal sprey kaplama yöntemleri artık daha çok 

tercih edilmektedir. Termal sprey kaplama yönteminin seçimi, kaplama malzemesinin seçimi ve kap-

lama parametrelerinin doğru seçimi hidrolik silindir millerinin performansı için önemlidir. Hidrolik si-

lindir millerine uygulanan termal sprey kaplama uygulamalarının özelliklerinin tespitinde geçerli olan 

uluslararası bir standart bulunmamaktadır. Çalışma şartlarına göre basınç, sızdırmazlık, korozyon ve 

aşınma testleri yapılmaktadır. Endüstriyel hidrolik tahrik ve kontrol sisteminin bulunduğu makinelerde 

ve sistemlerde kullanılan yüksek çalışma basınçlarında çalışan, yüksek yorulma, aşınma ve korozyon 

dayanımına sahip hidrolik silindirlerinin tasarımlarının ve üretimlerinin yapılması, gerçek çalışma orta-

mına uygun performans testlerin yapılması ve uygulama yerlerine göre standardizasyonun oluşturulması 

önemli olmaktadır. Termal sprey kaplama yöntemi ile kaplanmış silindir millerinin hidrolik silindirlerde 

kullanımı mevcut kullanılan hidrolik silindirlere göre daha yüksek performans/maliyet ilişkisi sağlayan 

ürünler olmaktadır. 
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MEKANİK RİSKLERE KARŞI KORUYUCU İŞ ELDİVENLERİNDE PERFORMANSIN 

KOMPOZİT KAPLAMA İLE GELİŞTİRİLMESİ  

Tevfik Han OKÇUER1, Necmettin ŞAHİN1, Fazliye KARABÖRK1, Lalehan AKYÜZ2 

1Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Aksaray / Türkiye 
2Aksaray Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kimya Teknolojileri,  

Aksaray / Türkiye 

Öz: Bu çalışmada, iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamının genişlemesi ile risklere karşı önlem olarak kul-

lanımı gün geçtikçe artan, mekanik risklere karşı koruyucu olarak kullanılan donanımlardan birisi olan 

endüstriyel iş eldivenlerinin polimerik yüzey kaplamasının koruyucu performansının geliştirilmesi ko-

nusu ele alınmıştır. Bu tür endüstriyel iş eldivenlerinde polyester ip kullanılarak örgü yöntemi ile üreti-

len tekstil kısmın üzeri genellikle akrilonitril bütadien kauçuk (NBR) ile kaplanmaktadır. Tasarımı ve 

üretimi sonucunda kullanıcıya zarar vermeden koruma sağlaması beklenen bu tür iş eldivenlerinde yü-

zey kaplaması eldivenin performans değerlerini iyileştirme konusunda oldukça etkilidir. Bu yüzey kap-

laması yapılmış eldivenler; aşınma, yırtılma ve delinme performansları bakımından test edilmektedir. 

Yapılan çalışmada, kaplama malzemesi olarak kullanılan NBR içine ağırlıkça % 0.5, 2, 3.5, 5 oranla-

rında endüstriyel kenevir elyafı katılarak elde edilen kompozit malzeme kullanılmıştır. Ayrıca, doğal 

bir güçlendirici lif olan endüstriyel kenevir elyafın etkisini mukayese edebilmek amacıyla çok yaygın 

olarak kullanılan sentetik bir güçlendirici olan cam elyaf katılarak elde edilen kompozit malzeme de 

tekstil üzerine yüzey kaplaması olarak eldivenlere uygulanmıştır. Bu şekilde üretimi gerçekleşen eldi-

venler yukarıda belirtildiği gibi aşınma, yırtılma ve delinme performans testlerine tabi tutulmuştur. Elde 

edilen sonuçlar, kaplamanın kompozit olarak kullanılmasının mekanik etkilere karşı performansı arttır-

dığını ortaya koymuştur. Ayrıca kullanılan güçlendirici elyafın türüne ve miktarına bağlı olarak da per-

formansın değiştiği gözlenmiş ve elde edilen detaylı sonuçlar çalışmada sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Kenevir Elyaf, Cam Elyaf, Akrilonitrilbütadien Kauçuk (NBR), Kom-

pozit Kaplama, İş Eldiveni 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Dünya genelinde işyerlerinde çalışanların sağlığını bozan birçok etmen bulunmaktadır. Her 15 saniyede 

178 işçi, iş kazası geçirmektedir. Her yıl 374 milyon iş kazası meydana gelmektedir. Bu, bir günde 1 

milyondan fazla çalışanın iş kazasına maruz kaldığı anlamına gelmektedir. Veriler ölüm sayılarında artış 

olduğunu göstermektedir. Her yıl yaklaşık olarak 350 bin kişi iş kazası, 2 milyon kişi meslek hastalık-

larından dolayı yaşamını yitirmektedir.121 SGK 2019 yılı 5510 sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamın-

daki sigortalılardan iş kazası geçirenler ile iş kazası sonucu ölenlerin yaranın vücuttaki yerine ve cinsi-

yete göre dağılımı raporuna göre ilk iki sıradaki uzuvlar parmaklar ve el bölgesi olarak belirtilmekte-

dir.122 Kişisel koruyucu donanımlar kapsamında olan mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler el veya 

elin bir bölümünü tehlike ve risklere karşı korumaktadır. Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler, 

kuru veya ıslak ortamda nesneleri tutmak için kavrama özelliklerine ek olarak kesilmelere, yırtılmalara, 

                                                            
121 https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/isgrapor_06082020.pdf 
122 http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari 

https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/isgrapor_06082020.pdf
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari
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yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlanır. TS EN 388 standardında de-

tayları verilen bu eldivenler tekstil astar ve polimerik yüzey kaplamasından oluşmaktadır.123 Eldivenin 

formunu meydana getiren kısım tekstil astardır. Bu kısım eldivenin kullanım amacına göre; yün, pamuk, 

polyamid, polyester, polietilen para-aramid ve meta-aramid gibi malzemelerden (Ticari adları, dyneema, 

kevlar, spectra vb.) yapılabilmektedir. İkinci kısım ise avuç içi polimerik kaplamadır. Burada; nitril, 

nitril köpük veya poliüretan kullanılmaktadır. En sık kullanılan polimerik kaplama malzemesi akrilonit-

rilbütadien kauçuktur (NBR). NBR’nin eldivenin koruyucu performansı üzerindeki etkileri konusunda 

yapılan çalışmalarda, eldivenin aşınma, kesilme, delinme ve yırtılma özelliklerinde etkisinin olduğu 

gözlenmiştir (Ertekin, 2017). NBR malzemenin mekanik özelliklerinin incelendiği bazı çalışmalarda, 

NBR içine katılan organik ve inorganik takviye malzemeleri ile elde edilen kompozit malzemelerin 

özelliklerinde iyileşmeler olduğu rapor edilmiştir (Kalapakdee vd., 2014; Wisittanawat vd,2014; Balac-

handran vd., 2012). Takviye malzemesi boyutunun etkisinin incelendiği bir çalışmada kısa naylon elyaf-

doğal kauçuk kompozitleri üzerine çalışılmış ve makro formdaki liflerin kompozit yapının özelliklerinde 

negatif yönde etkilediğini belirtmiştir. Hindistan cevizi lifleri kullanıp onları mikro boyutlara dönüştür-

mek için ise kimyasal ve mekanik işlemlere tabi tutmuşlardır. Mikro elyaflar, düşük elyaf içeriğinde bile 

kauçuk matrisi güçlendirdiğini belirtmişlerdir  (Bipinbal, 2012). 

Son yıllarda yapılan kompozit malzeme çalışmalarında doğal elyafların takviye malzemesi olarak kul-

lanımının yaygınlaştığını ortaya koyan çok sayıda çalışma bulunmaktadır(Shah vd., 2019; Haghighat-

niaa vd., 2017; Prukkaewkanjana vd., 2015). Endüstriyel kenevir bu amaçla kullanılan ve sentetik el-

yaflarla kıyaslanabilecek yeterli mekanik özelliklerine ek olarak iyi elektrostatik özellikler, emicilik, 

UV koruması ve anti alerjik olma gibi özellikleriyle öne çıkan doğal bir elyaftır(Kostic vd., 2010). Bu 

konudaki çalışmalar ulusal ve uluslararası desteklerle teşvik edilmektedir. 

Bu çalışmada, mekanik risklere karşı koruyucu olarak kullanılan NBR kaplı eldivenin, kaplama perfor-

mansının iyileştirilmesi ele alınmıştır. Bu amaçla NBR içine çeşitli oranlarda endüstriyel kenevir lifleri 

katılarak elde edilen kompozit kaplama malzemesi tekstil astar üzerine uygulanmıştır. Uygulamanın 

ardından kaplamanın karakterizasyonu amacıyla; aşınma, delinme ve yırtılma testleri yapılmıştır. Ayrıca 

karşılaştırma yapabilmek amacıyla çok yaygın olarak kullanılan sentetik güçlendiricilerden birisi olan 

cam elyaf katılarak elde edilen kompozit malzeme de tekstil üzerine yüzey kaplaması uygulanarak ko-

ruyucu iş eldivenleri üretimi gerçekleştirilmiştir.  

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı, kişisel koruyucu donanımlar arasında yer alan mekanik risklere karşı koruyucu 

eldivenlerin performans özelliklerine kompozit yüzey kaplamasının etkisinin incelenmesidir. Kompozit 

malzeme olarak endüstriyel kenevir lifiyle güçlendirilmiş NBR kullanılmıştır. Sonuçların karşılaştırıl-

ması amacıyla NBR içine cam elyaf katılarak elde edilen kompozit malzeme kaplama amacıyla kulla-

nılmıştır. Ayrıca cam elyaf ve kenevir elyaf bu çalışmada birlikte (hibrit) güçlendirici olarak NBR içine 

katılmıştır. Kaplamanın koruyucu performansı EN 388 standardına göre test edilmiştir. Yapılan çalışma 

                                                            
123https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Ka-

pak.aspx?0811180511151080511041191101040550471051021200881110431131040730821100520550751

22076104109109053 

https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Kapak.aspx?081118051115108051104119110104055047105102120088111043113104073082110052055075122076104109109053
https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Kapak.aspx?081118051115108051104119110104055047105102120088111043113104073082110052055075122076104109109053
https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Kapak.aspx?081118051115108051104119110104055047105102120088111043113104073082110052055075122076104109109053
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ile bu standartta yer alan ve Tablo 1’de verilen performans seviyelerde olabilecek gelişmeleri görmek 

amaçlanmıştır. 
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Tablo 1. EN 388 sınıfı eldiven test standartları (Aşınma, Yırtılma, Delinme) 

Özellik Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4 

Aşınma direnci 

(çevrim sayısı) 

100 500 2000 8000 

Yırtılma direnci 

(N) 

10 25 50 75 

Delinme direnci 

(N) 

20 60 100 150 

 

KAPSAM 

Doğal liflerin kompozit malzemelerde güçlendirici olarak kullanılması son yıllarda üzerinde yoğun ola-

rak çalışılan konular arasındadır. Bunun nedenlerinin başında; sentetik liflerin çoğunluğunun petrol tü-

revi hammaddelerden üretiliyor olması, bundan kaynaklanan çevresel etkiler, üretim zorluğu, maliyet, 

geri dönüştürülerek kullanım imkanının olmaması ve doğal liflerin bu konularda sağlayacağı katkılar 

konusunda beklentilerin yüksek olması gelmektedir. Bu çalışmayla, ülkemizde de yetişebilen bir bitki 

olan kenevirden elde edilen doğal lifin endüstriyel bir malzemeye dönüşmesi amaçlanmıştır. Ulusal ve 

uluslararası literatürde konu ile ilgili sınırlı sayıda çalışmanın bulunması da bu konunun ele alınmasında 

etkili olmuştur. Bu çalışma ile koruyucu iş eldivenleri üzerine yapılan kaplamalardan farklı olarak, daha 

önce çalışma yapılmamış NBR matrisli endüstriyel kenevir lifi takviyeli kompozit bir yapı ile yüzey 

kaplamasının iş eldiveni üzerindeki performans etkileri incelenmiştir.  

YÖNTEM 

Bu çalışmada, matris malzemesi olarak Kumho Petrokimya Firmasından (Güney Kore) temin edilen 

%27 akrilonitril içeren KNL 830 markalı karboksilatlıakrilonitrilbütadien kauçuğu (NBR) kullanılmış-

tır. Kauçuk matrise katılan % 99 saflığa sahip ZnO, Egezinc Kimya Firmasından (Türkiye) temin edil-

miştir. Kürleme ajanı olarak kullanılan kükürt, Altınkükürt Kimya Firmasından (Türkiye) temin edil-

miştir. Hızlandırıcı olarak ZDEC, Albi Latex Firmasından (Türkiye) temin edilmiştir. Çalışmada güç-

lendirici olarak kullanılan cam elyaf Omnis Kompozit Firmasından (Türkiye) temin edilmiştir. Kenevir 

elyafı ise işlenmemiş olarak Kayseri çiftçisi üretimi olan ürün Kayseri Ticaret Odası (Türkiye) vasıtası 

ile temin edilmiştir. 

Bu çalışmada NBR, cam elyaf ve kenevir, kompozit malzeme elde etmek amacı ile kullanılmıştır. Ke-

nevir NBR matris içine katılmadan önce boyutunu küçültmek ve matris içinde homojen dağılımını sağ-

lamak amacıyla sıvı azot ile muamele edilerek mekanik bir parçalama işlemi ile boyut küçültme işlemi 

yapılmıştır. Elde edilen kenevir lifleri elenerek 250 mikron boyutundaki lifler kullanılmıştır. Cam elyaf 

ise kullanılan kenevirin boyutuna uygun olması için 200 mikron olarak temin edilmiştir. 
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Şekil 1. 250 mikron boyutta kenevir elyaf elde etme aşaması 

Tablo 2’de verilen oranlarda takviye malzemeleri NBR matris içine katılarak kompozit yapı elde edil-

miştir. Çalışmada kenevir ve cam elyaf lifleri NBR matris içine ayrı ayrı katılmışlar, ayrıca Tablo 2’de 

verilen oranlarda hibrit olarak da katılmışlardır. Hibrit takviye oranları belirlenirken, cam elyaf ve ke-

nevir katkılı kompozit numunelerden elde edilen sonuçlar dikkate alınmıştır. En iyi test sonucunu veren 

cam elyaf değeri hibrit yapıda sabit tutularak kenevirin miktarı değiştirilmiş ve kenevirin etkisinin gö-

rülmesi amaçlanmıştır. 

Tablo 2. Kompozit kaplama malzemesinde kullanılan güçlendirici oranları 

Numune No Kenevir Elyaf 

Miktarı (Ağ%) 

Cam Elyaf 

Miktarı (Ağ%) 

1 0 0 

2 0.5 0 

3 2 0 

4 3.5 0 

5 5 0 

6 0 0.5 

7 0 2 

8 0 3.5 

9 0 5 

10 1 0.5 

11 2 0.5 

12 3 0.5 

13 4 0.5 
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Kompozit malzemeler hazırlandıktan sonra (Şekil 2) polyester tekstil astar üzerine kaplama aşamasına 

geçilmiştir. Astarın takılacağı kalıp ısısı 60-70 °C ulaşıncaya dek etüv içerisinde ısıtılarak tekstil astar 

kalıba takılmıştır. Kompozit kaplamanın tekstil içine penetrasyonunu önlemek amacı ile ilk olarak koa-

gülant çözeltiye batırılan astarlar 4 dakika bekledikten sonra kompozit karışıma batırılmıştır (Şekil 4). 

Yüzey kaplama işlemi gerçekleştirildikten sonra 120 °C deki etüve kürlenmesi için bırakılmıştır. Kür-

lenme süresi yaklaşık olarak 50-60 dk arasında tutulmuştur (Şekil 3). Her bir numunenin aynı yöntem 

ile üretimi gerçekleştirilmiştir. 

        

        (a)                     (b)                                                   (c) 

Şekil 2. Kaplama öncesinde hazırlanan kompozit malzemeler a)NBR+Cam elyaf b) NBR+kene-

vir elyaf c)NBR+hibrit elyaf  

 

       

Şekil 3. Kompozit yüzey kaplaması ve etüvde kürlenme aşaması 

 

Şekil 4. Kompozit kaplama uygulanmış ve kürlenmiş eldivenler 
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Kaplama işlemi tamamlanan eldivenlerin mekanik özelliklerinin karakterizasyonu amacıyla; aşınma, 

yırtılma ve delinme testleri yapılmıştır. Testler, EN 388 sınıfı koruyucu eldiven standartlarına uygun 

olarak Okçuerler Tekstil Firması Laboratuvarında her numune için üçer adet yapılmıştır. 

Aşınmaya karşı direnç: eldivendeki aşınma için gerekli olan döngülerin sayısına dayanır. Aşınma daya-

nımı testi EN ISO 12947-1 standardına uygun olarak ölçüm yapabilen Testex Instruments markasının 

aşınma ve boncuklama cihazında yapılmıştır (Şekil 5). Numunelerin çapları 38 mm dir. Aşınma direnci, 

numuneler üzerine (9 ± 0,2) kPa basınç uygulanarak ölçülmüştür.  

Yırtılmaya karşı direnç: yırtmak için gerekli olan güç seviyesini belirtir. Delinmeye karşı direnç: delmek 

için gerekli olan güç seviyesini belirtir. Delinme ve yırtılma dayanımı testleri, EN 388 standardına uy-

gun olarak Testometric marka yırtılma ve delinme testi cihazında gerçekleştirilmiştir (Şekil 5).  

         

Şekil 5.Test Cihazları (Martindale (aşınma) cihazı, yırtılma ve delinme cihazı) 

BULGULAR 

Kaplama yapılan numunelerde, farklı tür ve oranlarda katılan elyafların NBR matris içinde homojen 

dağıldığı gözlenmiştir. Katılan elyaf oranına bağlı olarak, oran arttıkça kompozit karışımın viskozitesi-

nin arttığı görülmüştür. Katılan takviye türü ve oranlarının, NBR matrisli kompozit kaplama malzeme-

sinin kürlenme sürelerinde dikkate değer bir fark oluşturmadığı, sürelerin birbirine yakın olduğu göz-

lenmiştir. 

Yapılan aşınma, delinme ve yırtılma testleri ile elde edilen sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. Sonuçlar 

incelendiğinde, eldivenlerin performans testlerinde en çok aşınma direnci üzerinde etkili olduğu, yır-

tılma ve delinme direncini çok etkilemediği görülmüştür. Bu sonuçlar, yırtılma ve delinme özellikleri 

üzerinde kaplamadan daha çok tekstil astarın etkisinin fazla olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 3. Test sonuçları 

Numune No Kenevir Elyaf 

Miktarı 

(Ağ%) 

Cam Elyaf 

Miktarı 

(Ağ%) 

Aşınma Testi 

(Çevrim Sa-

yısı) 

Yırtılma Testi 

(N) 

Delinme Testi 

(N) 

1 - - 4283 26 40 

2 0.5 - 3749 23 40 

3 2 - 7525 26 39 

4 3.5 - 11990 27 38 

5 5 - 7981 29 48 

6 - 0.5 14301 21 39 

7 - 2 12645 25 50 

8 - 3.5 9406 26 45 

9 - 5 5639 27 51 

10 1 0.5 7133 28 50 

11 2 0.5 8279 29 52 

12 3 0.5 14946 28 46 

13 4 0.5 7669 35 47 

*Testlerin sonuçları üretimi gerçekleşen her bir eldivenden üçer adet numune alınarak uygulanması ile elde edilmiştir. 

Farklı oranlarda kenevir eklenerek yapılan çalışmalarda, ağ. % 3.5 kenevir oranında aşınma direncinin 

diğerlerinden daha yüksek değerde elde edilmiştir. Elde edilen sonuç üretilen eldivenin standartta veri-

len Seviye 3’ten Seviye 4’e geçmesini sağlamaktadır. Daha düşük oranlarda katılması durumunda, güç-

lendirici kullanılmayan kaplama malzemesine oranla bir artışa neden olduğu ancak standartta verilen 

seviyelerde bir değişim sağlamadığı görülmüştür. Daha yüksek oranlarda katılması durumunda ise 

aşınma direncinde yeniden bir düşme olduğu gözlenmiştir. Yüksek oranda katılan elyafların bölgesel 

olarak birikmesi, matris içinde homojen dağılmaması, elyaf-elyaf temasının fazla olması, elyafla matris 

arasında güçlü bir arayüzeyin oluşamaması gibi nedenlerin bu sonuçta etkili olduğu düşünülmektedir. 

Yüksek oranda kenevir elyaf katılan numunelerde aglomerasyondan dolayı yüzey pürüzlülüğünün art-

tığı da gözlenmiştir.  Yüzey pürüzlülüğündeki artış aşınma direncini olumsuz etkilemiştir.  Ayrıca elyaf 

oranı arttıkça matris molekül zincirlerinin hareketi kısıtlanmakta ve kaplamanın elastikiyeti azalmakta, 

yüzeyde çatlak oluşumu ve ilerlemesi hızlanmaktadır.  

Yüksek oranda (%5) elyaf katılan numunelerde gözlenen aglomerasyon ayrıca polimer matrisle elyafın 

etkileşimini sınırlandırmakta ve kaplamanın tekstil altlığa daha az yapışmasına neden olmaktadır, bu 

numunelerde yüzey kaplamasında soyulma gerçekleştiği ve bu numunelerde kaplama kalınlığının arttığı 

gözlenmiştir (Şekil 6). 
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    (a)    (b) 

Şekil 6. a)Uygun şekilde kaplanmış numune, b)Soyulmaların olduğu tekstil yüzeye tutunmanın 

az olduğu numune 

Deneysel çalışmanın ikinci aşamasında takviye malzemesi olarak NBR içerisine süreksiz formda cam 

elyaf lifleri katılarak elde edilen kompozit malzemede liflerin homojen dağılımının sağlandığı ve visko-

zitelerin birbirine çok yakın olup takviye oranı arttıkça göz ardı edilecek kadar düşük oranda arttığı 

gözlenmiştir. Kürlenme sürelerinde herhangi bir fark oluşmamıştır. Kürlenme tamamlandıktan sonra 

üretilen eldivenlerde yapışma kabiliyetlerinde herhangi bir fark oluşmamıştır. %5 takviye oranında yü-

zeyde pürüzlülük ve dalgalanmaların olduğu, tekstil alt yüzey kompozit karışıma batırıldıktan sonra 

sıvının tekstil yüzeyinde homojen şekilde olmasına karşın kürlenme esnasında cam elyafların hafif to-

paklandığı ve aktığı gözlenmiştir (Şekil 7). Aşınma testleri sonucunda takviye oranı arttıkça aşınma 

değerlerinin ters orantılı olarak değiştiği görülmüş, en yüksek aşınma direnci en düşük takviye oranında 

elde edilmiştir.  

 

     

             (a)    (b) 

Şekil 7. NBR+cam elyaf kompozit kaplama uygulanmış a) topaklanma olmayan b)topaklanma 

olan numuneler 

Üçüncü grupta yapılan deneysel çalışmada cam elyaf ve kenevir elyaf birlikte hibrit olarak NBR matrise 

eklenmiştir. Cam elyaf oranı %0.5 oranında sabit tutularak, kenevir elyafın etkisi gözlenmek amacıyla, 

kenevir elyaf oranı sırası ile %1,2,3,4 oranlarında kullanılmıştır. Hibrit takviyeli kompozitlerde homojen 

yapıda yine herhangi bir farklılık gerçekleşmemiştir. Viskozite de aynı aralıklarda değerini korumuştur. 

Yüzey yapışmasında ve yüzey kaplamasında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Kompozit kaplamanın 
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%3 kenevir elyaf + %0.5 cam elyaf içeriğinde en iyi aşınma değerine ulaştığı gözlenmiştir. Sonuçlar 

kenevir elyaflı kompozit malzemede olduğu gibi bu hibrit yapıda da %3.5 oranında kenevir elyaf katılan 

hibrit kompozit malzemede en iyi aşınma direnci değeri elde edilmiştir.  

        

Şekil 8. Hibrit kompozit kaplama uygulanan numune  

SONUÇ 

Bu çalışmada kenevir elyafla güçlendirilen NBR kompozit kaplamanın iş eldivenlerinin performansını 

artırdığı ortaya konulmuştur. Katkı içermeyen NBR iş eldiveninde aşınma direnci 3121 değerinde elde 

edilirken, kenevir takviyeli, cam elyaf takviyeli ve hibrit takviyeli kompozit kaplama uygulamalarında 

belirli takviye oranlarda eldivenin aşınma direncinin dikkate değer şekilde yükseldiği görülmüştür. Ça-

lışmada kenevir elyaf takviyesinin %3.5 oranında yapılması durumunda en yüksek aşınma direncinin 

elde edildiği görülmüştür. Elde edilen sonuç üretilen eldivenin Standartta verilen Seviye 3’ten Seviye 

4’e geçmesini sağlamaktadır. Yüksek oranda kenevir katkısı topaklanmaya neden olmakta, yapışma 

özelliklerini olumsuz etkilemekte ve yüzey pürüzlülüğü artmaktadır. Yüzey pürüzlülüğündeki artış ise 

aşınma direncini azaltmaktadır.  

İş eldivenlerinin performans seviyesinde elde edilen artış, kullanım alanını genişlettiği ve birim fiyatında 

artışa neden olduğu için ürünün katma değerini arttıracaktır. Bu çalışma, kimyasal karakterizasyon ve 

maliyet analizinin yapılması durumunda iş eldiveni sektöründeki üretici firmalara katkı sağlayacaktır.  
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF ENDO-HYDRATION BASED COOLTH 

STORAGE FOR BUILDING AIR CONDITIONING APPLICATIONS 

Devrim AYDIN 

Department of Mechanical Engineering, Eastern Mediterranean University, G. Magosa,  

TRNC, Mersin / Turkey 

Abstract: In present study, a new cooling/coolth storage system, based on reversible endothermic 

dissolution of urea in water is proposed. In order to achieve this aim, a urea storage chamber is designed, 

where a copper tube heat exchanger (CTHE) is fitted inside the chamber. During the process operation, 

urea is initially hydrated until it turns into a slurry. During the dissolution of urea in water, the slurry 

temperature considerably decreases. By providing air flow through the CTHE which is in contact with 

cold urea slurry, air temperature is reduced significantly. Based on the performed four cycles of testing, 

air temperature drop in the range of 14.1 →11.7 °C is achieved. Accordingly, coolth energy storage 

density between 71.2→ 59.1 kWh/m3 is obtained. System could be charged (dehydration of urea) with 

solar air heaters at 40-60 °C temperature range and reused for producing cold air for air conditioning 

(A/c) applications in buildings. For continuous operation, multiple units might be used. Proposed system 

could be an alternative method for shifting from electric driven vapor compression systems to heat 

driven A/c. This could be an important step for reducing A/c sourced costs and emissions in buildings.  

Despite encouraging results were obtained from preliminary investigations on the urea based air cooling 

system, further research is required for more realistic evaluation of the feasibility of it. Investigation of 

urea cyclic stability also investigation of other alternative materials, development of more advanced 

system and heat exchanger design are some key areas for advancing this technology. 

Keywords: Urea, Endothermic, Cooling, Coolth Storage, Solar Energy, Dissolution 

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK  

Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems are one of the largest energy consumers in 

residential and commercial buildings (Dogramaci and Aydin, 2020). In many regions with hot climate 

(i.e Middle East, Far East) (A/c) has long been a major energy conuming application, but recently has 

become more widespread in Northern European countries, such as the UK, Denmark and Germany 

(Elmer et al., 2016). The power consumption for A/c alone is forecast to reach 33-fold by 2100 

worldwide due to the growth in population and increasing comfort demand1. Higher global temperatures 

or warm spells, being among the main factors that lead to the  demand for A/c and thus the demand for 

electric power, which, if satisfied by fossil fuels, increases global warming in a positive feed-back loop. 

Most commercial A/c units operate on the vapour compression (VC) cycle. Due to the high energy 

consumption and global warming potential of VC based cooling systems, new technologies integrating 

innovative processes with advanced energy materials are required for developing sustainable and low 

cost cooling technologies.  

A very promising approach is cooling with endothermic chemical reactions which has been investigated 

for cold packs to treat sports injuries and for food and beverage containers2. These devices typically 

involve the dissolution in water of crystalline solids, notably sodium nitrate and urea. Telkes  proposed 

an endothermic space cooling system consisting of an endothermic salts mixture held in a tray onto 

which liquid water was sprayed (Telkes, 1977). Air was cooled by blowing it over the resulting cold 
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solution, which was dehydrated, at least partially by solar energy, to recover the solid salts. Although 

the basic principle of endothermic cooling was described by Telkes, it was not reduced to practice since 

the device described was of dubious practicality. 

This study aims bringing Telkes’ original concept into a practical endothermic-hydration cooling 

system. The proposed study investigates a Thermochemical Cooling/Storage System that incorporates 

coolth storage for storing abundant solar energy for A/c  applications. The key component in this novel 

technology is a crystalline compound having a high enthalpy of solution in water. Urea is selected as 

the material in this study which is low cost and which has high water dissolution enthalpy.  

Urea (H2NCONH2) is an organic compound which is also known as Carbamide. It is a colourless, 

crystalline substance that has a melting point of 132.7° C. Urea decomposes before boiling when it is 

heated to high temperatures.124 It is a highly soluble substance in water, and considered non-toxic (LD50 

is 15 g/kg for rats).125 Its solution with water is neither alkaline nor acidic. Urea is widely used for 

fertilizer production as a source of nitrogen. 

 

It is also widely utilized in chemical industry as a raw material5. Despite the wide range of use of urea, 

it has not been researched for cooling, refrigeration and A/c applications. Within the presented study 

suitability of raw urea for coolth storage was experimentally investigated through the developed pro-

totype unit.  

PURPOSE 

Several salts readily absorb water from the air and deliquescence in the water that they absorb. Those 

kind of salts were mainly investigated for sorption heat storage. These materials including MgCl2, LiCl 

and CaCl2 are highly hygroscopic (critical RH <35%) and their high sorption rate leads to heat output 

as a result of the water sorption and exothermic dissolution of the salt (Casey et al., 2015, Aydin et al., 

2015).  

Inspired by the above given sorption theory, controlled dissolution of nitrogen rich salts for coolth ge-

neration has proposed in present study. In contrast to the sorption process, nitrogenous salts cannot 

directly absorb moisture form the air therefore direct injection of water in spray or mist form should be 

applied. Conceptually, during system operation, when water is injected to the salt in the form of spray, 

urea dissolves inside the water and as the dissolution of urea is endothermic it absorbs heat. As a result, 

the solution sensibly cools and creates a low temperature medium where air could be conditioned by 

passing it through. 

Proposed urea based cooling system could utilize solar energy for removing the water from the hydrated 

composite salt. This could be achieved with either supplying solar heated air or heating the material 

directly with sunlight. Regenerated material has the important feature of storing coolth at ambient tem-

perature level, thereby enabling long term coolth storage without losses. As only low-grade energy is 

required for the regeneration process (40-60 °) C of the material, solar energy, as a renewable energy 

                                                            
124 https://www.theguardian.com/environment/2015/oct/26/cold-economy-cop21-global-warming-carbon-   

emissions (Accessed 25.11.2020) 
125 https://nortechlabs.com/products/cool-instant-cold-packs/ (Accessed 28.11.2020) 
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resource can handle running endo-hydration A/c system. The proposed system could make use of 

endothermic hydration enthalpy of salts to obtain cooling and could obtain solar energy for regenerating 

the material . Thereby  energy consumption, emissions and running costs could significantly reduced.  

In addition, system cooling performance will not be affected from the ambient humidity which is an 

important drawback of current evaporative cooling systems. 

SCOPE 

Within the scope of the research on the performance of air cooling with urea, preliminary experimental 

investigations have been performed. These were targeting analysis of raw urea performance for air co-

oling. As raw urea dissolves and liquefies when hydrated, it is not suitable to utilize in an open system 

therefore a design consisting of a urea vessel and a urea-to-air heat exchanger made up of finned copper 

pipes was developed. In order to assess the cyclic performance of urea as a cooling material, 4 repeating 

cooling cycles were performed. The discharging tests were last 180 minutes and the air inlet and outlet 

temperatures were recorded with data logger. Air velocity is also measured with an anemometer and by 

determining the cross sectional area of the duct at the system outlet, the flow rate of air is calculated. 

After each cycle, the hydrated urea is dried passively with solar energy.126 

The experiments were performed in August in Northern Cyprus where day time average temperature is 

in the range of 35-43 °C.  

The cooling rate of air is determined via Eq. 1 by multiplying the air flow rate, specific heat of air and 

the temperature drop of air across the urea chamber; 

                                                       (1) 

The total amount of cooling during the process is calculated in kWh by using Eq. 2; 

                              (2) 

The cooling energy storage density is defined as the ratio of the total amount of cooling to the volume 

of the cooling material as given in Eq. 3;  

                               (3) 

METHOD 

The schematic illustration and view of the experimental prototype of endo-hydration cooling system is 

presented in Figures 1 and 2 respectively. System consists of a metallic urea container with 20 L maxi-

mum capacity. Inside the container, a heat exchanger is used which is specifically designed for the 

proposed cooling system. The heat exchanger is made up of 5 copper pipes where the air is flowing 

inside and aluminium fins for attaching the pipes to each other. The aluminium fins are also serving as 

conductive surface area for enhancing the heat transfer between the urea solution and the air. While the 

one end of the heat exchanger is outside the container for in taking the ambient air, the other end of the 

heat exchanger is connected to a 150 mm diameter aluminium ducting. A duct fan is mounted inside the 

                                                            
126 5https://www.icis.com/explore/resources/news/2007/11/07/9076559/urea-uses-and-market-data/ (Accessed 

23.11.2020) 
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ducting for suction of the air and to force it to pass through the heat exchanger. After the duct fan a 90 

°C aluminium bend is used as exhaust port for exhausting the cool air from the system and delivering it 

to the conditioned space.  

Prior to the start of the experiments, water is supplied to the urea via water sprinklers until the slurry 

state of the urea is visually observed. Following this process the fan is turned on and air temperatures at 

the inlet and exit of the system were recorded. During the experiments, a wind tunnel equipped with 

electrical heaters is used for heating the inlet air and to provide constant inlet air temperature to system 

at ~35 °C. 

 

Figure 2: Schematic illustration of prototype endo-hydration cooling system 

 

Figure 3: View of the prototype endo-hydration cooling system 

FINDINGS 

In the experimental study, four repeating cycles were performed to evlauate the performance of the 

endo-hydration cooling system. In all experiments air mass flow rate was kept constant at 0.025 kg/s. 

The obtained inlet/outlet air temperature variations also urea slurry temperature variation over 180 mins. 

of testing duration are illustrated in Figure 4.  
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Figure 4: Temperature variation of system inlet/outlet air and urea in (a) First, (b) Second, (c) 

Third and (d) Fourth cycle of cooling experiment 

In all tests, the inlet air temperature was steady at 34-35 °C. In first experiment (Please see: Figure 4a) 

the urea slurry temperature was -3 °C at the beginning whereas it gradually increased with the heat 

transfer from the inlet air and it stabilized at 20 °C. Meanwhile inlet air temperature varied between 19-

22 °C and it was nearly steady during the experiment. In the following cycle the initial urea slurry 

temperature was higher than (+4 °C) the initial test however the rate of temperature increase  of the 

slurry was lower. At the end of the testing, slurry temperature reached to 17 °C whereas the outlet air 

temperature was  ~22 °C. In third and four cycles similar temperature characteristics were observed 

where slurry temperature was varied between 5-18 ° and 3-15 °C  respectively. Furthermore, outlet air 

temperature was measured as  20-23 °C  and 19-22 °C for the same cycles. The initial slurry temperature 

and the rate of increase of its temperature could be affected from several parameters including the 

dryness level of the urea, the ambient air temperature and recrystallization characteristics of the urea 

inside the vessel. As the urea is dehydrated passively under the sun, following each cooling process,  

some residual water remained inside the material which prevented to achieve temperatures below zero 

degrees in second, third and fourth cycles. However it is found out that the urea could be effectively 

dehydrated under open sun at 35-45 °C temperature range and the dried urea provides steady cooling 

characteristics over repeating cycles. Although the preliminary testings provided satisfactory results on 

the proposed cooling method, stability analysis of urea with further repeating cycles also more advanced 

storage and heat exchange system design are vital for more accurate evaluation of the suitability of the 

investigated system.    

Figure 5a represents the variation of cooling power variation of the system in repeating cycles. As seen 

from the figure, cooling power is in the range of 0.3-0.4 kW in all cycles where it shows a decreasing 

(a) (b) 

(c) (d) 
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trend with the time. As the system was designed in small scale for laboratory testing the volume of the 

urea was low (15 L) therefore the air flow rate was kept at a low range (0.025 kg/s). As a result, the 

achieved cooling power was not at a suitable scale for real life application. However in practical 

applications, by upgrading the system size, higher flow rates could be used and as a result higher cooling 

power could be obtained.  

 

 

Figure 5: (a) Variation of obtained cooling power (b) Obtained total amount of cooling and 

coolth energy storage density during the four cycle of cooling experiments 

As depicted in Figure 5b, system total cooling output dropped in the range of 1.06→0.88 kWh in the 

repeating cycles. However it should be noted that between the third and four cycles the percentage drop 

of total cooling output is <3%, which demonstrates that the degredation of the material and the 

performance drop is minimal over repeating cycles. Figure 5b also presents the calculated cooling 

energy in repeating cycles. Similar to the total cooling output, initial cycle provided the highest cooling 

energy density with 71.7 kWh. A sharp drop is observed between second and third cycles (67.9→60.9) 

whereas the cooling energy density was closer between third and fourth cycles (60.9→59.1 kWh/m3) 

indicating that the material reached to a stable condition at that point. The summary of the four cycle 

experimantal testing results  including temperature, cooling power, total cooling output and cooling 

energy density variations are presented in Table 1.  

Table 1: Summary of the experimental results 

Time (min) Tin,ave (°C) Tout,ave (°C) ΔTave (°C) QC (kW) Qc,t (kWh) Ed (kWh/m3) 

180 35.3 21.2 14.1 0.356 1.068 71.22 

180 34.2 20.7 13.5 0.339 1.019 67.96 

180 33.7 21.6 12.1 0.304 0.913 60.93 

180 32.9 21.2 11.7 0.295 0.886 59.12 

 

(a) (b) 
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A potential design of the investigated endo-hydration cooling system for a real building is illustrated in 

Figure 6. In such application, multiple storage vessels could be obtained for providing continuous coo-

ling. While one of the storage vessels is charged, the other one could be discharged for cool air supply 

to the building. For charging the material, transpired solar collectors could be used to provide hot air in 

the range of 50-60 °C range. The air flow could be automatically controlled with valves for directing 

the air flow. Such application could eliminate the need for electric driven vapor compression A/c’s in 

buildings and enable the use of solar energy for cooling. From this perspective, proposed endo-hydration 

cooling system is attractive as it can reduce both the A/c sourced costs and emissions in building sector. 

However the large space requirement for the urea storage vessels, relatively high investment costs of 

the system also the regular maintenance requirement could be the main obstacles to roll out this cooling 

method commercially. Despite all, due to the general interest for developing heat driven cooling systems 

for future sustainability, proposed cooling method could worth for further research and development. 

 

Figure 6: Schematic illustration of endo-hydration cooling system integrated to a building 

CONCLUSION 

In this study a new coolth storage method using nitrogen rich urea is proposed. System operates based 

on reversible hydration-dissolution of urea in water. The dissolution of urea is endothermic (ΔH= +15.4 

kJ/mol) therefore it absorbs heat during the process, which enables air cooling by utilizing a suitable 

heat exchanger configuration. The product air could be used in buildings for A/c applications. In order 

to charge the material (dehydration of the urea) solar energy at temperature range of (40-60 °C) could 

be utilized. Despite passive drying of material under open sun is possible, using active drying through 

employing solar air heaters could be a more effective charging method. With this idea, a coolth storage 

system is designed using a urea vessel, where the CTHE is embedded inside the vessel for heat transfer 

between the urea slurry (urea and water mixture) and air. Following the hydration of urea, air is passed 

through the CTHE and due to the low temperature of urea slurry air temperature is reduced in the range 

of 14.1→11.7 °C in four repeating cycles. Accordingly, coolth energy storage density of the system 

varied between 79.1→59.2 kWh/m3
. Despite the performance of the system showed a decreasing trend 

over repeating cycles, the rate of performance drop between last two cycles was minimal (<3%) de-

monstrating that system coolth energy density stabilizes at ~60 kWh/m3. The initial attempts for preli-

minary investigation of the proposed endo-hydration cooling method provided promising results. 

However for more accurate evaluation of the suitability of this cooling/coolth storage method, further 

investigations on the urea cyclic stability also development of advanced composite materials, storage 

vessel and heat exchanger configurations is required. 
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HD-TC LAZER MERKEZLEME VE KAYNAK DİKİŞİ ALGILAMA ÇÖZÜMLERİ 

Seray KARANFİL1, Uğur KARANFİL2 

1 -2Durmazlar Makina A.Ş.,Bursa / Türkiye 

Öz: Lazer kesim tekniğinin metal levha kesimlerinde sağladığı önemli avantajlar sayesinde boru / profil 

ürünlerin de işlenme süreçleri için lazer kesim makineleri tercih edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada 

yer alan HD TC lazer kesim makineleri otomatik boru / profil yükleme özelliğine sahip fiber lazer ara-

cılığı ile kesim yapan ve kesilen ürünün otomatik olarak boşaltıldığı bir sistemdir.  Ürünün yarı mamul-

den nihai ürüne kadar olan tüm aşamalarında operatör müdahalesi yer almamakta, tüm kontrol ve geri 

bildirimler sensörler ve diğer elektronik ekipmanlar aracılığı ile yapılmaktadır. Mevcut sistemin sorun-

suz çalışabilmesi için yükleme alanına aynı tip ve kalınlıkta profillerin yüklenmesi gerekmektedir. Pro-

filleri teker teker kesim alanına taşıyan sistemde lazer kesim ile gerçekleştirilen kesim operasyonu so-

nucunda nihai ürünler boylarına göre farklı şekillerde boşaltılmaktadır. Boru veya profillerin taşıma 

veya üretim esnasında aynı ebat, kalite ve doğrusallıkta olmaması nedeniyle nihai üründe tolerans dışı 

parçaların üretilmiş olduğu gözlemlenmiş ve bu çalışmada adı geçen merkezleme çözümü oluşturul-

muştur.  Ayrıca boru veya profillerin üretim aşamasında birleştirildikleri noktada bir kaynak çizgisi 

meydana gelir; nihai üründe parçanın görsel olarak önemli olduğu üretim alanlarında  bu kaynak çizgisi 

görsel kalite problemine yol açmaktadır. Otomatik yükleme yapan makinelerde bu çizginin bulunduğu 

yüzeyin değişkenlik göstermesi makinenin operatör müdahalesi ile durdurulmasına neden olmaktadır. 

Bu çalışmada yer alan dikiş algılama çözümü ile söz konusu kaynak çizgisi sorunu ortadan kalkmıştır. 

Yapılan çalışmada geliştirilen iki çözüm sayesinde tam otomatik HD TC boru / profil kesim makine-

sinde kalite ve ölçüsellik sorunları operatör müdahalesine ve prosesin durdurulmasına ihtiyaç duymadan 

çözülmüş bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Boru Kesim Makinesi, Profil Dikiş Yüzeyi, Boru, Profil,  Profil Merkezleme 

GİRİŞ 

Uyarılmış ışınım yayılımıyla ışığın kuvvetlendirilmesi kelimelerinin akronimi ile adlandırılan lazerler, 

savunma sanayinden haberleşmeye, tıp alanından optiğe kadar birçok farklı amaçlar için kullanılmakta-

dır. İşleme ve bakım maliyetinin az olmasının yanı sıra malzeme kesimindeki hız ve doğruluk gelişen 

endüstrinin sebep olduğu rekabetçi ortamda lazerlerin metal işleme sektöründe kullanılmasını kaçınıl-

maz kılmıştır127. Son dönemlerde metal profillerin kullanım alanlarının artması ile lazerlerin profil ke-

sim alanında kullanılması bir ihtiyaç olarak doğmuştur.  

Kesim prosesinin başlangıcına otomatik yükleme sisteminin eklenmesiyle profiller kesim alanına oto-

matik olarak taşınmış bu da firmalarda daha az iş gücüne ihtiyaç duyulmasını sağlamıştır. Aynı ölçü ve 

kalınlığa sahip olan profiller otomatik yükleme alanına yüklendiğinde makine bir profili keserken diğe-

rini de kesim için hazırlayarak bekletmekte bu da set-up süresini azaltmaktadır.  
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Şekil 1. HD TC Lazer genel görüntüsü 

Makine yazılımında yer alan görev yapısı sayesinde kesilmek istenen adetler makine üzerinde belirlenir 

ve birbirinden farklı parça programlar istenilen adette ve istenen ile kesilir. Kesim esnasında operatör 

kesim adetlerini, sıradaki görevleri takip edebileceği gibi kesilen parça programın çizimini ve onun 

parça / kontur bilgilerini de anlık olarak izleyebilir. Bu sayede makine herhangi bir nedenden dolayı 

durduğunda kesim, kalınan parça / kontur bilgisinden devam eder. Kesim esnasında parametre değişimi 

gerektiğinde makineyi durdurmadan gaz basıncı, kesme hızı gibi parametrik değişimler yapılarak bir 

sonraki kontur başlangıcında yeni parametrelerin uygulanmasını sağlanabilmektedir. 

Parça program içerisinde yer alan kesilmiş olan parçalar, boyutlarına göre farklı şekillerde boşaltılabil-

mektedir.  Kesim alanından küçük olan parçalar kesim alanı altında yer alan kutuya toplanırken daha 

uzun parçalar profil boyut ve yüksekliğine göre ayarlanabilen silindirler ile arka kesim alanına taşınır 

ve orada biriktirilir. 

Çağımızın gerekliliği olan Endüstri 4.0’ı destekleyen yapısı ile günümüz teknolojilerine sahip ve geliş-

melere açık olan profil kesim makinesinde makinenin anlık durumu Cloud üzerinden izlenebilmektedir. 

Makine sahipleri, kullanıcılar veya operatörler akıllı telefonlar aracılığı ile internet veya mobil uygulama 

üzerinden makinenin anlık çalışma durumunu (kesilen parça program, kontur / parça bilgisi, anlık hız 

& güç bilgileri)  izleyebilmektedir. Aynı zamanda tüm alarm, çalışma ve verimlilik durumu Cloud üze-

rinden görülebilmekte ve raporlanabilmektedir.  

 AMAÇ 

Üretilen tam otomatik bu sistemde profilin ölçü ve doğrusallık kalitesine bağlı olarak kesilmiş olan ürü-

nün kalitesi de değişkenlik göstermektedir. Yükleme alanına yüklenen profillerin hepsi aynı ölçüde olsa 

bile birbirleri arasında küçük ölçü veya radius farkları bulunmakta ve doğrusallıklarında düzensizlik 

olabilmektedir. Bu da makinede kesilmiş olan parçaların ölçülerinde ve delik merkezlerinde problemle-

rin olmasına neden olur. Tam otomatik bir makinede makinenin sürekli durdurularak operatör aracılığı 
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ile ölçülmesi günümüz teknolojisi için yetersiz bir çözüm olarak görülmektedir. Bu sorunun çözülebil-

mesi ve operatör sorumluluğunu, hatasını en aza indirebilmek adına kesim alanına monte edilen sensör-

ler vasıtası ile profilin anlık olarak sürekli ölçülmesi ile lazer merkezleme çözümü oluşturulması amaç-

lanmıştır.  

Bunun yanı sıra profiller üretilirken birleşme noktalarında bir kaynak/ dikiş izine sahip olurlar. Bu kay-

nak dikiş izinin belirginliği,  profilin üretim kalitesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Dikiş 

izinin görsel bir kalite problemi olarak görüldüğü üretim alanları için otomatik yükleme sistemlerinde 

dikiş izinin tespit edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yükleme alanından gelen her profil makine 

durdurularak operatör müdahalesi ile döndürülür. Kesim alanına monte edilen kamera aracılığı ile yük-

lenen ve kesilecek olan profilin dikiş yüzeyi tespit edilerek ilgili yüzeyin otomatik döndürülmesi hedef-

lenmiştir.  

YÖNTEM 

Profil ölçü veya doğrusallığından kaynaklı sorunları engellemek amacıyla tasarlanmış olan merkezleme 

sisteminde 2 adet sensör yer almaktadır. Sensörler profilin kesim noktasından ölçüm alacağından has-

sasiyeti arttıracaktır. Kullanılacak olan sensor seçiminde, tek bir nokta yerine birçok noktadan ölçüm 

alabilen, çizgi lazer algılayıcılar tercih edilmiştir. Ölçüm kesime başlamadan önce alındığından kesile-

cek yüzeyin merkezden kaçıklığı anlık olarak bulunarak makineye iletilmektedir. Kaçıklık bilgisine sa-

hip olan makine ise belirtilen mesafe kadar parça programında ofset koyarak kesimin doğru yapılmasını 

sağlamaktadır. Böylelikle kesim parça hatalarının önüne geçilecek, anlık ölçüm ve haberleşme saye-

sinde herhangi bir süre kaybı olmayacaktır. Bu sistem sayesinde sadece otomasyon değil endüstriyel-

leşme konusunda da önemli adımlar atılması hedeflenmiştir. 

 

  Şekil 2. HD TC Lazer kesim alanı    Şekil 3. Lazer sensörler 

Merkezleme ölçümü operatör isteğine bağlı olarak istenilen sıklıkta veya istenen açıda alınabilmektedir. 

Operatör makine kontrol ünitesi üzerinden açı ve mesafe değerlerini girebilmektedir.  

Boru ve profillerin üretim şeklinden kaynaklanan dikiş izinin tespit edilmesi üretim alanına yerleştirilen 

kamera aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Yükleme bölgesinden kesim alanına profilin aktarılması ile 

kamera, görüntü işleme yazılımı sayesinde boru veya profili her yüzeyden tarayarak dikişin bulunduğu 

yüzeyi tespit ederek dikiş yüzeyi bilgisi makineye iletilir. Operatör kontrol ünitesi üzerinden dikiş yü-

zeyini istediği açı ile döndürerek görsel parçaya uygun hale getirebilmektedir.  
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Şekil 4. Dikiş algılama kamera konumu 

 

Şekil 5. Dikiş algılama ile yüzey tarama 

BULGULAR ve SONUÇ 

Günümüz teknolojileri ile endüstride kullanılan ve üretilen metal boru ve profiller genel olarak aynı 

üretim hatalarına sahip olarak kullanıcılara sunulmaktadır.  Bu profiller işlenerek üretim alanlarına uy-

gun olarak farklı kalite kriterlerinden geçmektedirler. Kriterler arasında kesim yüzey kalitesi, kesim 

açısı, iş parçası ölçü hassasiyeti, merkezden kaçıklık gibi birçok etmen mevcuttur. Otomatik lazer kesim 

makinelerinde profilin sahip olduğu hataların elimine edilmesi için geliştirilen merkezleme sistemi sa-

yesinde ölçüsel ve merkezleme problemleri ortadan kaldırılmıştır. Operatör müdahalesine gerek kalma-

dan, sensorler aracılığı ile hassas bir şekilde ölçülen profil kaçıklık değerleri makine yazılımı ile doğru-

lanmaktadır.  

Kameralı dikiş algılama çözümü ile manuel operatör müdahalesi ortadan kaldırılmıştır. Bu sayede kesim 

içeren yüzey otomatik olarak değiştirilebilmektedir. Sistemlerin başlıca karakteristikleri ile nihai ürün-

lerin görsel kalite problemi ortadan kaldırılmış, iş gücü artışı ve zamandan tasarruf ile maliyetler düşü-

rülerek verimlilik artırılmıştır. 

Geliştirilen her iki sistem de kullanıcı hatalarını elimine etmekte ve ölçüm anında zaman veya malzeme 

kaybına neden olmamaktadır. Tüm prosesler göz önüne alındığında, geliştirilen yazılımlar sayesinde 

günümüz teknolojik gelişmelerine uyum sağlayan bütün bir hat sisteminin bir parçasını oluşturabilecek 

esnekliğe sahip, endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir makine oluşturulduğu görülmektedir.  

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

779 

KAYNAKÇA 

Karanfil U, Yalçin U. Characteristic of laser cutting observation technology and applications. In: 2016 

National Conference on Electrical, Electronics and Biomedical Engineering,2016 257–261  

Karanfil, U. Yalçin, U. Real-time monitoring of high-power fibre-laser cutting for different types of 

materials. Ukr. J. Phys. Opt. 2019, 20, 60–72. doi:10.3116/16091833/20/2/72/2019  

İNTERNET KAYNAKLARI 

https://www.durmazlar.com.tr/wp-content/uploads/2019/08/hd-tc-lazer-sensorlu-merkezleme-ile-daha-

hassas-kesimler-tr-38.pdf    (E.T. 25/07/2018) 

https://www.durmazlar.com.tr/wp-content/uploads/2019/08/hd-tc-dikis-algilama-sensoru-sizin-gozu-

nuz-olacak-tr-55.pdf (E.T. 22/11/2018) 

 

  

https://www.durmazlar.com.tr/wp-content/uploads/2019/08/hd-tc-lazer-sensorlu-merkezleme-ile-daha-hassas-kesimler-tr-38.pdf
https://www.durmazlar.com.tr/wp-content/uploads/2019/08/hd-tc-lazer-sensorlu-merkezleme-ile-daha-hassas-kesimler-tr-38.pdf
https://www.durmazlar.com.tr/wp-content/uploads/2019/08/hd-tc-dikis-algilama-sensoru-sizin-gozunuz-olacak-tr-55.pdf
https://www.durmazlar.com.tr/wp-content/uploads/2019/08/hd-tc-dikis-algilama-sensoru-sizin-gozunuz-olacak-tr-55.pdf


TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

780 

AYARLANABİLİR, 6 İŞ MİLİNE SAHİP DELİK DELME MAKİNASININ 

GELİŞTİRİLMESİ 

Ali ORAL1, Enver YALÇIN1, Levent ORUÇ2, Burak YILMAZ2 

1 Balıkesir Üniversitesi- Makine Mühendisliği Bölümü -Balıkesir / Türkiye 
2 Yemtar Makine San. ve Tic. AŞ. Bandırma-Balıkesir / Türkiye 

Öz: Çok eksenli delik delme makinaları, talaşlı imalatın gelişim yıllarından bu yana, seri üretimde aynı 

anda çok sayıda delik delme ihtiyacı nedeniyle üzerinde çalışılan konulardan biri olagelmiştir. Geçmişte 

çok sayıda karmaşık mekanizmalar kullanılarak elde edilebilen çok eksenli delik delme makinaları gü-

nün modern teknikleri kullanılarak PLC/CNC denetimli olarak üretilmektedir. Kuruluşumuzun imala-

tını yaptığı yem makinalarında sıklıkla kovalı elevatörler kullanılmaktadır. Bu kovalarda kapasiteye 

bağlı olarak hatta montaj ihtiyacına yönelik 2-6 adet delik bulunabilmektedir. Her kovada bulunan delik 

merkezleri arasındaki mesafe ve delik sayısı değişkendir. Sektörde yer alan çoklu delik delme kafasına 

sahip makinalar incelendiğinde genellikle delik eksenleri arasındaki mesafe sabit olarak ayarlanmış 

çoklu delik delme kafalarına sahip oldukları görülmektedir. Bunların önemli bir kısmında iş miline mat-

kap takarak veya matkapları çıkararak sabit aralıklı deliklerin açıldığı görülmektedir. Bu makinaların 

hemen hemen tamamı tek eksenli olarak çalışmaktadır. Makine imalat sektöründe yer alan 3 eksende 

aynı anda delik delme kapasitesine sahip makinalar bulunmakla birlikte, bu makinalarda her eksende 

tek bir iş mili bulunmaktadır.  Kuruluşumuz tarafından geliştirilen ve 200-420 mm ölçü aralıklarında 2-

6 adet delik içeren ve delik eksenleri de birbirinden farklı olan iki eksenli 6 iş miline sahip kova delme 

makinası geliştirilmiştir. Sistem PLC kontrollü olarak çalıştırılmaktadır. Sisteme kaç adet delik deline-

ceği ve delikler arası mesafe değeri girilmektedir. İş milleri, adım motorlar ile tahrik edilen bilyalı miller 

ile delik eksenlerine getirildikten sonra kovalar pnömatik güç ile matkaplar üzerine yönlendirilerek de-

linmektedir. Bu işlem ile özellikle büyük kovalarda deliklerin delinmesi esnasında önemli biz zaman ve 

enerji tasarrufu sağlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çok İşmilli Delme Makinası, Kova Delme Makinası 

GİRİŞ 

Kovalı elevatör malzemenin bir noktadan bir başka noktaya düşey olarak taşınmasında kullanılan me-

kanik taşıma sistemidir. Özellikle yüksek hacimlerde hububat türü taneli ve toz malzemeleri nakletmek 

amacıyla günümüzün en çok kullanılan dikey taşıma sistemidir (Şekil 1). Elevatörler, taşınacak mal-

zeme cinsine ve kapasitesine göre tasarlanmakta olup dış gövdesi metal olarak imal edilirken kovalar 

genellikle plastik esaslı malzemelerden yapılmaktadır.   Kovalı elevatörün kova genişlikleri kapasitesine 

göre 100-400 mm aralıklarında yapılabilmektedir. Kova büyüklükleri kapasite yanında büyük oranda 

imalatçı tercihlerine göre de küçük bazı değişkenlikler gösterebilmektedir (Şekil 2). Kova üretiminde 

kullanılan malzeme polipropilendir. Kovalar, elevatörlere üzerine açılan deliklerden cıvatalar ile mon-

tajlanmaktadır.  
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Şekil 1. Kovalı elevatör 

 

 

Şekil 2. Elevatör kovaları 

Delme, montaj işlemleri için en önemli işleme süreçlerinden biridir. Bir montajda gerekli delik sayısı, 

uygulamaya bağlı olarak birkaç delikten milyona kadar değişebilir, bu da imalat süresini ve maliyetlerini 

artırır (Aamir-2020). Plastik enjeksiyon kalıpları kullanılarak ekstrüzyon makinelerinde üretimi gerçek-

leştirilen bu kovaların üretim süreleri ile montaj deliklerinin açılması için gereken süre kıyaslandığında, 

delik açma prosesi daha fazla zaman alabilmekte ve birim maliyeti artırıcı ana unsurlardan biri haline 

gelebilmektedir. 

İmalat endüstrilerinde delme, perçinleme ve delik açma uygulamaları için birincil işleme sürecidir 

(Aamir-2019) İmalat endüstrilerindeki modern kesme işlemleri gelişmesine rağmen, delme işlemi  ge-

leneksel olarak talaş kaldırma işlemi olmaya devam etmektedir (Kurt 2009). Delme işlemlerinin daha 

kısa sürede tamamlanabilmesi için çok kafalı delme mekanizmaları geliştirilmiştir (Şekil 3).  

 

Şekil 3. Çok matkaplı delme başlığı (Graham,2008) 
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AMAÇ 

Firmaların üretim hızını arttırarak maliyetleri düşürme çalışmaları, acımasız rekabet ortamında oldukça 

önem kazanmaktadır.  

Bu çalışmada, üretkenliği artırmak amacıyla kovalarda buluna 2-6 arasında değişen delikleri eşzamanlı 

delme gerçekleştirmek için çoklu matkap kafalarına sahip bir matkap makinası geliştirilmiştir. 

YÖNTEM 

Tasarım işleminde öncelikle kova malzemelerinin delinmesi için gerekli olan kesme kuvvetleri hesap-

lanmıştır.  Kesme kuvveti, bir malzemenin işlenebilirliğinin göstergelerinden biridir ve bu kuvvet ne 

kadar düşük olursa malzemenin işlenebilirliğinin o kadar kolay olduğu söylenebilir (Bayraktar,2017). 

Delme işlemlerinde matkabın bir kesici ağzı dikkate alındığında kesme bölgesinde ilerleme kuvveti 

(Fvz), radyal kuvvet (Frz) ve kesme kuvveti (Fsz) oluşmaktadır (Şekil 4.) 

 

Şekil 4. Talaş kesiti ve kesici uca etki eden kuvvetler (Akkurt 1991) 

 

Kesme işleminde bir kesme kenarına gelen kesme kuvveti Eşitlik 1’de verilmiştir. Eşitlik 2’de kesici 

kenar başına talaş kesidi ve Eşitlik 3’de toplam kesme kuvveti verilmiştir.  Eşitlik 4 ‘te ilerleme kuvveti 

değeri verilmiştir.  

   (1) 

  (2) 

=   (3) 

  (4) 

  (5) 

Burada;  

ks: özgül kesme kuvveti (N/mm2) 

sz : kesici ağız başına ilerleme (mm/ağız) 

s: ilerleme (mm/dev) 

d: matkap çapı (mm)  

z: malzeme sabiti 
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Kesme kuvvetlerinden yararlanarak bir matkap için gerekli motor gücü Eşitlik 6 ile hesaplanmıştır. 

      (6) 

Delik delme prosesinde Bir delik delinmesi için gerekli ilerleme kuvveti sayesinde ilerleme ekseninin 

kuvvet gereksinimi belirlenmiştir. Sistemde 6 matkap aynı anda delme işlemi yapabileceği için kovaları 

matkaplara doğru iten kuvvet hesaplanan değerin 6 katı olarak alınmıştır.  Hesaplamalar sonucunda her 

matkap için 0,4 kW gücünde motorlar seçilmiştir.  

İlerleme işlemi iş parçasının bağlandığı tabla tarafından gerçekleştirilmektedir. İlerleme kuvveti pnö-

matik silindir ile elde edilmektedir. 

UYGULAMA 

Tasarımı gerçekleştirilen 6 iş milli, ayarlanabilir eksenli matkap makinasında, matkap eksenlerinin her 

biri adım motorlar ile sürülmektedir. Başlangıçta motorlar park pozisyonundadır (Şekil 5). Step motor 

Arduino sürücüsünden aldığı sinyal ile bilyalı milleri istenilen adımda döndürerek matkapları istenilen 

eksene taşımaktadır. Burada arayüz yazılımı ile kaç adet delik delineceği ve delikler arası mesafe tanım-

landıktan sonra step motorlara sinyaller gönderilerek step motorların istenilen konuma gelmesi sağlan-

maktadır (Şekil 6).  

 

Şekil 5. Matkap motorları park pozisyonunda 

  

 a b 

Şekil 6. Matkap motorları delme eksenlerine hizalanmış (a-3D görünüm, b-prototip 
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Step motorlar ile  matkaplar istenilen konuma alındıktan sonra tabla üzerine pnömatik silindirler ile 

sabitlenen elevatör kovası matkaplar üzerine yine pnömatik silindir ile sürülerek delme işlemi gerçek-

leştirilmektedir (Şekil 7). Şekil 8’de üretimi gerçekleştirilen kova delme makinasının iki farklı açıdan 

fotoğrafları görülmektedir.  

 

Şekil 7. Kovanın matkap üzerine sürülmesi 

 

Şekil 8. 6 İş milli kova delme makinası 

SONUÇ 

Delik delme işlemleri imalat işlemlerinde önemli bir süreyi almaktadır. Aynı anda birden çok sayıda 

delik delme işleminin yapılması işlem sürelerini kısaltıp, işçilik maliyetlerini düşürmektedir. Üretim 

hattının ana kademelerinden biri olarak değerlendirebileceğimiz delme hattı işlem süresindeki iyileş-

tirme, zincirleme olarak diğer ana imalat kademelerini de etkileyeceğinden hem toplam işçilik maliye-

tini hem de bu paralelde zaman optimizasyonunu etkileyecektir. Özellikle rekabetin yoğun olduğu ima-

lat sanayisinde işçilik maliyetlerinin düşmesi, üretim hızının ve kalitesinin artması önemli bir kazanım 

haline gelecektir. 

Bu çalışmada elevatör kovalarının delik delme işlemlerinde kullanılmak üzere geliştirilen ve üretilen 

prototip makine, küçük bazı revizyonlarla benzer imalatların gerçekleştirilebilmesi için de kullanılabi-

lecektir.  
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KONFEKSİYON İŞLETMESİ DİKİM BÖLÜMÜNDE ZAMAN ETÜDÜ TEKNİĞİ 

KULLANILARAK VERİMLİLİK ANALİZİ ÇALIŞMASI 

Tercan Kemal BEYAZ1, Yağmur UĞURLU2 

1-2Akar Tekstil, Ar-Ge Merkezi, İzmir 

Öz: Tekstil ve konfeksiyon işletmeleri verimlilik düzeylerini tespit edebilmek, verimlilik oranlarını ar-

tırmak ve gerekli önlemleri alabilmek amacıyla verimlilik ölçümleri yapmaktadır. Kaynakları iyi kulla-

nabilmek ve verimliliği artırmak için kullanılabilecek en etkili araçlardan birisi İş Etüdü Metodudur. İş 

Etüdü Metodu sadece verimliliği artırmak için değil, üretim planlanması   ve hat dengeleme problemleri 

alanlarında da kullanılmıştır. Gün geçtikçe zorlaşan rekabet koşulları, işletmeleri istenen kalitedeki 

ürünü daha kısa zamanda ve daha düşük maliyetle üretmeye zorlamaktadır. İş ve zaman analizi, üretim 

hattının en ayrıntılı şekilde incelenerek değerlendirme yapılmasını sağlamaktadır. Böylece hat dengele-

mesi, yerleşim düzeni ve kritik noktaların tespiti yapılarak sorunların nasıl çözüleceğine yönelik araş-

tırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, dikimhane bölümünde üretim mühendisleri tarafından zaman 

etüdü çalışması yapılarak her operasyonun standart zamanları oluşturulmuştur. Bununla birlikte bantta 

dikilen her model için hat dengeleme çalışması yapılmıştır. Model süreleri oluşturulmuştur. Günlük 

üretim hedefleri verilmiştir. Hat dengeleme çalışmalarının yanında makina yerleşim planları oluşturul-

muş iş akış şemaları çizilmiştir. Yapılan çalışmanın doğruluğunu teyit etmek için üretim sahasında bu-

lunan dikim bandı 4 ay boyunca takip altına alınmıştır. Alınan sonuçların sonunda performans ölçümü 

yapılıp yetkinlik planları oluşturulmuştur. Elde ettiğimiz veriler ile verimlilik ölçümü ve analizleri ger-

çekleştirilmiştir. Verimlilik ve kişisel performans ölçümünün verilere dayanarak yapılmasına katkı sağ-

lamıştır. Yapılan bant dengeleme çalışmaları ile operasyonlar doğru kişi yükleri verilerek doğru eleman 

ataması gerçekleştirilmiştir. İş akış şemaları ve makine yerleşim planlarına uygun hareket ederek kay-

bedilen zamanlar minimuma indirilmiştir. Böylelikle işletmenin verimli çalışması sağlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Zaman Etüdü, Verimlilik, Performans, Standart Zaman, Hat Dengeleme, Dikim, 

Konfeksiyon Sektörü 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

AKAR TEKSTİL GIDA VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş, ana faaliyet konusu ağırlıklı olarak 

örme kumaştan bay, bayan, kız çocuk, erkek çocuk ve bebek kullanıcı gruplarında üst giyim ürünlerinin 

imalatını ve satışını gerçekleştirmektedir. 2004 yılında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde Li-

mited Şirket olarak kurulan AKAR TEKSTİL, 2006 yılına kadar 1000 m2 kapalı alanda 35 personel ile 

faaliyet göstermiştir. 2006 yılında 3.000 m2 kapalı alana sahip daha büyük bir binaya geçen AKAR 

TEKSTİL, personel sayısını 300 kişiye çıkartmıştır. 2007 yılında Fa-Si Tekstil ile stratejik ortaklık kur-

muş ve 2008 yılında 12.000 m2’lik yeni bir fabrikaya taşınmıştır. 2014 yılına kadar 900 personele ulaşan 

AKAR TEKSTİL, 2014 yılı sonunda Fa-Si Tekstil ile stratejik ortaklığını sonlandırarak Fa-Si Teks-

til’deki tüm personeli de bünyesine katarak 1000 personele ulaşmıştır . 2015 yılı içerisinde yeni yer 

arayışına giren AKAR TEKSTİL, 100.000 m2’lik alanda kurulu 50.000 m2 kapalı alana sahip bir fab-

rikaya geçiş yapmıştır ve Limited Şirket yapısını Anonim Şirket’e dönüştürmüştür . 2004 yılında 35 

personel ve yıllık 350.000 € ciroya sahip olan AKAR TEKSTİL, 2018 yılı sonu itibariyle 1457 personel 

ile yaklaşık 43.637.588,13 € ciroya ulaşma başarısını göstermiştir. 2019 yılı sonu itibariyle 1774 perso-

nel ile 54.219.214,7 € ciroya ulaşma başarısı göstermiştir. 
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Günümüzde küreselleşen dünya ve teknolojide yaşanan gelişmeler işletmeleri değişime mecbur kılmak-

tadır. Tüm sektörlerde olduğu gibi bütün bu gelişmeler tekstil ve yan sektörlerini de etkilemektedir. 

Tekstilin bir diğer sektörü olan hazır giyim sektörü ise üretim adedini esas alarak faaliyet gösteren, emek 

yoğun bir sektördür ve en yüksek verimliliği hedefleyerek maliyetleri düşürmeye çalışmaktadır. En yük-

sek verimliliğe ulaşılmaya çalışılan bu sektörde; tüm işlerde iş akış planlarının hazırlanması ve bu işlerin 

ne kadar sürede yapılması gerektiği oldukça önemli hâle gelmektedir. Bu bağlamda konfeksiyon üreti-

minde zaman verimliliğini artıracak çeşitli çalışmaların gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi bir zorunlu-

luk olarak değerlendirilmektedir. 

AMAÇ  

Bu çalışmada Akar Tekstil Firmasında iş etüdü çalışması yapılmıştır. Bu kapsamda standart zamanlar, 

yetkinlik planları, hat dengeleme çalışmaları gerçekleşmiştir. Çalışmada amaç, konfeksiyon işletmele-

rinde seçilmiş bir ürün üretimdeki tüm işlerin dizgisel olarak kaydedilmesi ve verimsiz sürelerin ortadan 

kaldırılması araştırmasıdır. Aynı zamanda firma bünyesinde bulunmayan yetkinlik planları oluşturulup 

üretimin daha planlı ilerlemesi sağlanacaktır. Firmanın iç üretiminde standart zamanlar dosyası oluştu-

rularak bantlara verilen modeller için referans oluşturulacaktır. 

KAPSAM 

Standart zamanlar, yetkinlik planları, hat dengeleme çalışmaları gerçekleşmiştir. Çalışmada amaç, kon-

feksiyon işletmelerinde seçilmiş bir ürün üretimdeki tüm işlerin dizgisel olarak kaydedilmesi ve verim-

siz sürelerin ortadan kaldırılması araştırmasıdır. Aynı zamanda firma bünyesinde bulunmayan yetkinlik 

planları oluşturulup üretimin daha planlı ilerlemesi sağlanacaktır. Firmanın iç üretiminde standart za-

manlar dosyası oluşturularak bantlara verilen modeller için referans oluşturulacaktır. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada etüt edilen iş 800 üzerinde makine operatörü bulunan konfeksiyon işletmesinde gerçek-

leştirilmiştir. İşletmede günlük çalışma süresi 8 saat ve haftada 1 gün tatil yapılmaktadır. Bu işletmede 

planlama birimi, müşteri temsilcisi birimi, modelhane birimi, aksesuar satın alma birimi, kumaş satın 

alma birimi, kesimhane birimi, dikimhane birimi, paketleme birimleri bulunmaktadır. Bu çalışma di-

kimhane bölümünde gerçekleştirilmiştir. 

İşletme de mevcutta 17 adet bant olup bantlarda ortalama 35 makine operatörü ve 3 ayakçı bulunmak-

tadır. Her bantta 1 usta ve usta yardımcısı da mevcuttur. Pilot bant seçilip 4 ay boyunca bandın diktiği 

modeller ve verimliliği takibe alınmıştır. 

İşletmenin mevcutta dikimhane bölümünde kullanılan makinaların listesi çıkartılmıştır. Etkilenebilen 

hareketler etüt edilip ve her harekete ait standart süreler belirlenmiştir. Buradaki amaç, doğrudan göz-

lemlere gerek olmadan çeşitli hareketler için önceden belirlenmiş olan zaman standartlarından yararla-

narak çeşitli işlerin yapılması için gereken zamanı saptamak amacıyla kullanılmaktadır. Öncellikle stan-

dart zamanlar dosyası oluşturmak için operasyon bazlı süre ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Kronometre 

ile zaman ölçümünde temel prensip iş akışının etütçü tarafından gözlemlenmesidir. İş etütçüsü bu göz-

lemi yaparken bir zaman ölçme aleti (kronometre) ve zaman ölçü formu kullanmıştır. Etütçü ölçüm 

yaparken izlediği hareketlere randıman tahmini gerçekleştirmiştir. Bu şekilde Standart zamanlar dosyası 

oluşturulmuştur. Daha sonra modeller operasyonlarına ayrılıp belirlenen standart zaman dosyalarından 
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veriler çekilerek model süreleri oluşturulmuştur. Model sürelerine göre operasyon özelinde modellerin 

hat dengeleme, makine yerleşim planı ve iş akış şemaları yapılmıştır. Belirlenen model sürelerine göre 

banda günlük üretim hedefi ve saatlik üretim hedefleri verilmiştir. Gerçekleşen verilere göre verimlilik 

analizi yapılmıştır.  

İşin mevcut çalışma metoduyla yapılışına dair bilgilerin kaydı aşamasında işlere ait bilgilerin sistematik 

bir şekilde toplanmasını sağlamak amacıyla çeşitli formlar oluşturulmuştur. Kronometre ile etüt uzmanı 

20 hareketi ölçümleyip randıman tahmini gerçekleştirmiştir.  

Hesaplama 

Üretim Hedefi = Planlanan Kişi Yükü x Çalışma Saati (dk) / Model Süresi 

Saatlik Sayı = Üretim Hedefi / Çalışma Saati (dk) / 60 

Operasyon Saatlik Sayı = 60 / Standart Süre 

Kişi Yükü = Üretim Hedefi x Standart Süre / Çalışma Saati (dk) 

BULGULAR 

Etüt uzmanı tarafından kronometre ile metod kısmında verilen zaman ölçümleri gerçekleştirilmiştir. 

Formda belirtilen işlem basamaklarını doğru ölçümlemeyi yapacak şekilde adımlara ayırmaktadır.  

İzlemeyi bitirdikten sonra 20 adet ölçümleme sonucu belirlenmiştir. Daha sonra randıman tahmini ya-

pılıp operasyonun gerçekleşme süresi bulunmuştur. 

 

Şekil 1. Zaman etüt formu 

 

Şekil 2. Zaman etüt formu 

 Yapılan zaman etütleri çalışması sonrası doğruluğunu tespit etmek için follow up çalışması gerçek-

leşmiştir. 

 1 saat gerçekleştirilen işlem sonrası standart zamanlar dosyası oluşturulmuştur.  
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 Standart zamanlar dosyası operasyon kodu, segment, operasyon numarası, operasyon adı, form nu-

marası, form tanımı, standart zaman süresi ve makine bilgisi gibi özellikleri gösteren bir tablo oluş-

turulmuştur.  

 Zaman etüdünde saptanan veriler standart zamanlar tablosuna aktarılmıştır.  

 

Şekil 3. Standart zamanlar 

AKAR MODEL 1 

 

Şekil 4. Akar model 1 bant dengeleme formu 

 Bu veriler göz önünde tutulduğunda, 17 gün boyunca bant AKAR MODEL 1 modelinden toplamda 

37 bin 333 adet ürün dikilmiştir. Günlük 2196 adet dikim gerçekleşmiştir. %99 performans ile ürün 

dikilmiştir. 

 Bu ürün dikilirken toplamda 576 makine operatörü görev almıştır. Gün bazında değerlendirdiğinde, 

34 makine operatörüne denk gelmektedir. 

 

Model 

Süresi

Çalışma 

saati (dk)

Planlanan

 Kişi Yükü

Gerçekleşen Kişi 

Yükü

Hat Doluluk 

Oranı

(Verim)

Üretim Hedefi Saatlik Adet

6,84 485 31 35 89% 2198 272

Omuz Çatma 35 cm Overlok 0,40 150 1,8 2 Düz 12,9

Yaka Biye 150 cm Overlok 0,40 150 1,8 2 Overlok 15,9

Yaka Gazi 150 cm Düz 0,62 97 2,8 3 Manuel 1,4

Kol Ağzı Gazi 44 cm Düz 0,60 100 2,7 3 Punteriz 0,0

25500-06 Yan çatma Kolsuz-Etiketli-21 cm Overlok 0,37 162 1,7 2 Reçme 0,0

Etek Uç Dikme 30 cm Düz 0,43 140 1,9 2 Otomat 0,9

Etek Uç Sürfile 100 cm Overlok 0,44 136 2,0 2 31,0

Etek Takma 100 cm Overlok 0,50 120 2,3 2

Ön Kapalı Parça Birleştirme 70 cm Overlok 0,30 200 1,4 2

Ön Kapalı Parça Beden Tutturma 12 cm Düz 0,20 300 0,9 1

Ön Açık Parça Birleştirme 70 cm Overlok 0,65 92 2,9 3

Ön Alt Parça Bedene Tutturma 35 cm Düz 0,47 128 2,1 2

Ön Açık Parça Sürfile 13 cm Overlok 0,15 400 0,7 1

40000-01 Kol Uç Emniyet Düz 0,26 231 1,2 1

41201-03 Askılık Takma Otomat 0,19 316 0,9 1

40200-01 Yıkama talimatı hazırlık Düz 0,11 545 0,5 1

40201-01 Yıkama talimatı takma 5 cm Düz 0,16 375 0,7 1

Kol Tela Takma Overlok 0,29 207 1,3 2

Etiket Yeri İşaret Manuel 0,15 400 0,7 1

Ön Kapalı Parça Çevirme Manuel 0,15 400 0,7 1

#SAYI/0! 0,0

Joker #SAYI/0! 0,0

Makine 

Yükü
Makine Tipi

Model Resmi

Standart 

Zaman

dk

Saatlik 

Hedef
Kişi Yükü

Operatör 

Sayısı
Operatör Adı

BANT DENGELEME

Müşteri:

Model: BUBBLE TOP

Segment
Opr. 

Kodu
Operasyon Adı Form Tanımı Makine Tipi
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AKAR MODEL 2  

 

Şekil 5. Akar model 2 bant dengeleme formu 

 Bu veriler göz önünde tutulduğunda, 7 gün boyunca bant, AKAR MODEL 4 modelinden toplamda 

7 bin 125 adet ürün dikilmiştir. Günlük 1017 adet dikim gerçekleşmiştir. %74 performans ile ürün 

dikilmiştir. Bu ürün dikilirken toplamda 236 makine operatörü görev almıştır.  

 Gün bazında değerlendirdiğinde, 34 makine operatörüne denk gelmektedir. 

Verimlilik Tablosu 

AY VERİMLİLİK PERFORMANS KALİTE 

ŞUBAT %74 %74 %92 

MART %71 %72 %92 

NİSAN %83 %85 %94 

MAYIS %89 %90 %96 

Tablo 1. Verimlilik tablosu 

Kayıp Zamanlar 

 Şubat ayı içinde 1.260 dakika bant kurulumundan kaynaklı kayıp yaşanmıştır. Şubat ayı içerisinde 

2,5 günlük bir kayba neden olmuştur.  

 Mart ayı içinde 3.625 dakika bant kurulumu, 615 dakika kesimden kaynaklı, 2.214 dakika bant 

içerisinde bulunan makinanın arızalanmasından kaynaklı kayıplar yaşanmıştır. 7 gün bant kuru-

lumu, 1 gün kesim kaynaklı, 4,5 gün makine arızası sebebiyle mart ayı içerisinde toplamda 12,5 

günlük bir kayıba neden olmuştur.  

 Nisan ayı içinde 1.740 dakika bant kurulumu nedeniyle, 2.142 dakika kesimden kaynaklı, 232 da-

kika baskıdan kaynaklı, 240 dakika dikilen ürünün tamiri nedeniyle kayıplar yaşanmıştır. 3,5 gün 

bant kurulumu, 4,5 gün kesim kaynaklı, 0,5 gün baskıdan kaynaklı, 0,5 gün tamirden kaynaklı nisan 

ayı içerisinde toplamda 9 günlük bir kayıba neden olmuştur. 

 Mayıs ayı içinde 546 dakika bant kurulumu sebebiyle, 433 dakika kesimden kaynaklı, 198 dakika 

makine arızası nedeniyle, 781 dakika iğne kırılmasından kaynaklı kayıplar yaşanmıştır. 1 gün bant 

kurulumu, 1 gün kesim kaynaklı, 0,5 gün makine arızası, 1,5 gün iğne kırılması nedeniyle mayıs ay 

içerisinde toplamda 4 gün kaybedilmesine neden olmuştur. 
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SONUÇ 

Konfeksiyon sektöründe emek yoğun çalışılması verimlilik çalışmalarının yapılmasını önemli hale ge-

tirmiştir. Hazır giyim sanayinde verimliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak, işletme faaliyetlerini kontrol 

edebilmek ve yönetebilmek için standart verilere ihtiyaç vardır. Bu standartların başında ise iş akış sü-

releri gelmektedir. 

İşletmelerin maliyetlerini minimum seviyede tutabilmesi için, en iyi şekilde planlama yapması ve “hangi 

ürün, nerede, ne zaman ve ne kadar sürede” sorularının cevabını iyi planlaması gerekmektedir. İşletme-

ler böylece en yüksek verimliliğe ulaşılabilecektir. Bu yöntemlerden birisi ise iş ve zaman analizi tek-

niğidir. Üretim faaliyetleri ile ilgili planlanmış referans değerler bilinerek harekete geçildiğinde verim-

lilik, performans ve maliyetler ile ilgili yapılacak hesaplamalar daha kolay olacaktır. Böylece perfor-

mans bilgi sistemi oluşturulacak ve işgücü performansı daha kolay ölçülebilecektir. 

Bu çalışma, yaşanan kayıp zamanların belirlenmesine katkıda bulunmuştur. İşletmeye ait standart za-

manlar dosyasını oluşturmasını sağlamıştır. Verimlilik ve kişisel performans ölçümünün verilere daya-

narak yapılmasına katkı sağlamıştır. Yapılan bant dengeleme çalışmaları ile operasyonlar doğru kişi 

yükleri verilerek doğru eleman ataması gerçekleştirilmiştir. İş akış şemaları ve makine yerleşim planla-

rına uygun hareket ederek kaybedilen zamanlar minimuma indirilmiştir. Böylelikle işletmenin verimli 

çalışması sağlanmıştır.  
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FİZİKSEL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN BİR FİRMADA İNCELENMESİ 

Demet GÖNEN OCAKTAN1, Aslan Deniz KARAOĞLAN1, Levent ORUÇ2, Ali ORAL3  

1Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Balıkesir / Türkiye 
2Yemtar Makine Sanayi Tic. A.Ş., Bandırma-Balıkesir / Türkiye 

3 Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, Balıkesir / Türkiye 

Öz: Çalışanlar işyerlerinde fiziksel, çevresel ve psikolojik ergonomik risk faktörlerinin etkisi altında-

dırlar. Çalışanların yaptıkları işlerden kaynaklanan fiziksel risk faktörleri, örneğin aşırı kuvvet gerekti-

ren, tekrar eden, statik ve ergonomik açıdan uygun olmayan duruşlar gerektiren işler, zamanla kas iskelet 

sistemi rahatsızlıklarına neden olmaktadır. Çalışma ortamındaki gürültü, titreşim, aydınlatma, sıcaklık 

ve zehirli gazlar gibi faktörler de çevresel faktörleri oluşturmakta ve çalışanı hem sağlık, hem iş perfor-

mansı hem de psikolojik açıdan etkilemektedir. Çalışanların iş yerlerinde çevresiyle iletişim sağlayama-

ması, ekonomik sıkıntıların varlığı, grup çalışmasına yatkın olmama gibi durumlar da psikolojik faktör-

ler olarak değerlendirilmektedir. Ergonomik risk faktörleri çalışanlarda yaratacağı sağlık problemleri ile 

iş verimini düşürmekte ve bazı durumlarda iş güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Tüm bu olumsuzluk-

ları minimize edecek hatta ortadan kaldıracak önlemler alınmalıdır. Bu çalışmada, yem makineleri ve 

yem tesisi üretimi gerçekleştiren bir firma, fiziksel ve çevresel ergonomik risk faktörleri açısından in-

celenmiştir. Firmada, çevresel risk faktörlerinden gürültü değerlendirilerek gürültü haritası oluşturulmuş 

ve yüksek gürültülü iş istasyonları belirlenmiş ve gürültü seviyesini düşürmek amacıyla önerilerde bu-

lunulmuştur. Fiziksel risk faktörleri açısından atölye için risk analizi gerçekleştirilmiş ve ayrıca çalışan-

ların duruşlarının ergonomik açıdan uygunluğu REBA (Rapid Entire Body Assessment) ve bilgisayar 

destekli ergonomi yazılımı AnyBody Modelleme sistemi ile değerlendirilmiştir. Çalışanlar için risk 

oluşturabilecek çalışma duruşları için önerilerde bulunulmuş, böylece çevresel ve fiziksel risk faktörle-

rinin yol açabileceği olumsuzluklar önlenmeye çalışılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Ergonomik Risk Faktörleri, Çevresel Risk Faktörleri, Ergonomik Olmayan Duruş-

lar, REBA, Anybody Modelleme Sistemi 

 GİRİŞ 

Emek yoğun çalışılan işletmelerde, çalışma ortamının ve işin tasarımı, ortam koşulları vb. çalışanı ve 

yapılan işi etkilemektedir. Çalışma ortamının ve işin çalışan açısından ergonomik olarak tasarlanmamış 

olması, çalışanı zorlamakta ve uzun süreli çalışmalarda kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına yol açabil-

mektedir. Aynı zamanda çalışma ortamının koşullarının da çalışan için elverişsiz olması çalışanın yap-

tığı işi olumsuz etkilemekte, iş verimi azaltmakta, fire ve zaman kayıplarına sebep olabilmektedir. İş 

yerleri tasarlanırken, yerleşim planları oluşturulurken ergonomik koşullar dikkate alınmalı ve çalışan-

lara rahat bir iş ortamı sunulmalıdır. Ergonomik koşullar açısından yapılan işler değerlendirilirken çeşitli 

risk analiz yöntemlerinden yararlanılır. Uygulamada kullanım kolaylığı açısından en çok tercih edilen 

yöntemlerden birisi Hızlı Tüm Vücut Değerlendirme Yöntemi (REBA)'dir. Hayta (2007) çalışmasında 

hem iş sağlığı ve güvenliği açısından hem de iş verimliliği açısından iş yeri koşullarının sağlanmasının 

önemli olduğunu belirtmiştir. Bu koşullar içerisinde gürültünün çalışan üzerinde yarattığı olumsuz etki-

lere de değinmiştir. Serin ve Akay (2008), tomruklama işleminde ölçülen gürültü seviyesinin psikoso-

matik hastalıklara yol açacak seviyede olduğunu belirlemiş ve gürültünün etkisini azaltacak önerilerde 

bulunmuştur. İşletmelerde oluşabilecek riskleri hem fiziksel hem çevresel faktörler olarak yapılacak risk 

analizleri ile değerlendirmek mümkündür. Çalışanları iş yerlerinde fiziksel risk faktörlerinin yanında 
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çevresel risk faktörleri de etkilemektedir. Ceylan ve Başhelvacı (2011) yılında yaptıkları çalışmalarında 

gazbeton üretimi gerçekleştiren bir fabrikada riskleri analiz etmişler ve belirlenen tüm riskler için kont-

rol-önlem faaliyeti sunmuşlardır. Yapıcı ve Baş (2015) çalışmalarında ergonomik risk faktörlerinin (ısı, 

aydınlatma, gürültü, titreşim, renkler, tozlar ve toksit maddeler) çalışanlar üzerine etkilerini değerlen-

dirmişlerdir. Bu faktörlerden birisi olan gürültü için maruz kalınan seviye ve sürenin önemli olduğundan 

ve işitme organına, çalışana ve verimliliğe etkisinden bahsetmişlerdir. Polat ve ark. (2017) yılında yap-

tıkları çalışmalarında, mobilya üretimi gerçekleştiren bir firmada çalışılan tezgah yüksekliklerinin çalı-

şanların boylarına uygun olmadığını ve bu durumun ergonomik açıdan sıkıntı yaratacağını belirtmişler-

dir. Çalışanlarda zorlanmalara neden olan çalışma duruşlarını ortadan kaldırabilmek amacıyla yüksek-

likleri ayarlanabilir tezgâhlar ve masalar önermişlerdir. Çolak ve ark. (2018) çalışmalarında maden fab-

rikalarında ortaya çıkabilecek tehlikeleri değerlendirmişler ve bu tehlikeleri azaltmak üzere alınması 

gereken tedbirler üzerinde durmuşlardır. Kahya ve Gürleyen (2018) kombi üreten bir işletmenin montaj 

hattında yapılan işlemleri REBA yöntemi ile analiz etmişlerdir. Çalışanları zorlayan eğilme ve yük kal-

dırma işlemlerinin azaltılması için önerilerde bulunmuşlardır. Sunulan öneriler sonucunda risklerin aza-

lacağı tekrar edilen REBA analizleri ile öngörülmüştür. Haekal ve ark. (2020) yılında yaptıkları çalış-

malarında, bir ilaç firmasının depo çalışanlarında ağır yükleri kaldırmaları, itmeleri ve çekmeleri sonu-

cunda kas iskelet sistemi rahatsızlıkları oluştuğunu ve bu durumun iş verimini olumsuz etkilediğini be-

lirtmişlerdir. Bunun üzerine çalışanların duruşları, çalışanlarda şikâyetlere neden olan faaliyetleri önle-

mek amacıyla REBA yöntemi ile analiz edilmiştir. Risk değerlerinin yüksek çıkması ile bu duruşlara 

neden olan faaliyetler için önerilerde bulunulmuştur. Önerilerin gerçekleştirilmesi ile çalışanlar için ra-

hat bir çalışma ortamı yaratılması amaçlanmıştır.   

Bu çalışmada, ele alınan firma çevresel risk faktörlerinden gürültü, aydınlatma, sıcaklık ve kimyasallar 

başlıklarında değerlendirilmiş ve atölyenin gürültü haritası çıkarılmıştır. Gürültü seviyesinin yüksek ol-

duğu iş istasyonlarında çalışanların hem sağlık hem iş performansı açısından olumsuz etkilenmemeleri 

için öneriler de bulunulmuştur. Ayrıca üretim süreci gözlenmiş ve çalışanları zorlayan ergonomik ol-

mayan çalışma duruşları REBA yöntemi ile değerlendirilmiş ve gözlemsel olarak elde edilen bu sonuç-

ları desteklemek amacıyla AnyBody Modelleme Sistemi ile analiz edilerek çalışanda oluşan eklem re-

aksiyon kuvvetleri belirlenmiştir. Her iki yöntemle çalışanlarda oluşan zorlanmalar karşılaştırmalı ola-

rak görülmüş ve fiziksel açıdan risk oluşturan çalışma duruşlarını ortadan kaldıracak öneriler sunulmuş-

tur. Çalışmada, ergonomik açıdan uygun olmayan duruşların analizinin yanında Risk Analizi de gerçek-

leştirilmiştir. Üretim alanının genelinde gözlemlenen riskler ve önlenmesi için gerekli adımlar belirlen-

miştir. 

 YÖNTEM 

İşyerlerinde çalışanları etkileyen fiziksel risk faktörlerini değerlendirmek için REBA yöntemi kullanıl-

mıştır. REBA yöntemi, mesleki kas ve iskelet rahatsızlıklarına neden olabilecek çalışma duruşlarının 

belirlenmesi ve bu duruşların etkisinin azaltılması ya da bu duruşların ortadan kaldırılması için imkan 

sağlayan gözleme dayalı bir yöntemdir. Yöntem ile çalışma duruşu değerlendirilirken; gövde, boyun ve 

bacaklarda oluşan açılar dikkate alınarak risk skorları belirlenmektedir. Bu risk skorlarına göre belirle-

nen risk değerine kaldırılan yük veya uygulanan kuvvet değeri eklenmektedir. Aynı şekilde üst kol, alt 

kol ve bilek açılarına göre de risk skorları belirlenmekte ve bu risk skorlarına göre belirlenen risk değe-

rine kavrama değeri eklenmektedir. Elde edilen her iki risk skoru değerine göre belirlenen risk değerine 

aktivite skoru eklenmekte ve REBA risk skoru elde edilmektedir. Sonuçta elde edilen REBA risk skoru 
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"ihmal edilebilir", "düşük", "orta", "yüksek" veya "çok yüksek" olarak değerlendirilmektedir (Şekil 1) 

(Hignett ve McAtamney, 2000; Esen ve Fığlalı, 2013; Kocabaş, 2009).  

 

Şekil 1. REBA yöntemi 

İş yerlerinde, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeli durumların belirlenerek, 

risk oluşturacak bu durumların ortaya çıkma sıklıkları 1 ile 5 değerleri arasında derecelendirilmektedir. 

Hata çok küçük olasılıkla ortaya çıkıyorsa "1" değerini almakta, çok yüksek olasılıkla ortaya çıkıyorsa 

"5" değerini almaktadır. Hataların ortaya çıkmaları durumunda yaratacakları etki de "1-Çok Hafif", "2- 

Hafif" , "3-Orta", "4-Ciddi" ve "5-Çok Ciddi" olarak değerlendirilmektedir. Buradan; Riskin Derecesi 

= Riskin Sıklığı × Riskin Şiddeti ile hesaplanmaktadır. Elde edilen risk puanı "1,2,3,4,5,6 ise düşük", 

"8,9,10,12 ise orta", "15,16,20,25 ise yüksek" olarak sınıflandırılmaktadır. Böylece öncelikli riskler be-

lirlenerek bu risklerin oluşmasını engellemek için iyileştirme çalışmaları yapılabilecektir. İyileştirme 

çalışmaları ile riskler azaltılabilecek hatta ortadan kaldırılabilecektir. Ergonomik risk değerlendirme 

yöntemleri içerisinde yer alan AnyBody Modelleme Sistemi, çalışma duruşları için sanal insan modeli-

nin oluşturularak insanın kas iskelet sistemi üzerinde oluşacak zorlanmaları analiz etmeye yardımcı olan 

bir bilgisayar destekli ergonomi yazılımıdır (Damsgaard ve ark., 2001). 

İş kazalarına ve meslek hastalıklarına neden olabilecek risklerin önceden görülebilmesini sağladığından 

risk değerlendirme çalışmaları işletmeler açısından önemlidir. Risk değerlendirme çalışması tehlikelerin 

oluşmasını önlemek amacıyla sunulan önerilerin gerçekleştirilmesi ile tamamlanır. Sunulan önlemlerin 

uygulanıp uygulanmadığı ve uygulanması durumunda etkin olup olmadığı zaman zaman kontrol edil-

melidir. Risk analizi çalışmalarının etkin olarak uygulanması ile işgücü, üretim kayıpları ve bu kayıplar 

sonucunda oluşan istenmeyen maliyetler engellenebilecektir (Kaplan, 2013; ÇSGB, 2007; ÇSGB, 

2013). 

UYGULAMA 

Yem makineleri ve yem tesisi üretimini gerçekleştiren Yemtar Makine San. Tic. A.Ş. firması fiziksel ve 

çevresel ergonomik risk faktörleri açısından gözlenmiş ve firmada sırasıyla gürültü ölçümü, ergonomik 

olmayan çalışma duruşları ve risk analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çevresel risk faktörlerinden 

gürültü, insanı psikolojik açıdan olumsuz etkileyebildiği gibi duyma problemlerine neden olmakta ve 

ayrıca yorgunluk ta oluşturmaktadır (Babalık, 2016). Bu etkilerinin yanında çalışanların verimlerinin de 
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düşmesine neden olmaktadır. Yemtar üretim tesisinde gürültü ölçer ile yapılan gürültü ölçümlerine göre 

hazırlanan gürültü haritası Şekil 2'de verilmiştir. Gürültü haritasına bakıldığında; en yüksek ölçüm so-

nucunun çekiçle vurma işlemi yapılan bölümde 114 dB(A) olduğu görülmüştür. Bu bölümden yayılan 

gürültü çevresini de etkilemektedir ve yakın çevrede 90 dB(A) olarak ölçülmüştür. Çelik konstrüksiyon 

ve kazan bölümünde gürültü seviyesinin 85 dB(A) olduğu, puntalama ve karıştırıcı bölümünde 78 dB(A) 

ve galvaniz silo bölümünde de 75 dB(A) olduğu görülmüştür. 

 

Şekil 2. Gürültü haritası  

Gürültünün azaltılabilmesi için gürültü kaynakta, kaynak ile alıcı arasındaki alanda veya alıcıda kontrol 

altına alınmalıdır (Babalık, 2016). Gürültü kaynağı çekiç, iş gereği kullanılmak zorunda olduğu için, 

gürültü kaynağında önlenememektedir. Bu nedenle gürültünün yayılmasını önlemek için duvar ve ta-

vanlar yüksek emici malzemelerle donatılabilir ya da ses kesici perdeler/kabinler kullanılabilir (Şekil 

3). Firmada, çalışan hâlihazırda kişisel koruyucular kullanmaktadır. Firma aydınlatma, toz maruziyeti, 

termal konfor ve toksik gaz ölçümlerini düzenli olarak yaptırmaktadır. Yapılan ölçümlerden elde edilen 

sonuçlar değerlendirildiğinde her bir risk faktörünün belirlenmiş olan sınır değerlerin altında olduğu 

görülmüştür.     
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Şekil 3. Ses perdeleri128 ve ses kesici kabinler129 

YEMTAR üretim alanı fiziksel risk faktörleri açısından incelenmiş ve uygun olmayan çalışma duruşları 

belirlenerek REBA yöntemi ile analiz edilmiştir (Tablo 1). Birinci çalışma duruşunda çalışan taşlama 

işlemi gerçekleştirmektedir. Tezgâh yüksekliği çalışana göre aşağıda kaldığı için çalışan eğilerek çalış-

mak zorunda kalmaktadır. Belde, boyunda ve kollarda zorlanmalar yüksektir. Çalışma duruşu için ya-

pılan REBA sonucunda risk seviyesi “Yüksek” tir ve Kısa Zaman İçerisinde Önlem Alınması Gereklidir. 

İkinci çalışma duruşunda da çalışan kaynak işlemi gerçekleştirmektedir. Tezgâh üzerine yerleştirilmiş 

tambur eleği üzerinde kaynak işlemi yapmaktadır. Diğer çalışma alanlarında olduğu gibi burada da 

düşük yüksekliğe sahip tezgâh kullanılmaktadır ve çalışan bu işlemi gerçekleştirmek için çömelerek ça-

lışmaktadır. Çalışma duruşunun risk seviyesi “Çok Yüksek” tir ve bu çalışma duruşu için Hemen Önlem 

Alınması Gereklidir. Bu çalışma duruşları ergonomik açıdan değerlendirildiğinde çalışanı zorlayan, 

çabuk yorgunluğa neden olan ve gelecekte meslek hastalığı riskini oluşturan duruşlardır.  

REBA analizinden elde edilen sonuçları desteklemek amacıyla gelişmiş gözleme dayalı yöntemlerden 

AnyBody yazılımında sanal insan modeline çalışma duruşu verilerek statik olarak analiz gerçekleştiril-

miştir. Yapılan analiz ile kas zorlanmalarına çalışanların öne doğru eğilerek, yukarı doğru uzanarak ya 

da gövdelerini yana doğru esneterek çalışmaları neden olmaktadır. Çalışma duruşları için AnyBody ya-

zılımından elde edilen analiz sonuçları (maksimum kas aktivitesi, L4L5 antero posterior, glenohumeral 

antero posterior, hip, knee ve ankle eklem reaksiyon kuvvetleri) Tablo 1'de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
128 http://www.proplan.com.tr/Urunler/mimari-akustik-kontrolu/gurultu-ve-titresim-kontrol-urunleri/kinetics-

noise-control 
129 https://www.mevsimcadir.com/branda/branda-perde.html 
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Tablo 1. Çalışanların REBA ve AnyBody analiz sonuçları 

 

Tablo 1'de görüldüğü gibi; nötr duruş ve iki çalışma duruşu değerlendirilmiştir. Belde oluşan zorlanma-

ları gözlemlediğimiz L4-L5 eklem reaksiyon kuvvetine bakıldığında bu değerin 1263,5 N ve 1378,6 N 

olduğu görülmüştür. Taşlama işlemi esnasında çalışanın eğilerek kuvvet uygulaması belde oluşan zor-

lanmayı arttırmaktadır. Çömelerek kaynak işlemini gerçekleştiren çalışanın da L4-L5 eklem reaksiyon 

kuvveti değerinin yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca çömelerek çalışan işgörenin kalça, diz ve ayak 

bileğinde eklem reaksiyon kuvveti değerlerinin yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu çalışma duruşları işgö-

renin kollarında, belinde ve boynunda zorlanmalara ve daha kısa sürede yorulmalara neden olduğu, ay-

rıca ileride kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olabileceği öngörülmektedir.  

Uygun olmayan çalışma pozisyonlarının iyileştirilmesi ve verimliliğin arttırılabilmesi için yüksekliği 

ayarlanabilir bir montaj masası önerilmiştir (Şekil 4). Montaj masasının yüksekliği, işin yapılacağı ko-

num ve çalışanın boyuna uygun olacak şekilde ayarlanabilecek, eğilerek çalışma pozisyonu ortadan kal-

dırılacaktır. 

  
  

a) Masanın perspektif 

görünüşü 

b) Masa yüksekliği 

maksimum 

c) Masa yüksekliği mi-

nimum 

d) Masa tahrik sis-

temi 

Şekil 4. Montaj masası 3D görünüşler (Karaoğlan vd., 2016) 

Fiziksel risk faktörlerinin belirlenmesi için gerçekleştirilen risk analizi çalışması Tablo 2'de verilmiştir. 
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Tablo 2. Risk analizi 

 

SONUÇ 

Çalışmada Yemtar A.Ş. fiziksel ve çevresel ergonomik risk faktörleri açısından değerlendirilmiştir. Üre-

tim sürecinde ergonomik açıdan uygun olmayan çalışma duruşları belirlenerek analiz edilmiş ve bu du-

ruşları azaltmak ve hatta ortadan kaldırmak üzere öneri sunulmuştur. Böylece çalışanda oluşacak zor-

lanmaların ve dolayısıyla çalışanın performansını olumsuz etkileyen unsurların önüne geçilmesi amaç-

lanmıştır. Çalışanın sağlığını ve çalışma performansını etkileyebilecek tüm riskler belirlenerek bu risk-

leri azaltacak hatta ortadan kaldıracak önerilerin sunulduğu risk analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca işletme çevresel risk faktörleri açısından da değerlendirilmiş, özellikle gürültü üzerinde durul-

muştur. Üretim alanının gürültü haritası çıkarılarak çalışan üzerinde risk oluşturabilecek seviyeye sahip 

tezgâhlar belirlenmiştir. Gürültünün yayılmasını önlemek için önerilerde bulunulmuştur. Böylece çalı-

şanlarda oluşabilecek öncelikle işitme kayıplarının, psikolojik etkilerin ve neden olacağı iş veriminde 

azalmanın önüne geçilebilecektir. 
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YAPIŞTIRMA BAĞLANTILARINDA MONTAJ PERFORMANSININ DENEYSEL 

İNCELENMESİ 

Tuğrul ŞAHİN1, Ali ORAL2 

1 GESBEY Enerji Türbini Kule Üretim San. ve Tic. AŞ. Bandırma-Balıkesir / Türkiye 
2 Balıkesir Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü-Balıkesir/ Türkiye 

Öz: Yapıştırma işlemi genel olarak değerlendirildiğinde basit bir işlemdir. Yapıştırma işlemi, günlük 

yaşamımızda sıklıkla kullandığımız kişisel eşyaların yanında endüstriyel olarak otomotiv ve havacılık 

gibi önemli sektörlerde de sıklıkla kullanılmaktadır. Yapıştırma işlemi, iki parçanın birleştirilmesini 

sağlayan, genellikle sentetik esaslı bir malzeme ile yapılan çözülemeyen bir bağlantıdır. Geleneksel ola-

rak montaj işlemlerinde kaynaklı, cıvatalı ve perçinli birleştirmelere alternatif olarak kullanılmaktadır. 

Yapının hafifliği, birleşme yerinde ek gerilme olmaması, birleştirilen malzemelerin yapılarının etkilen-

memesi gibi özelliklere sahip olması nedeniyle yapıştırıcılar günümüzde birçok uygulamada yer bul-

maktadır. Bu çalışmada rüzgar türbin kulesinde kullanılan bağlantı braketlerinin farklı yapıştırıcılar ile 

birleştirilmesinde yapıştırma performanslarının değerlendirilmesi amacıyla mekanik test çalışmaları ya-

pılmış ve bu test çalışmalarına göre uygun yapıştırıcının seçilmesi hedeflenmiştir. Yapıştırıcıların mon-

taj performanslarının değerlendirilmesi amacıyla rüzgar türbini iç duvarlarına monte edilen bir braket 

üzerinde mekanik testler uygulanmıştır. Yapıştırma işlemi yüzeyleri boyalı ve boyasız olarak ayrı ayrı 

test edilmiştir. Yapıştırıcı malzeme olarak üç farklı ürün kullanılmıştır. Ticari sebeplerden ötürü bildi-

ride ürün isimleri “yapıştırıcı A”, “yapıştırıcı B” ve “yapıştırıcı C” olarak verilmiştir. Yapıştırma işlemi 

sonucunda çeşitli sıcaklık ve nem değerlerinde test numunelerine kesme, darbe ve yaşlandırma deneyleri 

yapılmıştır. Deneyler incelemeler sonucunda oda sıcaklığında en başarılı yapıştırıcının “yapıştırıcı B” 

olduğu, yaşlanma etkilerine karşı ise “yapıştırıcı A” ile daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Boyanın, 

mukavemet değerlerinde önemli bir etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Deneylerde iki farklı kumlan-

mış ve çinko kaplanmış yüzeylerin yapışma performansları değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda 

çinko kaplanmış yüzeyin yapıştırma performansının zayıf olduğu buna karşın kumlanmış yüzeyde daha 

başarılı sonuçların alındığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yapıştırma Bağları, Yapıştırıcı 

GİRİŞ 

İster metalik olsun ister diğer malzemelerden üretilmiş olsun, gerek günlük yaşamda kullandığımız ge-

rekse endüstriyel amaçlarla kullanılan tüm makinalar montaj gereken bileşenlerden oluşur. Montaj iş-

lemleri; cıvata, perçin, kaynak vb gibi yöntemler kullanılarak yapıldığı gibi birçok uygulama alanında 

endüstriyel yapıştırıcıların kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır.   

Yapıştırma işlemi, iki parçanın birleştirilmesini sağlayan, genellikle sentetik esaslı bir malzeme ile ya-

pılan çözülemeyen bir bağlantıdır (Şekil 1). Yapıştırıcı, yapıştırdığı iki malzeme arasında bir köprü gö-

revi görür ve yapıştırma bağının mukavemeti, yapıştırıcı-ana malzeme arasındaki yüzeye yapışma kuv-

veti (adezyon) ve yapıştırıcının kendi molekülleri arasındaki bağa (kohezyon) bağlıdır. İyi bir adezyon 

bağı oluşturulabilmesi için yüzeylerin toz, yağ, boya vb gibi yapıştırmayı olumsuz etkileyebilecek et-

kenlerden zımpara vb yöntemlerle temizlenmesi gerekir (Babalık-2019).  
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Şekil 1. Yapıştırma bağı 

Gerilmelerin yüzeye düzenli dağılımı, bağlantının geometrisini ve boyutlarını optimize etme imkânı, 

hafifliği ve yapıştırıcının yalıtım/sızdırmazlık özellikleri nedeniyle yapıştırma bağlantıları geleneksel 

birleştirme yöntemlerine göre tercih edilmektedir (Ersan-2020). 

Cıvatalama, perçinleme ve kaynaklama gibi diğer mekanik ve metalürjik birleştirme teknolojilerine kı-

yasla, yapıştırıcı bağlama tekniği, farklı malzemeleri birleştirme yeteneği, daha düşük gerilim konsant-

rasyonu sunma, daha iyi yorulma özellikleri ve daha düşük ağırlık gibi üstün özelliklere sahiptir (Gou-

darzi-2020). Metallerin birleştirilmesinde cıvata, perçin ve değişik çeşit kaynak teknikleri kullanılabil-

mesine karşın cıvata ve perçinin kullanılması malzemeler üzerinde ilave delik delme işlemleri gerektir-

mektedir. Kaynak ile birleştirme işlemlerinde ise oluşan iç gerilmeler etkisiyle çarpılmalar oluşmakta-

dır. Kaynak, cıvata ve perçin bağlarında homojen gerilme dağılımı söz konusu değildir. Yapıştırma ba-

ğında ise homojen bir gerilme dağılımı gerçekleşmektedir (Şekil 2).  

 

 

Şekil 2. Kaynak, perçin ve yapıştırıcılarla birleştirmede oluşan gerilme dağılımları (Solmaz-

2008) 

Genel olarak yapıştırıcı birleştirmeli bağlantıların mukavemeti; birleşen parçaların büyüklüğüne, kalın-

lığına, geometrisine, elastik modülüne, yapıştırıcının kayma modülüne, yapışma uzunluğuna, yapışma 

yüzeylerinin ön işlemlerine, yapışma işlemine ve yapıştırıcı birleştirmeli bağlantının maruz kalacağı 

şartlara bağlıdır. 

Yapıştırmalı bağlantılarda, eksenel çeki gerilmesi yüzünden, uç profilinde açılma, yanal yüzeylerde da-

ralma, yapışkan bölgede kayma, çeki gerilmelerinin yanında açılma gerilmeleri oluşmaktadır. Bu geril-

meler sebebiyle, yapışkan malzeme yüksek gerilmelere maruz kalmakta ve malzeme dayanımında düşüş 

görülmektedir. Yapıştırıcılar için açılma gerilmesi daha kritiktir; bu yüzden açılma gerilmelerinin azal-

tılması, bağlantı dayanımının arttırılması için zorunludur. 
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Birleştirme yeri tasarımı, birleştirme bölgesine, malzemenin sertliğine, malzemenin homojen veya la-

mine olmasına ve mukavemet gerekliliğine bağlıdır. 

Yapışkan bağları, genellikle iki veya daha fazla farklı gerilme içerebilir. Yapıştırma bağlarında karşıla-

şılan gerilme türleri Şekil 3’de verilmiştir. 

 

Şekil 3. Yapışma bağlarında karşılaşılan gerilmeler1 

 

Yapıştırma bağları, mümkün olan her yerde, kayma veya basma gerilmesiyle zorlanacak şekilde tasar-

lanmalıdır. Çekme ve soyulma gerilmelerinden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Aşağıdaki tasarım 

örnekleri hem önerilen bağlantı tasarımı alternatiflerini hem de kaçınılması gereken bağlantı tasarımla-

rını göstermektedir (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Birleştirme tasarımları için iyi-kötü örnekleri2 

AMAÇ  ve KAPSAM 

Bu çalışmada farklı yapıştırıcılar ile ölçüleri Şekil 5 a’da verilen rüzgar türbin kulesinde kullanılan bağ-

lantı braketlerinin yapıştırma performanslarının değerlendirilmesi amacıyla mekanik test çalışmaları ya-

pılarak ve bu test çalışmalarına göre uygun yapıştırıcının seçilmesi hedeflenmiştir. Çalışmamızda, mon-

taj işlemlerinde kullanılması düşünülen yapıştırıcıların montaj performanslarının değerlendirilmesi 

amacıyla rüzgar türbini iç duvarlarına monte edilen bir braket üzerinde mekanik testler uygulanmıştır. 

Deneylerde iki farklı yapıştırma yüzeyleri oluşturulmuştur. İlkinde braket kumlama ile yüzey temizleme 

işlemine tabi tutulmuştur.  İkincisinde braket yapıştırma yüzeyi çinko kaplanmıştır. Şekil 5-b’de kum-

lama yapılmış, 5-c’de ise çinko kaplanmış braket görülmektedir. Kumlama: Gövde ile temas eden yüz, 
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sıcak kumlama ile EN ISO 8501-2'ye uygun olarak Pa Sa 2 ½ aşındırıcı kumlama yapılmıştır. Göbek ile 

temas eden yüz, 70 µm çinko ile kaplanmıştır. 

1https://www.composites.media/huntsman-to-provide-advice-for-adhesive-bonding-applications/ 
2 https://www.lord.com/products-and-solutions/adhesives/structural/basics-best-practices 

 

Şekil 5. a-Braket ölçüleri, b- kumlama yapılan braket, c-çinko kaplanmış braket 

Yapıştırıcıların montaj performanslarını belirlemek için Şekil 6‘da görüldüğü gibi dört test yöntemi uy-

gulanmaktadır. Bunlar; kesme testi, Ayırma testi, Çekme testi ve darbe testidir . 

 

Şekil 6. Yapıştırıcı montaj performansı için uygulan testler2 

DENEYSEL ÇALIŞMA 

Çalışmada çeşitli sıcaklık ve nem değerlerinde çekme, darbe testleri yapılarak uygun yapıştırıcı seçimine 

karar verilecektir. Braketin kule duvarına montajı için “yapıştırıcı A” ve “yapıştırıcı B” kullanılmıştır. 

“Yapıştırıcı A” metal yüzeylere mükemmel yapışma ve çok yüksek düzeyde dayanıklılık ile yüksek 

sıcaklıklara, kayma gerilmelerine ve soyulmaya karşı dirençli, “yapıştırıcı B” ise soyulmaya ve darbe 

kuvvetine karşı yüksek dirençli olarak bilinmektedir. 

Kesme Testi 

Şekil 7 ‘de verilen deney düzeneği ile yapılan çekme testi çalışmasında Tablo 1’de verilen sıcaklık ve 

nem değerlerinde testler yapılmıştır. 

https://www.composites.media/huntsman-to-provide-advice-for-adhesive-bonding-applications/
https://www.lord.com/products-and-solutions/adhesives/structural/basics-best-practices
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Şekil 7. A-Test düzeneği b-ayrılma yüzeyleri 

2 https://www.lord.com/products-and-solutions/adhesives/structural/basics-best-practices 

Bu test sonucunda her iki yapıştırıcıda da yüksek direnç görülmekle birlikte “yapıştırıcı B”  ile elde 

edilen kopma yükü daha yüksektir.  Test cihazında yapılan bu çalışma sonrasında kule gövdesi üzerinde 

ortam şartlarında yapılan çalışmalarda yüzeyi kumlanmış ve çinko kaplanmış braketler ayrı ayrı denen-

miştir. Braketin kule gövdesine bağlantı fotoğrafları Şekil 8 ‘de verilmiştir. Gerçek ortamda yapılan test 

sonuçları Şekil 9 ‘da verilmiştir.  

Tablo 1. Test şartları ve yapıştırma bağı kopma yükleri 

Yapıştırıcı Tª (ºc) Nem Oranı (%) Toplam Kuvvet 

(N) 

Yapıştırıcı B 26 60 26300 

Yapıştırıcı A 23 50 20000 

60 100 8200 

80 100 3200 

 

 

Şekil 8. Braketin türbin kulesine bağlantısı 

https://www.lord.com/products-and-solutions/adhesives/structural/basics-best-practices
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Şekil 9. Gerçek ortamda yapılan test sonuçları 

Kule üzerine yapıştırılan kumlanmış ve yapıştırma yüzeyi çinko ile kaplanmış 25 adet braket her iki 

yapıştırıcı ile kule yüzeyine monte edilmiştir. “Yapıştırıcı B” ile yapıştırılan braketlerde tekrarlanabilir-

lik ve bazı numunelerde kürlenme problemleri görülmüştür. “Yapıştırıcı A” çinko kaplamalı braket za-

yıf bir birleşme göstermesine karşın kumlama yapılmış brakete ait birleştirmede uygun ve kararlı so-

nuçlar elde edilmiştir.  

Yaşlandırma Testleri 

Birleştirmelerin oda sıcaklığından 80 oC sıcaklığa kadar farklı sıcaklıklarda dayanımlarının değerlendi-

rilmesi amacıyla ISO 9142:2003’a uygun olarak yaşlandırma testleri yapılmıştır. Bu testlerde daha önce 

kullanılan iki yapıştırıcıya ek olarak, yüksek sıcaklıklara dayanım gösteren “yapıştırıcı C” de 

kullanılmıştır. Yapıştırma yüzeyleri boyalı ve boyasız olarak ayrı ayrı test edilmiştir. testlerin sonunda 

boyanın mukavemet değerlerinde önemli bir etkisi olmadığı gözlemlenmiştir. 

Tablo 2. Farklı yaşlandırma sıcaklıklarında kopma yükleri (N) 

Yapıştırıcı T (ºC) 

26 60 80 

Yapıştırıcı A 8066 3097 918 

Yapıştırıcı C 14306 8598 6043 

Yapıştırıcı B 18389 5374   
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Şekil 10. Çeşitli sıcaklıklarda yapışma bağının kopma yükleri 

Bu sonuçlar, yüksek sıcaklıklarda “yapıştırıcı C”  ‘nin daha iyi sonuç verdiğini göstermektedir. 

Darbe Testleri 

Oda sıcaklığında yerçekimi etkisinde 596 J değerine kadar darbe testi yapılmıştır. Bu amaçla kullanılan 

test düzeneği Şekil 11 ‘de verilmiştir.  Tablo 3 ‘de değerleri verilen farklı yükler 0,830 m yükseklikten 

numune üzerine bırakılmış ve hasar oluşup oluşmadığı gözlemlenmiştir. 596 J değerinde bağlantının 

söküldüğü gözlenmiştir.  

 

 

Şekil 11. Darbe testi 
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Tablo 3. Darbe testi sonuçları 

Nu-

mune 

No 

Yükseklik 

(m) 

Ağırlık  

 (kg) 

Enerji  

(J) 

Hasar  

P22 0.83 9.8 79.8 Yok 

0.83 13.3 108.3 Yok 

0.83 15.3 124.6 Yok 

0.83 19.3 157.1 Yok 

0.83 25.3 206.0 Yok 

0.83 35.3 287.4 Yok 

0.83 45.3 368.8 Yok 

0.83 55.3 450.3 Yok 

0.83 73.3 596.8 Yok 

0.83 73.3 596.8 Söküldü 

P18 0.83 25.3 206.0 Yok 

0.83 43.3 352.6 Yok 

0.83 53.3 434.0 Yok 

 

BULGULAR ve SONUÇ 

Bu çalışmada rüzgar türbin kulesi içerisinde bulunan tırmanıcı merdivenlerinin, platformların ve güç 

kablolarının gövdeye sabitlenmesinde kullanılan bağlantı braketlerinin, kule duvarına farklı yapıştırıcı-

lar ile birleştirilmesinde, yapıştırma performanslarının değerlendirilmesi amacıyla mekanik test çalış-

maları yapılmış ve bu test çalışmalarına göre uygun yapıştırıcının seçilmesi hedeflenmiştir. Yapıştırıcı-

ların montaj performanslarının değerlendirilmesi amacıyla rüzgar türbini iç duvarlarına monte edilen bir 

braket üzerinde mekanik testler uygulanmıştır. Yapıştırma yüzeyleri boyalı ve boyasız olarak ayrı ayrı 

test edilmiştir. Yapıştırıcı olarak üç farklı tipte yapıştırıcı kullanılmıştır. Yapıştırma işlemi sonucunda 

çeşitli sıcaklık ve nem değerlerinde test numunelerine kesme, darbe ve yaşlandırma deneyleri yapılmış-

tır. Bu deneyler sonucunda oda sıcaklığında en başarılı yapıştırıcının akrilik “yapıştırıcı B” olduğu, yaş-

lanma etkilerine karşı ise “yapıştırıcı C” ile daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Boyanın, mukavemet 

değerlerinde önemli bir etkisi olmadığı gözlemlenmiştir. Deneylerde iki farklı kumlanmış ve çinko kap-

lanmış yüzeylerin yapışma performansları değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda çinko kaplanmış yü-

zeyin yapıştırma performansının zayıf olduğu buna karşın kumlanmış yüzeyde daha başarılı sonuç alın-

dığı görülmüştür. 
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ŞEHİR PLANLAMASINDA MAKRO-BÖLGELEMENİN ÖNEMİ  

Nurten Ayten UYANIK1, Nevbahar EKİN2, Osman UYANIK2 

1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Mülkiyet  

Koruma Ve Güvenlik Bölüm, Isparta / Türkiy 
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik M. Bl. Isparta / Türkiye 

Öz: Şehir planlamasında yer seçimi önemli bir kavramdır. Bu kavramın önemi meydana gelen deprem-

lerde oluşan yer ve yapı hasarlarından anlaşılmaktadır. Çoğu zaman oluşan yapı hasarlarının yapı kay-

naklı olduğu belirtilmektedir. Ancak hasar oluşumunda tek parametre yapı hataları değildir. Yapı hata-

larına ek olarak yanlış yer seçimi de hasarın artmasına neden olmaktadır. Ülkemizde yer seçimleri ge-

nellikle mikro-bölgeleme çalışmaları neticesinde yapılmaktadır. Mikro-bölgeleme çalışmaları genel ola-

rak 30 m derinliği kapsamaktadır. Ancak deprem dalgalarını temel olarak yönlendiren derin yeraltı ya-

pılarıdır. Derin yeraltı yapılarının yanal ve düşey yönde yapısının belirlenmesi makro-bölgeleme olarak 

düşünülebilir. Derin yeraltı yapılarının ortaya konulabilmesi için Jeofizik yöntemler uygulanması ge-

rekmektedir. Jeofizik yöntemler ile yere zarar vermeksizin derin yeraltı yapılarının yanal ve düşey yönde 

iki ya da üç boyutlu olarak belirlenmesi mümkündür. Bu derin yeraltı yapılarının belirlenmesi deprem 

dalgalarını yönlendirmesi açısından önemlidir. Örneğin fizik biliminden bildiğimiz iç bükey aynalar 

ışığı toplar iken dış bükey aynalar ışığı dağıtmaktadır. Buna benzer şekilde yer içerisindeki senklinal (iç 

bükey) şeklinde bir taban topografyasının olması ve üzerinin sediman ile örtülmesi durumunda deprem 

dalgaları yer içerisinde yayılırken bu senklinal taban topografyası tüm dalgaları yüzeyde sedimanın or-

tasında odaklayacaktır. Odaklama yapan bölgede deprem dalgaları daha yüksek kuvvetler ile zemini 

etkileyecektir. Dolayısıyla yerleşim yeri seçiminde odaklama bölgeleri tercih edilmemesi gerekmekte-

dir.  Bu yüzden derin yeraltı yapılarının topografyası deprem dalgalarını yönlendirmesi açısından önem-

lidir. Sonuç olarak şehir planları yapılırken derin yeraltı yapı modellerinin ortaya konulması ve yer se-

çimi için öncelikli olarak bu modellerin önerdiği yerleri yerleşime uygun alanlar olarak belirledikten 

sonra mikro-bölgeleme çalışmalarının yapılması daha uygun olacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Şehir Planı, Yerleşim Yeri Seçimi, Jeofizik Yöntemler, Makro-Bölgeleme 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Depremde yüzeye 4 farklı dalga ulaşmaktadır. Bu dalgalar yer içerisinde dönüşüme uğrayarak yüzeyde 

kaydedilmektedir. Ancak, yeraltı yapı modellerinin sınırlarından etkilenerek kırılan, yansıyan ya da ak-

tarılan bu dalgaların genliklerinde büyümeler olmaktadır. Deprem dalgalarının sağlam kaya ortamlarda 

etkisi çok az iken, suya doygun yumuşak, kalın dolgu alanlarda deprem dalgalarının etkisi 3-4 kat art-

maktadır. Dolayısıyla, şehir yapılaşmalarının suya doygun, kalın, dolgu alanlarda olması durumunda 

aşırı yıkımların olması deprem dalgalarının etkisinin büyümesinden kaynaklanmaktadır. Normal şart-

larda sağlam kaya ortamlarda sadece P ve S dalgalarının etkileri görülürken; yumuşak, kalın, dolgu 

ortamlarda bu dalgalara ek olarak yüzey dalgalarının etkisi de çok fazla görülmektedir. Bu yüzden de, 

yumuşak, kalın, dolgu alanların üzerindeki yapılaşma ya yakılmaya ya da aşırı maliyetli sonuçlara ma-

ruz kalacaktır. Bu nedenle, yapılaşmaların sağlam kaya ortamlarda yapılması hem maliyet hem de dep-

remde yapının hasar görmemesi açısından önem arz etmektedir. Yerleşim yeri seçimi için basit olarak 

NEHRP yönetmeliğinde (BSSC, 1997) ve Türk Deprem Yönetmeliğinde (TDY, 2007) VS30>760 m/s 

değeri ortamın kaya olduğunu ifade etmektedir. Bu işlem jeofizik sismik çalışma ile çok hızlı ve kolay 

bir biçimde yapılmaktadır. 
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Deprem gibi bir kuvvete maruz kalan zemin yüzeyindeki sismik tepki bu zeminin özelliklerine bağlı 

olarak değişmektedir. Bu nedenle şehir planlaması ve sismik etkiyi azaltmaya yönelik önlemlerin belir-

lenmesi amacıyla makro ve mikrobölgeleme çalışmalarının yapılması oldukça önemlidir (Uyanık, 2015; 

Oliveira vd., 2020). Ülkemizde uygulama açısından mikro-bölgeleme çalışmaları yapılmaktadır. Ancak 

makro-bölgelemeye yönelik çalışmalar nerdeyse hiç yoktur. Derin yeraltı yapılarının ortaya konulması 

makro-bölgeleme çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Yer içinin fiziksel ve yapısal özellikleri he-

terojendir. Buna bağlı olarak depremin yumuşak zemin üzerindeki etkisinin farklı olmasından dolayı 

yapılardaki hasar şiddeti artmaktadır (Uyanık,  2015). 

Alveres (1990)’da 1985 Mexico City depreminde depremin odak noktasından 400 km uzakta olan şehrin 

merkezinde çökme gerçekleştiğini bildirmiştir. Bu çökmenin 2 m eninde 1.5 km uzunluğunda olduğunu 

ve oluşturduğu derin yeraltı yapısında görülen kireçtaşı ortasında düşük hızlı bir seviye olduğunu ve bu 

seviyede deprem dalgalarının tekrarlı yansımaya maruz kaldığını jeofizik yöntemlerle ortaya koymuş-

tur. USGS (2000)’de 640 noktada sismik istasyon verilerine ek olarak 90 ayrı noktaya sismograflar 

yerleştirilmiş ve 1994 Northridge depremi sonrasında meydana gelen 1000 den fazla deprem kaydı in-

celenmiş ve elde edilen yeraltı modeline göre hasarlı alanlar deprem simülasyonları sonucunda belirlen-

miştir.  

Makrobölgeleme açısından uygun olan alanlarda mikrobölgeleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu kap-

samda, mikrobölgeleme çalışma alanındaki 30 m derinliğe kadar olan zemin özelliklerinin ortaya ko-

nulması gerekmektedir. Zemin özellikleri olarak katmanların sismik P ve S dalga hızları, hız oranları 

VP/VS, VS30 parametresi, zemin türü, kalınlığı, ve dinamik elastik özelliklerinin yanı sıra zeminin hakim 

titreşim periyodu, zemin büyütmesi ve zeminlerin sıvılaşma potansiyeli (Uyanık vd., 2013; Uyanık, 

2020) sayılabilmektedir. 

AMAÇ  

Bu çalışmada, şehir planlamasında makrobölgeleme ve ardından mikrobölgeleme yapılarak yapılaşma 

için uygun yer seçimi yapılmasının önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

KAPSAM 

Bu kapsamda makro- ve mikro-bölgelendirme çalışmaları kapsamında yapılması gereken çalışmaların 

aşamaları anlatılarak örnek jeofizik çalışmalar ile ilgili yapılan değerlendirmeler sunulmuştur. 

YÖNTEM  

Mühendislik problemlerinin çözümünde jeofizik yöntemlerden yararlanılmaktadır. Sismik yöntemler, 

elektrik-elektromanyetik yöntemler, gravite, SPAC ve mikrotremör gibi yöntemlerin yardımıyla hem 

derin yeraltı yapısı hem de yüzeyden 30 m derinliği kadar olan tabakaların analizi yapılabilmektedir. 

BULGULAR 

Yerin içyapısına bağlı olarak deprem dalgaları yönlenebilmekte, saçılma ya da odaklanmalara sebep 

olabilmektedir. İçbükey odaklama bölgeleri ağır hasarlı alanları oluştururken, dışbükey saçılma bölge-

leri hasarsız ya da az hasarlı olmaktadır. Şekil 1’de iç bükey aynaya örnek teşkil edecek bir senklinal 

yapı söz konusudur. Bu model Pamuk vd. 2018’den değiştirilerek hazırlanmıştır. Bu en son olan Sisam 

adası yakınındaki 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin İzmir bayraklı 
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ilçesinde oluşturduğu hasarın nedeni olabilir. Şekil 1’den de görüleceği üzere Bayraklı ilçesinde yakla-

şık 300-350 m civarında yumuşak bir dolgu alanı ve bu alan üzerinde yerleşmiş bir Bayraklı ilçesi mev-

cuttur. Bu dolgu alanın Vs değerinin 250 m/s civarında olması zayıf bir dayanıma sahip olduğunun 

göstergesidir. Bu dolgu alanın hemen altında 1500 m/s civarında çok sağlam kaya ortam olduğu anla-

şılmaktadır. Kaya ile yumuşak toprak alanı sınırının iç bükey ayna şeklinde olması deprem dalgalarını 

dolgu alanının orta kesimlerine odaklayarak deprem etkisini büyütmüş ve yıkımlara neden olmuştur. 

 

Şekil 1. Deprem dalgalarının odaklanması (Pamuk vd., 2018’den düzenlenmiştir) 

SONUÇ 

Makrobölgeleme çalışmaları kapsamında yeraltının en az 100m derinliğe kadar olan derinliğinin araştı-

rılması, taban kaya ve yeraltının yanal değişimlerinin saptanması, yeraltında gömülü vadi ve tepelerin 

konumlarının belirlenmesi (içbükey ve dışbükey), olası fayların belirlenmesi, üç boyutlu yeraltı sismik 

basınç ve kayma dalga hız modellerinin belirlenmesi, dinamik parametrelerin saptanması gerekmekte-

dir.  

Derin yeraltı yapı şekline bağlı olarak deprem dalgalarının yönlenmesi sonucunda yer yüzeyinde odak-

lama alanları oluşmaktadır. Bu alanlarda yoğun deprem dalgalarının etkisi yer büyütmesi olarak ortaya 

çıkmaktadır. Benzer şekilde yine yeraltı yapı şekline bağlı deprem dalgalarının etkisinin az olduğu alan-

lar ortaya konularak yerleşim için uygun alanlar belirlenebilmektedir.   

Yerleşime uygun alanlar belirlendikten sonra mikro bölgeleme için, en az 30 m derinliğe kadar yeraltının 

araştırılması, tabakaların yanal ve düşey yöndeki yayılımının ve zemin özelliklerinin belirlenmesi, ze-

min taşıma miktarları, oturma, yatak katsayısı, zemin türünün ve sıvılaşabilecek alanların saptanması, 
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zemin büyütmesi ve zeminin hakim titreşim periyodunun belirlenmesi yapılaşma açısından yararlı ola-

caktır.  
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ALTERNATÖR TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU 

Mehmet Baki DOĞRU1,  Deniz PERİN1, Demet GÖNEN OCAKTAN2,  

A.Deniz KARAOĞLAN2, Ali ORAL3 

1 İşbir Elektrik Sanayi AŞ, Balıkesir / Türkiye 
2 Balıkesir Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Balıkesir / Türkiye 
3 Balıkesir Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Balıkesir / Türkiye 

Öz: Günümüz enerji sistemlerinde elektrik enerjisi üretiminde çok sık kullanılan alternatörler, özellikle 

yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla, daha az kayıp ile daha verimli 

alternatörlerin ve enerji sistemlerinin elde edilmesi çalışmaları devam etmektedir. Çalışmada tasarımı 

yapılan rüzgar türbini alternatör rotorunun hafifletilerek alternatörün daha düşük kalkış momenti ve do-

layısıyla daha düşük rüzgar hızlarında tahrik edilebilmesi hedeflenmiştir. Rüzgar türbinleri minimum 7 

m/s hızlarda elektrik üretebilmektedir. Bu makalede daha düşük rüzgar hızlarında elektrik üretilebilme-

sini sağlamak üzere rüzgar türbinlerinde kullanılan sabit mıknatıslı alternatörler üzerinde çalışma yapıl-

mıştır. Sabit mıknatıslı alternatör ağırlığının azaltılabilmesi için, silisli sac metal ağırlığının en fazla 

olduğu rotor kısmı üzerinde topoloji optimizasyonu çalışması yapılmıştır. Yazılım ile yapılacak olan 

Topoloji Optimizasyonunda Malzeme Dağılımı Metodu kullanılacaktır. Bu yöntemde her bir sonlu ele-

manın yoğunluğu tasarım değişkeni olarak kabul edilir. Topoloji optimizasyonu için öncelikle türbin 

kanatları tarafından oluşturulan moment etkisi ile rotor üzerinde oluşabilecek burulma gerilmelerine 

direnebilecek bir yapı oluşturulmuştur. Oluşturulan bu yapının, manyetik akı dağılımı üzerine etkileri 

Maxwell yazılımı ile değerlendirilmiştir.  Rotor topoloji optimizasyonu ile rotorda boşaltma yapılarak 

ağırlığı azaltılmış ve bu boşaltmanın manyetik etkileri ile alternatör üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Çalışmada elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde yapılan topoloji optimizasyonu sonucunda rotor 

ağırlığında %10 kazanç sağlandığı ve buna karşın rotor manyetik akı değerinde önemli bir değişimin 

olmadığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Alternatör, Senkron Alternatör, Rotor, Stator, Topoloji Optimizasyonu 

GİRİŞ 

Alternatörler, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren elektrik makineleridir. Alternatörler; jenera-

törler, hidroelektrik santralleri, rüzgâr türbinleri vb. gibi birçok farklı alanda kullanılmakta olup ikaz 

kısmı ve ana kısım olmak üzere iki temel bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler stator ve rotor olarak iki 

kısma ayrılmaktadır. Stator alternatörün duran kısmına, rotor mil üzerine montajı yapılan hareketli kıs-

mına verilen isimlerdir (Kaynaklı-2010) .   

Alternatörler ve elektrik motorlarının yapılarının iyileştirilmesi için birçok çalışma yapılmıştır. Lee 

(2010), tarafından yapılan çalışmada sonlu elemanlar yöntemi ile elektrik motorlarının rotor yapısında 

iyileştirmeler yapılarak, manyetik alan ve tork dalgalanmaları minimize edilmiştir (Lee-2010).  Ege 

(2009), tarafından yapılan çalışmada doğrudan tahrikli kalıcı mıknatıslı rüzgâr türbini alternatörlerinin 

boyutlandırılması ve çalışma prensibi, enine eksenel rüzgâr türbini yapıları dikkate alınarak belirlen-

miştir. Çalışma sonucunda tasarlanan çift rotorlu rüzgâr türbini alternatörünün analiz sonuçları yapılan 

hesaplamalar ile karşılaştırılmış ve sonuçlar başarılı bulunmuştur (Ege-2009). Fornasiero (2010), yaptığı 

çalışmada sabit mıknatıslı elektrik makineleri ve yapıları hakkında araştırmalar yaparak, boyutlandır-

maları hakkında bilgi vermiştir. Çalışma sonucunda sabit mıknatıslı alternatör hesaplamaları ve kayıplar 
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incelenmiştir. Kütük (2011), tarafından yapılan çalışmada sabit mıknatıslı alternatörün ANSYS 

Maxwell programında manyetik analizleri yapılarak boyutlandırılması yapılmıştır.  

 

Yine bu çalışmanın konusu olan topoloji optimizasyonu alanında da yapılan birçok çalışma bulunmak-

tadır. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.  

Şen (2007), tarafından yapılan çalışmada kuru yük dorsesinin tasarım ve kalınlık optimizasyonu yapıl-

mıştır. Amaç; daha ince malzeme kullanılarak, aynı çalışma şartlarında istenilen mukavemeti sağlaya-

cak dorse tasarımını gerçekleştirmektir. Saleem ve ark. (2008), çalışmalarında mukavemeti yüksek, ağır-

lığı az olan malzeme taleplerindeki artma nedeniyle, topoloji optimizasyonunun matematik modeli üze-

rinde çalışmışlardır. İstenilen parçanın topoloji optimizasyonu incelenerek, ANSYS programında opti-

mizasyon sonrası yapısal analizleri tekrar yapılarak optimizasyonu yapılan ve yapılmayan malzemeler 

kıyaslanmıştır. Çalışma sonucunda yeni tasarım önerisinin daha güvenilir ve hafif olduğu gözlenmiştir. 

Çalışkan (2018), tarafından yapılan çalışmada bir ticari taşıtın makas gözü parçasında topoloji optimi-

zasyonu yapılmıştır. Optimizasyon öncesindeki parçanın yapısal analizleri ve yer değiştirme miktarı ile 

optimizasyon sonrası tasarlanan parçanın yapısal analizleri ve yer değiştirme miktarı kıyaslanarak yo-

rulma analizleri ile birlikte tasarım değerlendirilmiştir. Göv (2016), tarafından yapılan çalışmada eleman 

silme yöntemi ile ağırlık ve mukavemet dengesinin önemli olduğu sistem parçalarında topoloji optimi-

zasyonu yapılmıştır. Yorulma analizleri ANSYS Workbench programı ile gerçekleştirilmiş ve parçanın 

yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür. Gezer (2011), çalışmasında ANSYS progra-

mında topoloji optimizasyonu algoritması geliştirerek, dinamik yükler altında optimizasyonun etkilerini 

incelemiştir. Çalışma sonucunda statik ve dinamik yüklemeli yapılarda oluşan farklılıklar kıyaslanmış-

tır. 

Bu bildiride 4 kW güce sahip sabit mıknatıslı senkron alternatörlü rüzgar türbininin, alternatör rotor 

kısmında manyetik akı değişimini etkilemeyecek şekilde topoloji optimizasyonu çalışması yapılarak 

yeni tasarımın mekanik ve elektriksel olarak mevcut alternatör yapısından farkları incelenecektir. 

Alternatör Yapısı 

Senkron alternatörler, mekanik dönme hareketini elektrik enerjisine dönüştüren elektrik makineleridir. 

Bu alternatörler mekanik olarak, stator, rotor, taşıyıcı mil ve gövde olmak üzere 4 ana kısımdan oluş-

maktadır. 

Stator silisli sacların istenilen gücün elde edileceği sac paket boyunda dizilmesi ve preslenmesi ile elde 

edilmektedir. Stator çapı ve oluk yapıları, elde edilmek istenilen güç ve yerleştirilecek bakır tel alanına 

göre tasarlanmaktadır. Rotor tasarımında temel etken çalışma devri ve hesaplanan stator iç çapıdır. İs-

tenilen devre göre rotor kutup sayısı belirlenerek stator tasarımı ve bu tasarıma göre stator sarımı yapı-

labilmektedir.  
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Şekil 1. Senkron alternatör kesit görünümü 

AMAÇ ve KAPSAM 

Bu çalışmada, rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi amacıyla kullanılacak olan sabit mıknatıslı alternatör-

lerde kalkış momentini düşürmek amacıyla rotorun hafifletilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, manyetik 

akı dağılımını zaafa uğratmayacak ve oluşan moment nedeniyle rotor mukavemetini düşürmeyecek şe-

kilde rotor topoloji optimizasyonu yapılmıştır.  

Optimizasyon, mühendislik açısından en az malzeme kullanarak en kaliteli ve en iyi ürünü tasarlamayı 

ve üretmeyi hedeflemektir. Optimizasyon kısaca bir probleme belirtilen koşullar altında en iyi çözümü 

bulabilme çalışmasıdır. 

Mühendislik problemlerinde optimizasyon, yapısal optimizasyon altında 3 ana başlıkta incelenmektedir. 

Bunlar; Şekil Optimizasyonu, Boyut Optimizasyonu ve Topoloji Optimizasyonudur (Şekil 2) (Top-

2018). Boyut Optimizasyonunda yapının genel ölçüleri, kesiti ve kalınlığı gibi değişkenler optimize 

edilir. Şekil Optimizasyonunda yapının dış geometrisi optimize edilir (Gezer-2011). Topoloji Optimi-

zasyonu ise oluşturulan yapıda minimum kütle ile maksimum mukavemetin sağlanabilmesini amaçla-

maktadır. Farklı yaklaşımlar ile yapının Topoloji Optimizasyonu elde edilebilmektedir.  

 

Şekil 2. a-Boyut optimizasyonu, b-Şekil optimizasyonu, c-topoloji optimizasyonu 

ANSYS yazılım ile yapılacak olan Topoloji Optimizasyonunda Malzeme Dağılımı Metodu kullanıla-

caktır. Bu yöntemde her bir sonlu elemanın yoğunluğu tasarım değişkeni olarak kabul edilir. Malzeme 

dağılımı metodunda, elastisite modülü bağıntısı aşağıda verilen şekilde tanımlanır:  

     (1) 

ρ, ρi , ρ0, sırasıyla normalleştirilmiş, ara ve gerçek malzeme yoğunluğunu ifade eder. ρ, 0 ≤ ρ ≤ 1 ifa-

desindeki bir değere sahiptir. 0, yoğunluğu sıfır olan elemanın boşaltıldığını ve 1, yoğunluğu bir olan 
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elemanın tasarım alanında kalacağını ifade eder. Ei ve E0 sırasıyla ara ve gerçek malzeme yoğunluğu-

dur. n, üs’ ü ifade eder. n > 1 olduğunda ara yoğunluk cezalandırılır ve normalleştirilmiş yoğunluk 0 

veya 1 olmaya zorlanır (Yıldız-2003). 

Bu metotta, sonlu elemanlar modeli hazırlanan parçanın gerilme dağılımı Von Mises kriterine göre in-

celenerek eleman kalınlığı belirlenir. Kalınlık belirleme işleminden sonra yeni yapıya göre sonlu ele-

manlar modeli tekrar oluşturularak parça gerilme dağılımı değerlendirilir.  Bu çalışmada esas amaç, 

gerilmelerin oluştuğu bölge haricindeki malzemelerin çıkarılması halinde parça mukavemetinde deği-

şikliğin olmamasıdır. Böylece, daha hafif yapıda aynı mekanik ve elektriksel özelliklere sahip alternatör 

tasarımı sağlanacaktır15. 

YÖNTEM 

Yapılan çalışmada, rüzgar türbinlerinde kullanılan sabit mıknatıslı alternatör yapısı incelenerek önce-

likle alternatörü etkileyen yükler belirlenmiştir. Sistemin kurulacağı bölge ve yükseklikteki rüzgar hızı 

ve buna bağlı olarak alternatör milini etkileyen kuvvetler hesaplanmıştır. Burada rüzgar kanat ağırlığı 

ve kanada etki eden kuvvetler dikkate alınarak tasarlanan rotor ağırlığı ve buna bağlı olarak stator ve 

rotor arasındaki hava boşluğu mekanik tasarım ve elektriksel verim için önemli değişkenlerdir. 10 m/s 

rüzgar hızı olan bölgede 4 kW güce sahip türbin boyutlandırması için yapılan hesaplamalar sonucunda 

4 kW’lık bir türbin için gerekli olan türbin kanat çapı 4 m hesaplanmıştır.  Kanat çapı belirlenen türbinin 

ağırlığı ve mile etki eden kuvvetler değerlendirilerek alternatör mili mukavemet hesaplarına göre bo-

yutlandırılmıştır. Çalışmada türbin kanat ağırlığı ve rotorda oluşan moment değeri, istenilen anma gü-

cünün elde edilebilmesi için gerekli manyetik akı değeri değerlendirilerek gerekli topoloji optimizas-

yonu yapılmıştır.  Tasarımı ve boyutlandırma çalışması yapılan alternatör için, çalışma anında net ağır-

lığın azaltılması alternatörün daha düşük kalkış momenti ile elektrik üretmesini sağlayabilecektir. Bu 

çalışmada, kalkış momentinin düşürülmesi ve alternatör rotorunun ağırlığının azaltılması amacıyla rotor 

üzerinde topoloji optimizasyonu yapılmaktadır. Rotorda yapılan optimizasyon çalışmasında dikkat edi-

lecek olan husus, manyetik akı ve dağılımında alternatör verimini olumsuz yönde etkilememesidir.   

Topoloji optimizasyonu analizi için ANSYS programı kullanılacaktır. ANSYS çözümlemesinde; mal-

zeme dağılımı metodunu kullanılarak, gerilmenin yüksek olduğu yerlerde malzeme yapısı korunurken, 

gerilmenin azaldığı veya hiç olmadığı yerlerde malzeme boşaltılmasına izin verilerek, istenilen malzeme 

üzerinde topoloji optimizasyonuyla hafifletme çalışması gerçekleştirilecektir. 

Topoloji optimizasyonu çalışmasından sonra CAD yazılımları yardımıyla imal edilebilir nihai tasarım 

elde edilecektir. Çalışmada kullanılacak rotor tasarımı Şekil 3’de gösterilmektedir. Bu tasarım üzerinden 

analiz çalışmaları yapılarak topoloji optimizasyonu tamamlanacaktır. 

 

Şekil 3. Alternatör rotor tasarımı 

Çalışma esnasında sistem momenti girilerek, tam tutma anında rotorun ANSYS Workbench progra-

mında statik analizleri yapılacak, statik analiz çıktıları topoloji optimizasyonu girdileri olarak belirlene-

rek optimizasyon çalışması tamamlanacaktır. 
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Sistem 4 kW güç üretirken rotorda 191,12 Nm moment oluşmaktadır. Oluşan bu dönme momenti ile 

zorlanan motor, sınır şartı olarak tanımlanan rotor dış kısmından kitlenmesi halinde, maksimum moment 

ile zorlama durumu için analiz çıktıları Şekil 4-a’da, elde edilen statik analiz sonuçlarına göre topoloji 

optimizasyonu Şekil 4-b’de görülmektedir. 

    

Şekil 4. a-Rotor statik analizi. b- Topoloji optimizasyonu boşaltma yapılmış gösterim 

Yapılan çalışma sonucunda rotorda boşaltma yapılabilecek alan belirlenmiştir. Rotor montajında kulla-

nılacak olan cıvata deliklerinin analiz sonuçlarında korunması için, bu kısım çıkarılamayacak bölge ola-

rak belirlenerek analiz tekrar yürütülmüştür.  Cıvata bağlantı noktaları korunacak şekilde tanımlanan 

rotor tasarımının topoloji optimizasyonu Şekil 5’de verilmiştir. 

 

Şekil 5. Cıvata bağlantı kısmı korunmuş olarak topoloji optimizasyonu 

Yapılan Topoloji Optimizasyonu analiz çalışmaları sonucuna göre, alternatör rotoru sac paketi kapama 

saclarının montajı için kullanılan cıvata bağlantı noktalarının arasındaki kısmından boşaltma yapılarak 

tasarım tamamlanmıştır. Yapılacak olan optimizasyon için boşaltma işleminde rotorun manyetik akı 

değerinin kayba uğramaması gerekmektedir. Bunun incelenebilmesi için ANSYS Maxwell yazılımında 

analizler yapılarak sonuçlar incelenmiştir. 

Yapılan analizlerde manyetik akı dağılımı incelenmiştir. Çalışmada, stator tarafındaki manyetik akıdan 

ziyade rotor tarafındaki manyetik akı dikkate alınmıştır. Stator tarafında akı hemen hemen tüm bölgeye 

yayıldığı için stator tarafında bir optimizasyona başvurulmamıştır. Ancak rotor tarafında mil ile mıkna-

tıslar arasındaki bölgede manyetik akı dağılımı göz önünde bulundurularak hafifletme çalışması yapıl-

ması uygun görülmüştür. Bu çalışmada rotor yapı malzemesi olarak M530-50A silisli sac kullanılmıştır. 

Kullanılan sacın 1,7 Tesla değerinde doygunluğa ulaştığı göz önünde bulundurulduğunda, sabit mıkna-

tıslı alternatör bu değerin üzeri ısınması halinde verimsiz çalışmaya neden olacaktır. Dolayısıyla rotor 

ve statordaki manyetik akı dağılımının yaklaşık eşit olması ve 1,7 Tesladan az olması alternatörün ça-

lışmasını idealleştirecektir.   Şekil 6-a’da rotor üzerinde hafifleştirme yapılmamış haldeki manyetik akı 

dağılımı görülmektedir. Şekilde görülen manyetik akı dağılımına göre, manyetik akı iletimine katkısı 

olmayan gri bölgelerde ve akı dağılımını düşük olduğu mavi bölgelerde boşaltma yapılabileceği değer-

lendirilmiştir. Bu değerlendirmeye göre boşaltma işlemleri için Şekil 6.b ve 6.c’de görüldüğü gibi iki 

farklı geometri dikkate alınmıştır.  
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a-Hafifletme yapılmamış   b- Dairesel boşaltma   c-Trapez şekilli boşaltma 

Şekil 6. Rotorda manyetik akı dağılımları 

Şekil 6.b ‘de mil ile mıknatıslar arasında rotor hacminden iki adet silindir çıkartılmıştır. Çıkartılan bu 

silindir manyetik akı dağılımına negatif bir etki yapmadığı renkli dağılımdan açıkça görülmektedir. Bu 

adımdan sonra Şekil 6.c’de görüldüğü gibi trapez şekilli hafifletme çalışması denenmiştir. Her iki ça-

lışma sonuçları değerlendirildiğinde nihai sonuç trapez şeklindeki boşaltmanın en iyi sonucu verdiği, 

özellikle stator manyetik akının değişmediği açıkça görülmektedir. Manyetik akının dağılım karakteris-

tiğinin aynı kaldığı Şekil 7 ‘de görülmektedir. 

BULGULAR ve SONUÇLAR 

Çalışma boyunca iki adet rotor boşaltma yapılmıştır. Bu boşaltmalar dairesel ve trapez olarak adlandı-

rılıp Şekil 7’de verilmiştir. Başlangıçta yapılan dairesel boşaltma artırılarak trapez boşaltmaya ulaşıl-

mıştır. Bu boşaltma sonucunda rotor kütlesi 41,10 kg dan 36,70 kg a düşerek yaklaşık %10 hafifletil-

miştir. Net ağırlığın azaltılması alternatörün daha düşük kalkış momenti ile elektrik üretmesini sağlaya-

bilecektir. Bununla birlikte bu çalışmaya paralel yürütülen manyetik dağılım Şekil 7’de verilmiştir. Al-

ternatörün merkezinden başlayıp en dış noktaya kadar uzanan yarıçap doğrultusundaki manyetik akı 

grafiği ise Şekil 7’de verilmiştir. Mavi değerler herhangi bir boşaltma yapmadan optimizasyon öncesi 

olarak kaydedilmiştir. Bu değer bir pik yapmış ve akabinde de en düşük değere ulaşmıştır. Alternatör 

yapısında manyetik akı dağılımının yaklaşık eşit olarak dağıtılması alternatör verimi açısından oldukça 

önemlidir. Gri renkli olan dairesel boşaltma değerlerinin ise, genel olarak optimizasyon öncesi kayde-

dilen mavi renkli değerlerden yüksek ve daha kararlı olduğu açıkça görülmektedir.  Bu değerlerden 

sonra yapılan ikinci boşaltma artırılarak trapez boşaltmaya ulaşılmıştır. Bu sayede daha fazla hacim 

çıkarttırılarak hafifletme sağlanmıştır. Bunun manyetik yansıması ise neredeyse aynı kalmış hatta bazı 

bölgelerde yükselme kaydedilmiştir. Alternatörün manyetik akı değerinin 1-1,7 Tesla çalışma aralığı 

göz önünde bulundurulduğunda kararlı bir şekilde artan ve azalan sonuçlar verimi olumlu yönde etkile-

yecektir.  Yapılan değerlendirmeler eşliğinde tasarım revize edilmiş (Şekil 8-a) ve mekanik analizleri 

yapılmıştır (Şekil 8-b). 
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Şekil 7. Yarıçap  boyunca manyetik akı değerleri 

 

   

Şekil 8. a-Topoloji optimizasyonu sonrası rotor tasarımı, b- Topoloji optimizasyonu sonrası ro-

tor analizi 

Sonuç olarak manyetik olarak etkilenmeden hatta iyileştirilen optimizasyon, ağırlık azaltma da başarılı 

bir şekilde tamamlanmıştır.  4 kW gücündeki rüzgar türbini alternatöründe yapılan çalışmada, rotor 

ağırlığında sağlanan %10 hafifletmenin rotor ve mil mukavemetini çok etkilemediği ancak daha yüksek 

güçlerdeki rüzgar türbini alternatörlerine uygulanması durumunda, kütlede ciddi bir azalma ve elbette 

daha düşük kalkış momenti ile elektrik üretimi yapılabileceği öngörülmektedir.  
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OTONOM ARAÇLAR İÇİN 360° LAZER NAVİGASYON SİSTEMİNİN TASARIMI VE 

DEĞERLENDİRMESİ 

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

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

Öz: Son yıllarda kendi kendine gidebilen otonom araçlar ve otonom robotlar üzerinde yapılan çalışmalar 

büyük bir ivme kazanmıştır. Otonom araçlar, barındırmış oldukları navigasyon sistemleri ile gideceği 

yolu hesaplayabilir. Ayrıca birçok navigasyon sistemi, sahanın iki veya üç boyutlu bir haritasını çıkara-

rak engel tespiti ve haritalama da yapabilir. Otonom araçlar, çevreye ait tüm bilgileri bu algılayıcılar 

sayesinde toplar ve kendilerine atanan iş emirlerini yerine getirirler. Özellikle günümüzde kullanılmakta 

olan Lidar teknolojileri, çok yüksek bir hassasiyette ve yüksek bir hızla çevreyi tarayabildiği için ol-

dukça popüler bir yöntem olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu makalede, otonom araçlar için küçük bir 

Lidar (Light Detection and Ranging) sisteminin tasarlanması amaçlanmıştır. Lidar teknolojisi ile çalışa-

cak bir Test düzeneği ortasına yerleştirilen lidar sensör ile test düzeneğinin iki boyutlu bir haritasının 

çıkartılması sağlanmıştır. Çıkarılan harita ve kurulan test sistemi sayesinde lidar teknolojisinin avantaj 

ve dejavantajlarının daha iyi bir şekilde yorumlanabilmesi sağlanmıştır. Çıkarılan iki boyutlu test hari-

tasının ölçüsel olarak kontrolleri yapılmıştır. Böylece kullanılan sensördeki hata oranları ve sistemdeki 

hata oranlarının bulunabilmesi sağlanmıştır. Farklı renk ve parlaklıktaki cisimlerin lazer mesafe ölçüm 

sensörleri ile ölçümü esnasında oluşabilecek problemlerin önceden anlaşılabilmesi için test düzeneği ile 

mat,parlak, siyah ve beyaz gibi bir çok farklı özellikte test parçası kullanılarak ölçümler yapılmıştır ve 

tüm sonuçlar değerlendirilerek yorumlanması sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: 2D Lidar System, Lazer Tarayıcı, Nokta Bulutu, Alan Tarama, Engel Tespiti, Oto-

nom Araç Navigasyonu 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Otonom araçlar, barındırmış oldukları çeşitli ekipmanlar ile bulunduğu çevreyi tanımlamaya çalışır. Ta-

nımlama işlemi sonrasında ise sahip oldukları yazılımsal fonksiyonlar sayesinde kendilerine atanan iş 

ve rota  emirlerini yerine getirebilirler. 

Otonom araçlarda ve robotlarda çevrenin tanımlanması için genellikle Radar(Radio Detection And Ran-

ging), Lidar(Light Detection and Ranging), kamera ya da manyetik bant gibi navigasyon sistemleri kul-

lanılır. Otonom araçlar, çevreye ait tüm bilgileri bu algılayıcılar sayesinde toplar ve kendilerine atanan 

iş emirlerini yerine getirirler. Özellikle günümüzde kullanılmakta olan Lidar teknolojileri çok yüksek 

bir hassasiyette bulunduğu çevreyi hızlı bir şekilde tarayabildiği için oldukça popüler bir yöntem olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. [1] 

  Lidar sistemlerde lazer ışını üretilerek çevreye doğru yayılması sağlanır. Yayılan ışın, herhangi bir 

cisme ulaştığı zaman yansıma yaparak tekrar geri sensöre döner. Bu olay gerçekleşirken sinyalin gidişi 

ile dönüşü arasındaki zaman farkı mikrokontrolcü tarafından ölçülür. Oluşan zaman farkı ışık hızı ile 

çarpılıp ikiye bölündüğünde  sensör ve ışının çarptığı yüzey arasındaki uzaklık değeri hesaplanmış olur. 

[2] Bu yöntem litaratürde TOF(Time of flight,Uçuş Süresi)  yöntemi olarak adlandırılır ve bu prensibe 

göre çalışan sensörlere TOF sensörleri denir. 
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Şekil 1. Lidar sistemlerde mesafe hesabı130 

Diğer algılayıcı sistemlere göre geniş alanları çok daha hassas bir şekilde tarayabilen lidar sistemlerin 

en önemli dejavantajı, kullanılan lazer ışınlarının bazı durumlarda çarptıkları yüzeyden geri yansırken 

olumsuz hava koşulları nedeniyle kesintiye uğramasıdır. Bazı durumlarda ise ışığın çarptığı yüzeyin 

rengi veya yüzey pürüzlülüğü nedeniyle çeşitli problemler oluşabilir. Bu sorunlar, tarama hızının arttı-

rılması ve yazılımsal/donanımsal filtreleme yöntemleri ile tolere edilebilir. 

Günümüzde Google gibi bir çok şirket otonom araçlarında lidar teknolojilerini kullanmaya başlamış ve 

bu sayede 300 metre gibi oldukça büyük bir alan içerisindeki tüm objeleri algılayabilme imkanına sahip 

olmuştur[2]. Her geçen gün gelişmekte olan lidar sistemlerin otonom araçlar ve robotlar için gelecekte 

en önemli bileşenlerden biri olacağı ön görülmektedir. 

 

Şekil 2. Google firmasının Lidar teknolojisi ile çalışan  otonom aracı131 

AMAÇ  

Bu çalışma Kocaeli iline bağlı Çayırova ilçesinde bulunan Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. ve Tic. 

A.Ş.’de gerçekleştirilmiştir. Fabrika içerisinde üretilen ürünlerin, prosesler arasında taşınabilmesi için 

ilerleyen dönemlerde otonom taşıma robotlarının kullanılması planlanmaktadır. Otonom taşıma robot-

ları için manyetik bantlı ya da lazer teknolojisi ile çalışan bir çok navigasyon teknolojisi bulunmaktadır. 

Lazer ile çalışan navigasyon sistemlerinin(Lidar teknolojisinin) avantaj ve dejavantajların daha iyi an-

laşılabilmesi adına bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 

  

                                                            
130 https://medium.com/swlh/lidar-the-eyes-of-an autonomous-vehicle-82c6252d1101 
131 https://en.wikipedia.org/wiki/Waymo 

 

https://medium.com/swlh/lidar-the-eyes-of-an%20autonomous-vehicle-82c6252d1101
https://en.wikipedia.org/wiki/Waymo
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KAPSAM 

Çalışma için lidar teknolojisi ile çalışacak bir test düzeneği hazırlanmıştır. Test düzeneği ortasındaki 

lidar sensör ile test düzeneğinin iki boyutlu bir haritasının çıkartılması sağlanmıştır. Çıkarılan harita ve 

kurulan sistem sayesinde lidar teknolojisinin avantaj ve dejavantajlarının daha iyi bir şekilde yorumla-

nabilmesi sağlanmıştır. 

Çıkarılan iki boyutlu haritanın ölçüsel olarak kontrolleri yapılmıştır. Böylece kullanılan sensör ve sis-

temdeki hata oranlarının bulunabilmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca fabrika ortamında bulunan farklı renk ve parlaklıktaki cisimlerin lazer mesafe ölçüm sensörleri 

ile ölçümü esnasında oluşabilecek problemlerin önceden anlaşılabilmesi için test düzeneği ile mat,par-

lak, siyah ve beyaz gibi bir çok farklı özellikte test parçası kullanılarak ölçümler yapılmıştır.  

Çalışmada elde edilen verilerin ve test sonuçlarının bu makale içerisinde paylaşılması ve yorumlanması 

hedeflenmiştir. 

YÖNTEM 

Sistem Tasarımı 

360 derece boyunca lazer ışınları atarak bulunduğu çevreyi tanımlayacak bir Lidar sistem tasarımı ya-

pılmıştır.  

Lidar sistemlerde en önemli bileşen, lazer sensördür. Farklı dalga boylarında ve farklı menzillerde yüz-

lerce çeşit sensör bulunmaktadır. Bu makale çalışmasında ST microelectronics firmasını VL53L0X TOF 

sensörü kullanılmıştır. Dünyanın en küçük lazer sensörü olarak geliştirilen bu sensör sadece 4.4mm x 

2.4mm x 1.0mm boyutlarındadır. Kullanılan sensörün maksimum algılama mesafesi 2 metredir. Sensör 

insan gözü tarafından algılanamayan 940nm dalga boyunda bir lazer ışını kullanmakta olup robotik ve 

kullanıcı elektroniği ürünlerinde kullanılabilmektedir. 

 

Şekil 3. VL53L0X Sensör    

Günümüzde kullanılmakta olan lidar sensörler genellikle bir ya da daha çok lazer sensörün dönen bir 

tambur etrafına yerleştirilmesi ile oluşturulur. Tamburun belirli bir devir ile döndürülmesi sonucu çev-

renin 360  derece boyunca fiziki olarak taranabilmesi mümkün hale gelir.  

Kullanılan VL53L0X sensörün, Nema 17 boyutlarında bir step motor üzerine yerleştirilerek istenilen 

hassasiyet ve hız ile dönmesi sağlanmıştır. Böylece çevreyi tarayabilen bir Lidar sistem kurulmuştur. 

DRV 8825 step motor kontrolcüsü ile sürülen motorun,  her bir ölçüm için 1.8 derece döndürülmesi 

sağlanmış ve ardından lazer sensör ile  ölçüm alınmıştır. Bu işlem 360 derece boyunca tekrarlanmış ve 

böylece test alanının iki boyutlu bir haritasının çıkarılması sağlanmıştır.  
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          Şekil 4. Test Düzeneği ve Sensör Yerleşimi        

DRV8825 step motor sürücüsü ve lazer sensörün kontrolü için ise Arduino nano kullanılmıştır. Sensör 

ile Arduino arasındaki iletişim I2C protokolü ile kurulmuştur. Bağlantı şeması aşağıdaki gibi kurularak 

sistem çalışır hale getirilmiştir. 

 

 

Şekil 5.  Devre Şeması 

Yazılım Çalışmaları 

Şekil 6.  Algoritma Şeması 
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Sistemin çalışır hale gelebilmesi için Arduino Nano üzerinde yer almakta olan mikroişlemci içerisinde 

çalışacak bir yazılım hazırlanmıştır. Yazılımın ana amacı, step motoru belirli aralıklarla döndürüp lazer 

sensöre ölçüm yaptırmak  ve ardından sonuç bilgisini serial protokül ile bir bilgisayara göndermektir. 

Bu prosesin her 1.8 derecede bir tekrarlanması ile  360 derecelik bir alanın taranmasını sağlamaktır. 

Test Düzeneği ve Gerçekleştirilecek Testler 

Lidar düzeneği, 220mmx300mm boyutlarında bir kutunun merkezine yerleştirilmiştir. Sensörün her 1.8 

derecede bir ölçüm alması sağlanarak bulunduğu çevreyi algılaması sağlanmıştır. Elde edilen veriler 

anlık olarak Processing programına gönderilerek nokta bulutu olarak bilgisayar ortamında çizdirilmiştir. 

Yerleştirilen 3 adet kutu lidar sistemi tarafından algılanmıştır. Oluşturulan nokta bulutlarının yazılımsal 

olarak yorumlanması ile otonom araçların çevreyi tanımlayabileceği ve engelleri tespit edebileceği bir 

lidar sistemi oluşturulmuştur.  

 

Şekil 7. İki boyutlu Çevre Tarama Testi 

Ek olarak farklı renk ve yüzeylerde sensörün ne  kadar hassas çalıştığını görmek üzere siyah, beyaz,par-

lak ve mat yüzeylerde çeşitli ölçümler alınmıştır. 

 

Şekil 8. Farklı yüzeylerde mesafe ölçümlerinin alınması 
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BULGULAR 

İki Boyutlu Çevre Tarama Testine Ait Bulgular 

Alan tanılama esnasında maksimum 13 mm kadar sapma oluştuğu gözlemlenmiştir.  

 

Şekil 9. Bilgisayar ortamında oluşturulan nokta bulutları 

 

Şekil 10. Test Düzeneği ve Sensör Ölçümleri Arasındaki Kaçıklık                         
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Test ortamı 220mmx300mm boyutlarındadır. İlgili boyutlar, bilgisayar yazılımı sayesinde elde edilen 

nokta bulutu üzerine yerleştirilmiştir.Değerler incelendiğinde bazı noktalarda ölçüm hassasiyetinin 

düştüğü ve bazı kaçıklıkların oluştuğu görülmüştür. Şekil 10 da görüleceği üzere maksimum sapma 

miktarının görüldüğü nokta aslında 120 mm ölçülmesi gerekirken, 107mm olarak ölçülmüştür. -13mm 

kadar eksik ölçüm alındığı görülmüştür. 

Farklı Yüzeylerin Ölçüm Hassasiyetine Etkisi Testine Ait Bulgular 

Farklı yüzey tiplerinde ışığın yansıma karakteristiğinde değişiklikler gözlemlenebilir. Bu durumu göz-

lemlemek için kurulan test düzeneğinde aşağıdaki 4 farklı malzemenin 10 ar kez ölçümü alınmış ve 

sensörün hassasiyetinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Ölçümlerde kullanılan materyaller: 

 Mat beyaz kağıt 

 Parlak(kuşe) beyaz kağıt 

 Mat siyah abs plastik levha 

 Parlak siyah akrilik levha 

Sensör ile test numuneleri arasında 100mm mesafe olacak şekilde  dört farklı malzemenin 10 kez öl-

çümü alınmıştır. Elde edilen değerler aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır. 

 

Tablo 1. Farklı Yüzeylerde Gerçekleştirilen Ölçümler ve  Sonuçları 

Mat beyaz Parlak Beyaz Mat Siyah Parlak Siyah

1 100  mm 99  mm 99  mm 60  mm

2 101  mm 99  mm 99  mm 63  mm

3 101  mm 99  mm 100  mm 65  mm

4 101  mm 99  mm 100  mm 66  mm

5 100  mm 100  mm 99  mm 63  mm

6 100  mm 99  mm 99  mm 63  mm

7 101  mm 100  mm 99  mm 64  mm

8 101  mm 101  mm 99  mm 60  mm

9 101  mm 100  mm 99  mm 61  mm

10 100  mm 100  mm 99  mm 63  mm

Ölçüm  No
Ölçülen Mesafe
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Tablo 2. Yüzey Tipinin Ölçüm Doğruluğu  Üzerine Etkisi 

SONUÇ 

ST Mikroelectronics Vl53L0X sensör ile kurmuş olduğumuz lidar sistemin yüzey pürüzlülüğü ve yüzey 

renginden etkilendiği görülmüştür. Özellikle siyah ve parlak yüzeylerde sensörün %35-40 a varan oran-

larda hatalı ölçüm aldığı görülmüştür.  

Beyaz ve mat yüzeylerde ise sensörün daha başarılı olduğu ve  sadece %1 civarı hatalı ölçüm aldığı 

görülmüştür. 

Çalışmada kullanılan sensör, 5$ altındaki fiyatı ile robotik alanlarda bir çok çalışmada kullanılabilir. 

Fakat parlak yüzeylerdeki yüksek hata oranları nedeniyle dikkatli bir şekilde kullanılması gerekmekte-

dir.  Eğer kullanılacak bölgede farklı renk ve parlaklık seviyesine sahip yüzeyler var ise çok daha geliş-

miş lidar sistemlerin kullanılması gerekebilir. 

Günümüzde halen çeşitli dejavantajlara sahip lidar sensörlerin ilerleyen teknolojik gelişmeler doğrultu-

sunda mevcut dejavantajlarının ortadan kalkması beklenmektedir. Lidar sistemlerin her geçen gün has-

sasiyetleri artmakta ve buna rağmen maliyetleri de düşmektedir. Yeni yazılımsal ve donanımsal filtre-

leme methodları geliştirilmektedir. Ayrıca lidar sensörlerin tarama hızlarının da arttığı görülmektedir. 

Bu gelişmeler sayesinde ilerleyen yıllarda teknolojik olarak daha ucuz ve daha kararlı sensörlerin üre-

tilmesi  mümkün hale gelecektir. Böylece lidar sistemlerin gelecekte otonom araçlar için en vazgeçilmez 

yöntemlerden biri olacağı düşünülmektedir. 
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EKSANTRİK BLANKİNG PRES MAKİNESİNDE OTOMEKANİK SAC MALZEME 

İLERLETME VE KONUMLANDIRMA MEKANİZMASI 

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

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

Öz: Metallerin soğuk haddelenmesi ile elde edilen ince levhaların kesme ve/veya şekillendirme yön-

temleri ile istenilen özellikteki bir ürün haline dönüşmesi faaliyetlerini kısaca sac işleme olarak tanım-

layabiliriz. Sac işleme; önceleri manuel işlemler ile birlikte oluşturulurken, günümüzde ise preslerde 

kalıplar vasıtası ile çok seri olarak yapılmaktadır. Sac şekillendirme günümüz otomotiv endüstrisinde 

önemli bir yere sahiptir ve nihai ürün ortaya çıkarmak için kesilmiş malzemelere ihtiyaç bulunmaktadır. 

Pres makinelerinde malzeme ilerlemesi otomatik olarak besleyici ilerletme üniteleri sayesinde gerçek-

leştirilmektedir. Fakat bu işlem esnasında üretim sonunda son ilerletmeyi gerçekleştiren ünite, mekanik 

yapısının yetersizliği yüzünden besleme ünitesi ile kalıp arasına konumlandırılan sac malzemeyi, kalıp 

içerisine daha fazla ilerletememektedir. Bu içeriktede eksantrik blanking makinesinin kesim işlemleri 

sonucu hurdaya atılacak sac malzemelerin tekrar üretime katılma işlemini gerçekleştirmektir. Söz ko-

nusu amaca yönelik olarak bir otomekanik mekanizma; bir manyetik tutucu, bir hareketli kol ve söz 

konusu manyetik tutucu ve hareketli kolu kontrol eden bir kontrol birimi içermektedir. Dolayısıyla, pres 

makinelerinde sac malzeme kesim işlemleri sonucu malzemelerin hurdaya gönderilmesi minimize edil-

mektedir. Böylece, sac malzeme kesim işlemlerinde gerçekleştirilen operasyonel işlemler operatör gü-

cüne ihtiyaç olmadan tam otomatik bir şekilde yapılmaktadır. Hem hurdaya atılacak sac malzemelerin 

tekrar üretilmesi hem de operatör gücü ile yapılan işlemler sonucu oluşabilecek emniyetsiz ve ergono-

mik olmayan durumların ortadan kaldırılması sağlanmaktadır. Bu yaklaşımlar, hurda miktarını önemli 

ölçüde azaltacak ve sac metalin daha verimli kullanılmasına yardımcı olup ve kazancı artıracaktır.  

Anahtar Kelimeler: Eksantrik Blanking Pres Makinesi, Kartezyen Otomekanik Mekanizma, Sac Mal-

zeme  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Düşük karbonlu ve alaşımsız çeliklerin soğuk haddelenmesiyle elde edilen ince metal levhaların, kesme 

veya şekillendirme yöntemleriyle istenilen özelliklerde bir ürün haline dönüşmesi faaliyetlerini kısaca 

sac işleme olarak tanımlayabiliriz. Bu faaliyetler sırasında tüketilen değerlerin tamamı maliyeti mey-

dana getirir. Ürün maliyetini meydana getiren bu değerler işçilik, hammadde ve takım masrafları ile 

işletmenin sabit ve değişken giderleri toplamıdır. Metal levhalar (saclar), endüstride rulo veya standart 

boyda kesilmiş olarak bulunurlar. Bu levha veya rulo halindeki saclardan istenilen profil ve ölçülerdeki 

parçaları talaş kaldırmanın elde etme işlemine kesme ismi verilmektedir. Sac malzemeler, değişik biçim 

ve ölçülerdeki tezgahlarda kesilebilmektedir. Kapalı kalıp ile yapılan kesmede ise, yapılan üretimin en 

önemli özelliği birbirine özdeş parçaları istenilen hassasiyette çok seri olarak üretilmesini sağlar.  

Sac kesme yapılırken hurdanın (firenin) en az olacak şekilde tasarlanması malzeme maliyetini en aza 

indirir. Seri üretimde elde edilen parçalarda ölçü tamlığı sağlanmakta ve malzeme sarfiyatı en az düzeye 

indirilebilmektedir. Çünkü, kesme kalıplarıyla yapılan üretimde talaş kaldırma işlemi yoktur. Bunun 

yanında kullanılan kalıpların imalindeki zorluklar ve kalıp maliyetlerinin yüksek oluşu, bu üretim şek-

linin dezavantajlı yönleridir. 
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Son yıllarda preslere otomasyon sistemlerinin uygulanmasıyla dahili hareketlerinin, kontrollerin ve tali 

işlemlerin azaltılması sağlanmıştır. Önceleri çeşitli makineler üzerinde birkaç operasyon yapılması ge-

reken işlemleri bir tek makinede gerçekleştirerek, yatırımın mümkün olduğunda düşük tutulması temin 

edilmekte, üretim sürelerinin azaltılmasıyla maliyetin önemli bir şekilde düşürülmesi sağlanmaktadır.  

Üretim ve otomotiv sektöründe nihai ürün ortaya çıkarmak için kesilmiş malzemelere ihtiyaç bulun-

maktadır. Malzemelerin kesim işlemlerinde pres makineleri kullanılmaktadır. Eksantrik presler imalat 

sanayisinde geniş bir alanda kullanılmaktadır. Literatürde yer alan blanking pres makineleri tezgahına 

yatırılan rulo sac malzeme, önceden belirlenmiş birtakım operasyonlardan geçerek besleme üniteleri 

tarafından kalıp içine gönderilmektedir. Kalıp içerisine gönderilen sac malzeme, pres makinesinin yü-

zeye yaptığı her baskılama hareketinde kalıp içerisinde bulunan kesme çelikleri sayesinde kesilmiş mal-

zeme olarak ortaya çıkmaktadır. Pres makinelerinde malzeme ilerlemesi otomatik olarak besleyici iler-

letme üniteleri sayesinde gerçekleştirilmektedir. Fakat bu işlem esnasında son ilerletmeyi gerçekleştiren 

ünite, mekanik yapısının yetersizliği yüzünden besleme ünitesi ile kalıp arasına konumlandırılan sac 

malzemeyi, kalıp içerisine daha fazla ilerletememektedir. Dolayısıyla sac malzemenin yeteri kadar iler-

letilememesi sonucunda her bir üretim gerçekleştirildiğinde sac malzemenin boyutlarınca hurdaya atıl-

mak zorunda kalan malzemeler bulunmaktadır. Diğer taraftan, hurdaya atılmak zorunda kalan malze-

meler makine operatörleri tarafından manuel bir şekilde (el ile) taşınmaktadır. Yapılan bu işlem hem 

emniyetsiz bir işlem olup hem de ergonomik olmayan bir çalışma ortamına yol açmaktadır.  

AMAÇ 

Pres makinesine dahil edilen farklı bir üretim ekipmanı ile (yeni bir ekipman tasarımı ve yazılım enteg-

rasyonu ile birlikte) üretim sonunda kalan sac malzemenin kullanılabilir hale getirilmesi hedeflenmiştir. 

Dolayısıyla hurdaya atılacak malzemelerin önüne geçilmiş olmaktadır. En önemli sağladığı katkılardan 

biri ise bu operasyonel işlemin operatör gücü olmadan tam otomatik bir şekilde kalan malzemeyi kalıp 

içine çekerek tekrar üretilmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte oluşabilecek emniyetsiz ve ergonomik 

durumlar ortadan kaldırılmış olmaktadır.  Aynı zamanda insanın (operatörün) manuel işlem ile etkisinde 

kalabileceği süreleri de azalması, güvenli ve ergonomik çalışma ortamı, verimli çalışma ve sağlık için 

zararlı sınırlar iyiye getirilmesi hedeflenmiştir. Kısacası, imalat sektöründe blanking pres makineleri 

kesim işlemleri sonucu hurdaya atılacak sac malzemelerin tekrar üretime katılma işlemini gerçekleştir-

mektir. 

KAPSAM 

Bu çalışma Kocaeli iline bağlı Çayırova ilçesinde bulunan Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. ve Tic. 

A.Ş.’de gerçekleştirilmiştir. Fabrika genel olarak; sıcak ve soğuk pres hatları, lazer kesim hatları, robotik 

kaynak hatları ve kalıp imalatı yapılan CNC hatlarından oluşmaktadır. Sistem analizi çalışmaları için 1 

adet 600 ton blanking pres hattı seçilmiştir. Bu çalışma bu imalat hattında tamamlandıktan sonra edini-

len tecrübe ile tüm fabrika geneline yaygınlaştırma çalışmalarına başlanacaktır. 
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YÖNTEM 

Söz konusu amaca yönelik olarak kalıp içinde kalan malzemeyi tutup çekecek bir otomekanik meka-

nizma tasarlanmıştır. Otomekanik mekanizma için; bir manyetik tutucu, bir hareketli kol ve söz konusu 

manyetik tutucu ve hareketli kolu kontrol eden bir kontrol birimi içermektedir. Dolayısıyla pres maki-

nelerinde sac malzeme kesim işlemleri sonucu malzemelerin hurdaya gönderilmesi minimize edilmek-

tedir. Böylece, sac malzeme kesim işlemlerinde gerçekleştirilen operasyonel işlemler operatör gücüne 

ihtiyaç olmadan tam otomatik bir şekilde yapılmaktadır. Aşağıda ki tasarım çizimlerinden detaylıca ma-

kine çalışma mantığı anlatılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemin daha iyi anlaşılabilmesi için şekiller-

deki numaraların karşılığı aşağıda verilmiştir: 

1. Otomekanik Mekanizma 

1.1 Manyetik Tutucu 

1.2 Hareketli Kol 

1.3 Kontrol Birimi 

1.4 Mekanik Taşıyıcı  

1.5 , 1.6 Tahrik Sağlayıcı 

Pres makinelerinde sac malzeme kesim işlemleri sonucu hurdaya atılacak malzemelerin üretime mini-

mum kayıpla tekrar dahil edilmesi ve üretim aşamasında gerçekleştirilen operasyonel işlemlerin opera-

tör gücüne ihtiyaç olmadan tam otomatik (veya otonom) bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere bir 

otomekanik mekanizma oluşturulmuştur. Hareketli kol, mekanik yapısı yüzünden besleme ünitesi ile 

kalıp arasına konumlandırılan sac malzemeyi kalıp içerisine kontrol birimi ile kolayca ilerletmektedir. 

Presleme sonucu işlenmeden kalan sac malzeme, kalıptan manyetik tutucu ile çekilmekte ve işlenmeden 

kalan sac malzemenin yeniden preslenmesi için tekrar kalıp içerisine, hareketli kolun kontrol birimi 

vasıtasıyla ilettiği hareket sonucu gönderilmektedir. Pres makinesi hattında üretim tamamlanıp durduk-

tan sonra kalıp içerisinde kalan malzemenin tekrar üretilmesi hareketli kol ve manyetik tutucunun ko-

ordineli olarak kontrol birimi tarafından kontrol edilmesi ile sağlanmaktadır. Hareketli kolun hareket 

sağlayıcı kumanda tarafından çalıştırılmasıyla başlamaktadır. Hareket sağlayıcısı kumanda, hareketli 

kolun başlangıç hareketini (ileri veya geri veya sağ veya sol olarak) kontrol etmek için kullanılmaktadır. 

Zemine göre yatay doğrultuda ve bir kremayer mil üzerinde hareket eden gövde, tahrik sağlayıcının 

ilettiği hareket ile hareketli kol, kalıp içerisine doğru hareket ettirilmektedir. Hareketli kolun uç kısmına 

Şekil 1. Blanking pres hattı sistem tasarımı 

yandan temsili görünümü 

Şekil 2. Otomekanik sac ilerletme ve konum-

landırma mekanizması yandan temsili görü-
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dolayısıyla manyetik tutucu üzerine konumlandırılan algılayıcı birim hareketli kolun kalıp içerisine ha-

reketinde oluşabilecek engelleri önceden anlayıp koruma amaçlı kullanılmaktadır. Manyetik tutucu ile 

tutulan sac malzeme, hareketli kol vasıtasıyla kalıp içerisine çekilmektedir. Mekanik taşıyıcı, pres ma-

kinesine uygun altyapı ölçülerinde olup, otomekanik mekanizmaya kolay monte veya demonte edilebil-

mektedir. Önceden belirlenmiş bir sayıda ayak içeren mekanik taşıyıcı üzerine hareketli kol konumlan-

dırılmıştır. Sac malzemeyi kalıp içerisine çektikten sonra hareketli kol, dışarıya doğru çıkmaktadır. Ka-

lıp ve sac malzemenin boyutuna göre tahrik sağlayıcının hareketli kola ne kadar bir güç iletmesi gerek-

tiği bilgisi sistemde kayıt altına alınarak data olarak kaydedilmektedir. Sistemde manyetik tutucu ve 

hareketli kolun hareket ettirilme bilgilerinin kayıt edildiği bir kontrol birimi kullanılmaktadır ve içeri-

sinde bulunan programlanabilir mantıksal kontrolcü sayesinde sistemin sürekli ilgili algılayıcı birim vb. 

cihazlardan gelen verileri kayıt altına alarak kaydetmektedir. Herhangi bir anormal durum oluştuğunda 

çeşitli uyarı (alarm) sinyalleri ile makine operatörü uyarılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her bir kalıp için baskı adetlerini belirlemek adına malzeme çekme ilerletme ve konumlandırma dene-

melerinde bulunulmuştur. Bu şekilde mevcut pres hattına kaç adetlik baskı yazılımda entegresi yapıl-

mıştır. 

 

Şekil 4. Pres ekran – otomekanik yapı ile baskı adeti belirleme 

BULGULAR 

Coil beslemeli blanking pres makinesinde üretim şekli itibari ile yüksek hızda çalışabilmektedir. Mev-

cutta dakikada 60 parça üretim gerçekleştirilebilmektedir. Otomekanik sac besleme ünitesi blanking 

pres makinesi yapısı itibari ile tasarım aşamasında 4 kolon üzerine koyulmak durumunda olmaktadır. 

Şekil 3. Ekipmana ait bazı görseller 
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Bu aşamada kolonlarda oluşacak yük miktarları tasarımda çıkarılmış olup kurulumda kolon ayaklarının 

montaj ve güçlendirmesine dikkat edilmiştir.  

    

Şekil 6. Otomekanik mekanizma kolonlarına maruz kalan yük 

Tasarım çalışmalarında sonra sistem kartezyen kolun maruz kalacağı yüke karşılık verdiği tepki yani 

sehim miktarı hesaplamaları analiz programında detaylıca incelenerek tasarımlara devam edilmiştir. 

Aşağıda analiz çalışmasından bir görsel ve kuvvet-sehim grafiği oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 7. Otomekanik mekanizma malzemeyi tutan uç kısmın 30N’daki sehim 

miktarı 
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SONUÇ 

Mevcut blanking pres hattı üzerinde sac kesim işlemi, otomekanik kartezyen çekme makinesinin dev-

reye alınabilmesi için her kalıpta denemeler yapılmıştır. Bazı kalıpların yapı itibari ile uygun olmadığı 

için bu sistemin kullanılmadığı durumlar oluşmuştur. Devreye alınan kalıp sayısı itibari ile birlikte mak-

simum sayıda pres baskı işlemini gerçekleştirmiştir.  Bu çalışmalar tüm kalıplarda devam edilecek ol-

ması bir sonraki projelere doğru veri akışı sağlayacaktır. Bu çalışmalar ile birlikte daha güvenli ve er-

gonomik çalışma ortamı, verimli çalışma ve sağlık için zararlı sınırlar iyi hale getirilmiştir. 

KAYNAKÇA  

Alboy, Ş., (2003). Saç Kesmede İş Analizi ve Maliyet Hesabı, Yüksek Lisans Tezi 
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Şekil 8. Mekanizmanın uç kısmı kuvvet-sehim grafiği  

Devreye alınan kalıplar-

daki malzemelerin  kul-

lanımı sağlanarak top-

lamda 9,5 ton/ay hur-

daya atılacak malzeme-

nin önüne geçilmiştir. 
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KENTSEL DÖNÜŞÜMDEKİ BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ HIZLI 

ANALİZİ  

Nevbahar EKİN 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Isparta / Türkiye 

Öz: Deprem kuşağında yer alan ülkemizde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında mevcut ve yeni 

yapılan betonarme yapıların durumu araştırılmaktadır. Bu araştırmalar yapılırken yapıların belirli nok-

talarından yönetmelik gereği belirli sayıda karot numunesi alınması ve laboratuvarda Tek Eksenli Ba-

sınç Dayanımı deneyi yardımıyla bu numunelerin dayanımları belirlenmesi istenmektedir. Ancak Tek 

eksenli basınç dayanım deney sonucu, aynı yere ait en az üç numune olması ve bunların ortalama değe-

rinin dayanım olarak kabul edilmesine dayanmaktadır. Dolayısıyla bu yöntemle yapılması gereken ana-

lizde doğru sonuca ulaşmak için her katta belirli kolonlarda en az üç numune alınması durumunda yapıya 

hasar verilecektir. Aynı zamanda, betonarme elemanın her noktasında aynı özelliklerin gözlenememe-

sinden dolayı betonarme yapının farklı noktalarından belirli sayıda alınan numunelerden elde edilen 

sonuçlar yanılgıya sebep olabilecektir. Günümüz teknolojisi ile geliştirilen tahribatsız test teknikleri sa-

yesinde hem yapıya hasar vermenin önüne geçilmekte hem de zaman açısından daha hızlı sonuçlar elde 

etmek mümkün olmaktadır. Tahribatsız test yöntemlerinden en çok tercih edileni Ultrasonik yöntemdir. 

Bu yöntemle yapının her noktasında tekrarlı ölçü alınabilmekte aynı zamanda da daha hızlı sonuçlar 

elde edilebilmektedir. Ultrasonik yöntemde verici prob aracılığı ile beton içerine gönderilen Ultrasonik 

dalganın alıcı prob tarafından alınarak, alıcı ve verici prob arasındaki mesafenin dalganın seyahat süre-

sine bölünmesi ile elde edilen Ultrasonik hızlar yardımı ile beton dayanımı dolaylı yoldan daha hızlı 

tahmin edilebilmektedir. Bu çalışmada, Tek Eksenli Basınç Dayanımı testi ve Ultrasonik P dalga hızı 

ya da Ultrasonik P ve S dalga hızlarının birlikte kullanılması ile beton dayanımının tahminine yönelik 

analizler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Ultrasonik yöntemle çok daha hızlı ve tahribatsız olarak be-

ton dayanımının tahmin edilebildiği ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Betonarme Yapı, Beton Dayanımı, Ultrasonik, Hızlı Analiz, Kentsel Dönüşüm 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Kentsel dönüşüm projeleri makrobölgeleme, mikrobölgeleme ve parsel bazında yapılan çalışmaları kap-

sayan geniş çaplı bir araştırmadır (Uyanık, 2015). Dolayısıyla, yapı analizlerinden önce zemin araştır-

malarının da yapılması gerekmektedir (Uyanık vd., 2012). Makrobölgeleme ile derin yeraltı yapı mo-

dellerinin ortaya konması; mikrobölgeleme ile de 30 m derinlikteki yer özelliklerinin haritalanması (ze-

minin hakim titreşim periyodu, zemin sıvılaşması (Uyanık vd. 2013a; Uyanık 2020), zemin büyütmesi, 

zemin ivme değeri (Uyanık vd. 2021), alüvyon kalınlığının etkisi, zeminin taşıma gücü (Keçeli 2000; 

Uyanık ve Gördesli, 2013) zeminin VS30 değeri, zeminin türü ve bunun gibi dinamik ve statik paramet-

relerinin deprem hasarına etkilerinin belirlenmesi) gerekmektedir (Uyanık vd., 2006; Uyanık, 2015). 

Bunlara ek olarak yerleşim yeri seçiminde ve yapı malzemelerinin analizinde radyolojik risk belirlen-

mesi de önemlidir ( Uyanık vd., 2010;  Uyanık vd. (2013b; 2013c); Uyanık vd. (2015a; 2015b)). Bilin-

diği üzere zemin tabakalarının yapısı ya da suya doygunluğu gibi parametreler, mühendislik yapılarının 

deprem davranışını etkilemektedir. Deprem dalgaları, kaynağından yer yüzeyinde bulunan yapının te-

meline doğru zeminin büyütme etkisiyle iletilmektedir. Dolayısıyla, kentsel dönüşüm sadece yapı ince-

lemelerinden ibaret değildir ve yapı sağlam bile olsa zeminden kaynaklanan problemler nedeniyle dep-

rem gibi bir kuvvetin etkisiyle hasar alabilmektedir. Bu nedenle yapı incelemelerinin öncesinde makro 
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ve mikro bölgelendirme çalışmaları kapsamında zemin araştırmaları yapılmalı, bölgelerin yerleşime uy-

gunluk haritaları hazırlanmalıdır (Uyanık, vd., 2012).  

Zemin araştırmalarından sonra parsel bazında yapının yapılacağı yerin özelliklerinin ve yapının özellik-

lerinin (betonarme binanın kalite kontrolü, beton dayanımı, donatı ve etriye kalınlıkları ve sayılarının 

tespiti, temel tipi vb.) belirlenmesi gerekmektedir. Betonarme yapılar beton ve donatıdan meydana gel-

mektedir. Betonarme yapıların depreme dayanıklı olup olmadığının tespitinde betonun basınç dayanımı 

en önemli parametredir. Mevcut binalarda bu parametre, yapının belirli noktalarından alınan karot nu-

munelerinin laboratuvarda klasik yöntem olan Tek Eksenli Basınç Dayanımı (TEBD) testi ile dayanı-

mının belirlenmesi esasına dayanmaktadır (Uyanık vd. 2019). Bu numuneler alınırken donatı içermeye-

cek şekilde numunelerin alınması gerekmektedir (Sabbağ ve Uyanık, (2017; 2018)). Ancak bu yöntem 

pahalı olmasının yanı sıra uzun zaman almaktadır. İstanbul gibi büyükşehirlerimiz başta olmak üzere 

ülkemizdeki betonarme yapılaşmanın yoğun olmasından dolayı yapı stokunun analiz edilmesinde yak-

laşık da olsa beton basınç dayanımını kısa sürede ve daha az maliyetle tespit edebilecek yöntemlere 

ihtiyaç duyulmuştur. Tahribatsız jeofizik yöntemlerle, yapıya veya beton elemana hasar vermeden ye-

rinde (in-situ) veya laboratuvarda beton dayanımı daha hızlı belirlenebilmektedir. Bu yöntemlerden en 

çok tercih edilen Sismik Ultrasonik yöntemdir (Sabbağ ve Uyanık, 2017). Bu yöntemle hızlı ve güvenilir 

bir şekilde beton basınç dayanımı belirlenmesine ek olarak, P ve S dalga hızlarının birlikte kullanılması 

ile betonun elastik parametreleri (Elastisite, Kayma ve Bulk Modülü), Poisson oranı, kırık veya çatlak 

içeriği, gözenekliliği, doygunluk türü, anizotropisi vs., belirlenebilmektedir (Sabbağ ve Uyanık, 2017; 

Ekin ve Uyanık, (2020; 2021)). Ayrıca, ultrasonik yöntemle mevcut binalarda yerinde ölçü alınabildiği 

gibi, sıvanın da kaldırılmasına gerek olmadığı ve hesaplamalarda bu etkileri gidermenin mümkün ol-

duğu belirtilmiştir (Uyanık vd, 2011; Uyanık ve Tezcan, 2012). Bu yöntemin uygulanmasındaki ana 

amaç alınacak karot sayısını en aza indirgeyerek beton kalitesi tahmin etmektir. Böylece yapının kalite-

sini belirlerken özellikle kolon ve kirişlerden alınan numuneler ile yapıya yarardan çok zarar vermenin 

önüne geçilmek hedeflenmektedir. Bu yöntemin bir diğer avantajı ise tomografi (görüntüleme) çalışma-

larının yapılabilmesine olanak sağlamasıdır.  

AMAÇ  

Bu çalışmada, kentsel dönüşüm projelerindeki betonarme yapıların beton dayanımının belirlenmesi için 

jeofizik ultrasonik yöntemle hızlı analizin kullanılabilirliğini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Bu kapsamda ultrasonik yöntemle farklı amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalar yardımıyla beton 

basınç dayanımının belirlenmesi ile ilgili literatürdeki örnekler ve bu çalışma kapsamında yapılan de-

ğerlendirmeler sunulmuştur. 

YÖNTEM  

Beton dayanımı, tek eksenli basınç deneyi ile belirlenebileceği gibi modern tahribatsız jeofizik yöntem-

lerle de belirlenebilmektedir. Jeofizik yöntemlerin avantajı yapıya herhangi bir zarar vermeden hızlı ve 

pratik bir biçimde yerinde ölçümlerin alınmasıdır. Bu çalışmada tek eksenli basınç dayanım deneyi ve 

sismik ultrasonik yöntemle beton kalitesinin belirlenmesi araştırılmıştır. Mevcut yapılardan alınan beton 

numuneleri ya da laboratuvarda elde edilen beton numunelerinin ultrasonik P ve S dalga ölçümünden 
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sonra tek eksenli basınç dayanım testleri yapılır. Elde edilen sonuçlar arasında ilişkiler belirlenerek be-

ton dayanımına dolaylı yaklaşım yapılır. 

BULGULAR 

Laboratuvarda veya mevcut yapı üzerinde yapılan Sismik ultrasonik P ve/veya S dalga hız değerlerine 

bağlı olarak farklı amaçlar için bazı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmaların sonuçları Şekil 1-4’te 

gösterilmiştir. Buna göre farklı dayanım aralıklarında farklı kür koşullarındaki ya da farklı sıcaklıklar-

daki donatılı veya donatısız küp veya silindirik numuneler üzerinde ultrasonik yöntemle ölçüler alınıp 

değerlendirilebilmektedir. Depreme dayanıklı yapı tasarımlarında ya da parsel bazında riskli yapı sto-

kunun ortaya konulmasında ultrasonik yöntem kullanılarak istenen amaca uygun beton dayanımı hızlı 

ve ekonomik bir şekilde belirlenebilecektir. 

Şekil 1’de yerinde ve laboratuvarda elde edilen beton numunelerin P dalga hızı ve tek eksenli basınç 

dayanım ilişkileri verilmiştir. P dalga hızının yerinde ya da laboratuvarda elde edilen sonuçlarından 

laboratuvarda elde edilen tek eksenli basınç dayanım sonuçlarının ilişki katsayıları 0.92 civarında ve 

birbirine yakın sonuçlar üretmektedir. Bu durum P dalga hızının yerinde ya da laboratuvarda elde edilen 

değerlerinin birbirine çok yakın olmasından kaynaklanmaktadır. 

  

 

 

 

 

 

Şekil 1. P hızı ile beton dayanımı (Laboratuvarda ve Yerinde) (Öziçer ve Uyanık, 2017) 

Şekil 2’de farklı donatı çaplarına sahip küp betonların tek eksenli basınç dayanımı ile P ve S dalga 

hızlarının ilişkileri sunulmuştur. Bu ilişkilerden de görüleceği üzere donatı çapının yüksek dayanımlı 

betonlarda dayanıma etkisi ihmal edilecek düzeyde düşüktür. Zayıf dayanımlı betonlarda ise donatı çapı 

arttıkça dayanıma etkisi biraz artmaktadır. Bu çalışmada donatı etkisi araştırılmış ve yüksek dayanımlı 

betonlarda donatı çapının etkisinin ihmal edilecek düzeyde olduğu ortaya konulmuştur. 
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Şekil 2. P ve S dalga hızları ile donatılı beton dayanımı (Sabbağ ve Uyanık, 2017) 

Şekil 3’de farklı sıcaklıklara sahip bir ortamda bulunan numunelerin tek eksenli basınç dayanımı ile P 

dalga hızı arasında ilişkiler verilmiştir. Bu ilişkiler incelendiğinde sıcaklık arttıkça dayanım ve P dalga 

hızının düşük olurken sıcaklığın azalması ile P dalga hız ve tek eksenli basınç dayanım değerlerinin 

arttığı görülmektedir. 

 

Şekil 3. P dalga hızı ile farklı sıcaklıklardaki beton dayanımı (AzariJafari vd., 2019). 

Şekil 4’te farklı kür koşullarına bağlı olarak P ve S dalga hızları ile Tek eksenli basınç dayanımları 

arasındaki ilişkiler sunulmuştur. Bu ilişkiler irdelendiğinde, yüksek dayanımlı betonlarda kür farkının 

etkisi P ve S dalga hızlarında gözükmez iken, düşük dayanımlı betonlarda özellikle P dalga hızında suya 

doygun betonlarda daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum Sadece P dalgasına bağlı TEBD iliş-

kilerinde özellikle zayıf dayanımlı ve suya doygun betonlarda dayanım açısından hatalı sonuçlar ürete-

cektir. Bu yüzden, bu tür ilişkilerde P ve S dalga hızlarının birlikte kullanılarak dayanım tahmini yapıl-

masının daha doğru sonuçlar vereceği düşünülmektedir. 
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Şekil 4. Su ve hava küründeki düşük, orta ve yüksek dayanımlı donatısız silindirik betonların P 

ve S dalga hızlarından dayanımlarının tahmini (Ekin ve Uyanık, 2021) 

SONUÇ 

Bu çalışmada, tahribatlı yöntem olan TEBD testi ile yapıdan çok fazla sayıda numune alınarak beton 

dayanımının belirlenmesi yerine sadece Ultrasonik P dalga hızı ya da Ultrasonik P ve S dalga hızlarının 

birlikte kullanılması ile beton dayanımının tahminine yönelik analizler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak 

Ultrasonik yöntemle çok daha hızlı, düşük maliyetli ve tahribatsız olarak laboratuvarda veya yerinde 

(mevcut betonarme yapı üzerinde) beton dayanımının tahmin edilebildiği ortaya konulmuştur.  

Tek Eksenli Basınç Testinde sadece karot alınan bölge hakkında bilgi alınırken, Ultrasonik yöntemde 

bütün ölçüm noktalarından bilgi almak mümkün olacaktır. 

Ultrasonik yöntemle beton elemanlarda (kolon, kiriş, perde gibi) karot alınacak yer belirlenerek (örneğin 

hız değerlerinin en düşük olduğu) her elemanda sadece bir karot alınarak dayanım belirlenirken çok 

daha hasarsız ve hızlı sonuçlar üretilecektir. Bu amaçla 2 veya 3 boyutlu görüntüleme çalışmaları da 

yapılabilmektedir. 

Bu tahribatsız yöntemde aynı noktada tekrarlı ölçü almak mümkün olduğundan zamana bağlı beton 

kalitesindeki değişim de gözlenebilecektir.  

P ve S dalga hızlarının birlikte kullanılması elastik modüllerin (Elastisite, Kayma, Bulk modülü ve Po-

isson oranı) belirlenmesi, kırık ve çatlak içeriğinin belirlenmesi ve gözeneklerin su ya da havaya doy-

gunluğunun (Vp/Vs ile) yorumlanmasına katkı sağlayacaktır.  

Ayrıca, betonu oluşturan malzemelerin özelliklerine S dalga hızının daha duyarlı olmasından dolayı, P 

dalga hızındaki saçılmayı kontrol etmek amaçlı P ve S dalgalarının birlikte kullanımı Beton dayanımının 

belirlenmesinde daha yararlı olacaktır.  

Ultrasonik yöntemde sıva üzerinden ölçü almak mümkündür. Daha sonra hesaplamalarla sıvanın etkisi 

giderilebilir. 

Ek olarak, Ultrasonik yöntem gibi yine tahribatsız jeofizik yöntemler kullanılarak (Elektrik, Mikrotre-

mör, Radar, Gama spektrometresi vb.) donatı yerleri, radyoaktivite, korozyon, bina periyodu, rezonans 

durumu, temel tipi gibi parametrelere de hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün olacaktır.  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

842 

KAYNAKÇA  

AzariJafari, H., Amiri, M.J.T., Ashrafian, A., Rasekh, H., Barforooshi, M.J., Berenjian, J., (2019). Ter-

nary Blended Cement: An Eco-Friendly Alternative to Improve Resistivity of High-Perfor-

mance Self-Consolidating Concrete Against Elevated Temperature, Journal of Cleaner Produc-

tion, 223: 575-586. 

Ekin, N., Uyanık, O., (2021). Comparison of Static and Dynamic Elastic Moduli in Concrete: Efects of 

Compressive Strength, Curing Conditions and Reinforcement. Iranian Journal of Science and 

Technology, Transactions of Civil Engineering https://doi.org/10.1007/s40996-020-00513-7 

Keçeli, A., (2000). Sismik Yöntemle Kabul Edilebilir veya Güvenli Taşıma Kapasitesi Saptanması. Je-

ofizik, 14(1-2), 61-72. 

Öziçer S., Uyanık O., (2017). Beton Dayanımının Yerinde P Dalga Hızından Belirlenmesi ve İzmir 

Örneği. SDU International Journal of Technological Sciences, 9(1): 1-16. 

Sabbağ, N., Uyanık, O., (2020). Özdirenç Yöntemi Kullanılarak Donatılı Betonların Anizotropisinin 

Belirlenmesi, Pamukkale Univ Muh Bilim Derg, 26(3): 572-580. 

Sabbağ, N., Uyanık, O., (2018). Determination of The Reinforced Concrete Strength by Apparent Re-

sistivity Depending on the Curing Conditions, Journal of Applied Geophysics 155, 13–25. 

Sabbağ, N., Uyanık O., (2017). Prediction of Reinforced Concrete Strength by Ultrasonic Velocities. 

Journal of Applied Geophysics, 141. 13-23. 

Uyanık, O., (2015). Deprem Ağır Hasar Alanlarının Önceden Belirlenmesi ve Şehir Planlaması için 

Makro ve Mikro Bölgelendirmelerin Önemi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Ens-

titüsü Dergisi, 19(2): 24-38. 

Uyanık, O., (2020). Soil Liquefaction Analysis Based on Soil and Earthquake Parameters. Journal of 

Applied Geophysics, 176, 104004. 

Uyanık, O., Çatlıoğlu, B., Uyanık, N.A., Öncü, Z., Sabbağ, N., (2012). Kentsel Dönüşüm Projelerinde 

Betonarme Yapıların Beton Kalitesinin Sismik Ultrasonik Hızlardan Belirlenmesi, 1. Yerbilim-

leri Sempozyumu Süleyman Demirel Üniversitesi,  Isparta, Türkiye, 18-20 Ekim 2012. 

Uyanık, O., Ekin, N., Çoşkun, O., (2021). Zemin ve Deprem Parametrelerinden İvme Azalım İlişkisi. 

DEÜ MF Fen ve Mühendislik Dergisi, (basımda) 

Uyanık, O., Ekinci, B., Uyanık N.A., (2013a). Liquefaction Analysis from Seismic Velocities and De-

termination of Lagoon Limits Kumluca /Antalya Example. Journal of Applied Geophysics 

95:90-103. 

Uyanık, O. ve Gördesli F., (2013). Sismik Hızlardan Taşıma Gücünün İncelenmesi, SDÜ Uluslararası 

Teknoloji Bilimler Dergisi 5(2):78-86. 

Uyanık, O., Kaptan, K., Gülay, F.G. ve Tezcan, S. (2011). Beton Dayanımının Tahribatsız Ultrasonik 

Yöntemle Tayini.Yapı Dünyası 184, 55-58. 

https://doi.org/10.1007/s40996-020-00513-7


TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

843 

Uyanık, O., Sabbağ N., Uyanık N.A., Öncü Z., (2019). Prediction of Mechanical and Physical Properties 

of Some Sedimentary Rocks from Ultrasonic Velocities. Bulletin of Engineering Geology and 

the Environment, 78, 6003–6016. (DOI: 10.1007/s10064-019-01501-6) 

Uyanık, O. ve Tezcan S., (2012). Beton Dayanımının Ultrasonik Yöntemle Tayini. Jeofizik Bülteni, 

23(70): 41-45. 

Uyanık, O., Türker, E., İsmailov, T., (2006). Sığ Sismik Mikro-Bölgeleme ve Burdur/Türkiye Örneği, 

Ekologiya ve Su Teserrüfatı, Elmi-Texniki ve İstehsalat Jurnalı, Su Teserrüfatı ve Mühendis 

Kommunikasiya Sistemleri Fakultesi, Azerbaycan, 1: ss. 9-15. 

Uyanık, A.N., Uyanık, O., Akkurt, İ., (2013b). Micro-Zoning of the Natural Radioactivity Levels and 

Seismic Velocities of Potential Residential Areas in Volcanic Fields: The Case of Isparta (Tur-

key). Journal of Applied Geophysics, 98: 191-204 

Uyanık, N.A., Öncü, Z., Uyanik, O., Akkurt, İ., (2015a). Determination of Natural Radioactivity from 

232Th with Gamma-Ray Spectrometer in Dereköy-Yazır (Southwestern Anatolia). Acta Phy-

sica Polonica A 128 (No 2-B): B441-442. 

Uyanık, N.A., Öncü, Z., Uyanık, O., Bozcu, M., Akkurt, I., Günoğlu, K., Yağmurlu, F., (2015b). Dist-

ribution of Natural Radioactivity from 40K Radioelement in Volcanics of Sandıklı-Suhut (Af-

yon) Area Acta Physica Polonica, A 128 (No 2-B): B438-440. 

Uyanık, N.A., Uyanık, O., Gür, F., Aydın, İ., (2013c). Natural Radioactivity of Bricks and Brick Mate-

rial in the Salihli-Turgutlu area of Turkey. Environ Earth Sci.68(2):499-506. 

Uyanık, N.A., Akkurt, İ., Uyanık, O., (2010). A Ground Radiometric Study of Uranium, Thorium and 

Potassium in Isparta, Turkey. Annals of Geophysics, 53(5-6), 25-30 (doi:10.4401/ag-4726). 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

844 

ENDÜSTRİ MİRASININ KORUNMASI VE DÖNÜŞÜMÜ 

Leyla REŞİTOĞLU1, Gülferah ÇORAPÇIOĞLU2 

İstanbul Arel Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye 

Öz: Endüstri mirası; yapıldığı dönemin mimari dili, teknik bilgisi, üretim izleri ve ayrıca sosyal, kültürel 

ve ekonomik yapısı hakkında günümüze mesaj taşıyan korunması gerekli yapı ve alanlar olarak tanım-

lanabilir. Gelişen teknoloji, değişen üretim şekilleri ve çevre şartlarıyla beraber atıl durumda kalan en-

düstri mirası örneklerinin yeni işlevlerle korunması sorunları dünyada ve ülkemizde gündeme gelmek-

tedir. Strüktür olarak ayakta kalabilmiş bu yapılar koşulların, kullanıcıların ve ihtiyaçların değişmesi 

sonucunda işlevsiz kalarak terk edilmekte ve taşıdıkları somut ve somut olmayan değerlerin yitirilmesi 

söz konusu olmaktadır. Günümüze ulaşmış endüstri mirası örnekleri kent merkezlerinde önemli nokta-

larda bulunmakta ve kentler için önemli bir yapı potansiyeli oluşturmaktadırlar. Bu yapıların korunabil-

mesi ve sürdürülebilmesi için yeniden işlevlendirilerek farklı kullanım amaçlarıyla değerlendirilmesi, 

kente ve gündelik yaşama kazandırılması gerekli görülmektedir. Ancak bu yapıların diğer korunması 

gerekli kültür varlıklarının taşıdığı tarihi, kültürel, estetik değerlere ilave olarak sahip oldukları tekno-

lojik ve üretim değerlerinin varlığı dikkate alınmalı ve mirasa ait olan günümüze ulaşmış üretim düze-

neklerinin korunarak sergilenmesi sağlanmalıdır. Bu çalışma kapsamında İstanbul, Fatih ilçesi, Unka-

panı semtinde yer alan, Osmanlı Döneminde un üretimi yapan Unkapanı Değirmeninin dönüştürülmesi 

konusu ele alınmıştır. 1870 yılında inşa izni alınmış olan bina kompleksinin, Osmanlı döneminde İstan-

bul’daki kapasitesi en büyük un değirmeni olduğu bilinmektedir. Yapı için mekânsal dönüşüm değer-

lendirme kriterleri oluşturularak dönüşüm olasılıkları ortaya konmuş, mirasın günümüze ulaşmış düze-

neklerinin korunarak, geleneksel üretim sürecinin vurgulandığı bir yaklaşımla yeni işlev önerisi gelişti-

rilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri Mirası, Koruma, Yeni İşlev Verme, Unkapanı Un Değirmeni  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Endüstri Devrimi, 18. yüzyıl sonlarında ortaya çıkarak etkisini tüm dünyada gösteren bir süreci kapsa-

maktadır. Bu süreç, üretim teknolojilerindeki gelişimle birlikte sosyal, kültürel, ekonomik ve mekânsal 

ihtiyaç ve değişimleri de beraberinde getirmiştir. Karmaşık yapılı makineleşmenin sonucunda büyük 

ölçekli mekânlara ihtiyaç duyulmuş, bu doğrultuda birçok fabrika, endüstri tesisi, bu tesislere hizmet 

veren alt birimler ve bunların çevresinde gelişen yerleşimler ortaya çıkmıştır (Köksal,2005). 20. yüzyılın 

ilk çeyreğiyle beraber gelen süreçte ise üretim teknolojilerinin değişimi ve sanayi alanlarının kent dışına 

kayması gibi nedenlerle kent merkezlerinde işlevsiz kalan endüstri yapılarının birçoğu yapısal 

özgünlüklerini ve donanımlarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu noktada bir dönemin 

özgün üretim teknolojilerini ve yapım tekniklerini yansıtarak günümüze taşıyan endüstri yapılarının 

kültürel miras kapsamında korunması gündeme gelmiş ve endüstri mirası kavramı ortaya çıkmıştır. 

2003  yılında ’‘TICCIH ’’endüstri mirasının korunmasına yönelik ilk uluslararası başvuru kaynağı olan 

’‘Nizhny Tagil Tüzüğünü’’ geliştirmiştir. Endüstri mirası sitleri, yapıları, alanları ve peyzajlarının ko-

runması için ICOMOS-TICCIH ortak ilkeleri (Dublin İlkeleri) ICOMOS' un 28 Kasım 2011'de yapılan 

17. Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Dublin İlkelerinde endüstri mirasının; sitler, yapı grupları, komp-

leks alanlar, peyzaj alanları, ilgili makineler, eski veya yeni sanayi süreçleri, hammaddelerin çıkarılması, 

işlenmesi, ürüne dönüştürülmesi ve bunları sağlamaya yarayan ilgili enerji kaynakları ve taşıma altya-

pıları hakkındaki nesneler veya belgelerden oluştuğu belirtilmiştir (URL1). Bu konuda farkındalık 
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oluşturan uluslararası örgütlerin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin girişimleri, endüstri mirasını belge-

lemek ve önemini vurgulamak amacıyla yapılan bilimsel çalışmalar, koruma uzmanları ile ilgili meslek 

grupları arasında iş birliklerine katkıda bulunmakta ve bu konudaki çalışmalara veri sağlamaktadır. Bu 

çalışma, İstanbul’da yer alan özgün işlevi un üretimi yapmak olan, işlevini yitirmiş ve harap durumda 

bulunan, endüstri mirasının ender örneklerinden biri; Unkapanı Değirmeninin üretim değerinin vurgu-

landığı yeni işlevler ile hayata döndürülmesi, alanın somut ve somut olmayan değerleri ile bütüncül 

korunması üzerine kurgulanmıştır. İstanbul’un ilk kurulan semtlerinden biri olan Unkapanı semti, tarih-

sel süreçte İstanbul ve Haliç’in bütününde ticaretin merkez noktalarından biri olarak bilinmektedir 

(Göncüoğlu, 2015). Unkapanı un değirmeni ile ilgili M.S.G.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünde 2002 yı-

lında, Seçer, F. tarafından yapılmıs“ İstanbul’daki Osmanlı Dönemi değirmenlerinin mimari açıdan in-

celenmesi ve Unkapanı Değirmeninin günümüz şartlarında değerlendirilmesi” konulu bir yüksek lisans 

tezi yapılarak değirmen kompleksi üzerinde çalışılmıştır (Seçer, 2002). İlk çalışmadan17 yıl sonra ya-

pılan yeni alan araştırmasında; kompleks yapılı değirmenin, daha da harap bir duruma geldiği ve bina-

ların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu saptanmıştır. Alanda envanter çalışması yapılarak mev-

cut yapılar belgelenmiştir. Yeni işlev önerisinde ise özellikle endüstri mirası yapılarının somut değerle-

rinin yanı sıra somut olmayan değerlerinin de vurgulandığı, âtıl durumda kalmış fabrikanın üretim izle-

rinin teknik bilgilerle birlikte aktarılabileceği bir koruma-yenileme çalışması önerilmiştir.  

AMAÇ 

Bu çalışmada; belirli bir dönemin üretim izlerini ve ticari ilişkilerini yansıtan, bölgeye adını vermiş 

üretim binalarının güncel halinin belgelenmesi, çalışmanın ilgili kurum ve koruma kuruluşlarına 

iletilmesi ve konuya tekrar dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte endüstri mirası örneklerinin 

korunmasında mirasın somut değerinin yanı sıra somut olmayan üretim değerlerinin dikkate alınmasının 

önemi ve bunun vurgulanması çalışmanın önemli bir hedefi olmuştur. Çalışmada, Unkapanı Değirmen-

inin bulunduğu bölgenin bir parçası olarak, tarihsel süreçteki üretim değerlerinin ortaya konduğu, üretim 

izlerini geleceğe aktarabilen, bölge için yalnızca fiziksel değil aynı zamanda bellek değeri de yaratacak, 

kendi kimliğinin dışına çıkmayan, fiziksel yapıya en az müdahale ile endüstri mirası yapısının ko-

runması kapsamında, yeni işlev önerisi getirilmesi amaçlanmıştır.  

KAPSAM 

Kent içerisinde eski işlevlerini devam ettiremeyen, günümüz teknolojisi ve ihtiyaçlarının gerisinde ka-

larak terk edilmiş olan endüstri mirası kapsamındaki alan ve yapıların korunmasına yönelik ilgi, günü-

müzde giderek artmış olup yeniden işlevlendirme uygulamaları sıklıkla gündeme gelmektedir. Bu bil-

diride ele alınan Unkapanı Değirmeni; Fatih ilçesi, Yavuz Sinan Mahallesi, 1 parsel, 515 no’lu adada, 

Unkapanı semtinde bulunmaktadır. Tarihsel süreçte Unkapanı değirmeni veya Beylik değirmeni olarak 

anılan yapı, 19. yüzyıldan günümüze kalmış olan ender örneklerden biri olmasının yanında, bölgeye 

adını vererek semtin simgesi niteliğinde abidevi bir endüstri kompleksidir (Reşitoğlu, 2019). Fabrika 

kompleksinin ana değirmen binası İstanbul manifaturacılar çarşısı yapımı sırasında yıkılmış, kalan kı-

sımları ise harap durumdadır. II. Grup tescilli korunması gerekli kültür varlığı statüsünde olan mirasın 

fiziki durumunun korunmasına yönelik hiçbir koruma önlemi alınmamaktadır. Alandaki yapıların do-

nanımlarının yok olduğu gibi kendileri de günden güne harap olmaktadır (Şekil 1-2). 
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         Şekil 1. Unkapanı Değirmeni Fırın Binası         Şekil 2. Unkapanı Değirmeni Lojman Binası 

Çalışma kapsamında; Dünyada endüstri devriminin ortaya çıkış süreci, Türkiye’deki etkileri ve sonuç-

ları araştırılarak, endüstri mirasını korunmasına yönelik uluslararası nitelikteki örgütlerin çalışmaları 

incelenmiştir. Ülkemizde ve dünyada yeniden işlevlendirilen endüstri mirası yapılarından örnekleri ana-

liz edilerek, yapılan araştırma ve çalışmalar ışığında miras alanı için yeni işlev önerisi geliştirilmiştir.  

YÖNTEM 

Çalışmada ele alınan, İstanbul’un önemli endüstri mirası yapılarından biri olan Unkapanı Değirmeni’nin 

tarihsel süreçteki gelişimi araştırılmış, mevcut durum analizi yapılmıştır. Yapı kompleksi ve çevresi ile 

ilgili resmi kurumlar aracılığı ile ulaşılan belgeler  bu konuda veri oluşturmuştur (Şekil 3). 

  

Şekil 3. Unkapanı Un Değirmeni, Alman Mavileri Haritası  

Kompleksin belgelenmesi amacıyla alan çalışmaları gerçekleştirilmiş, Füsun Seçer ’in 2002 tarihli yük-

sek lisans tezi çalışmasında yer alan rölöve, restitüsyon ve analiz çalışmalarından da yararlanılarak, 

yapının geçen bu süredeki değişimleri dikkate alınarak günümüzdeki mevcut durumu güncellenmiştir 

(Şekil 4). 
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Şekil 4. Unkapanı Değirmeni rölöve- restitüsyon çalışması 

Değirmen kompleksinin mimari açıdan değerlendirmesi amacıyla, alanda bulunan yapılar fiziksel olarak 

irdelenmiş, mekânsal ve hacimsel analizleri yapılarak işlev kurgusu oluşturulmuştur. Yapı için mekânsal 

dönüşüm değerlendirme kriterleri oluşturularak dönüşüm olasılıkları ortaya konmuş, mirasın günümüze 

ulaşmış düzeneklerinin korunarak, geleneksel üretim sürecinin vurgulandığı bir yaklaşımla yeni işlev 

önerisi geliştirilmiştir (Şekil 5). 

 

 

Şekil 5. Değirmen kompleksi dönüşüm çalışması 
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BULGULAR 

Çalışmada alanın günümüz şartlarında yeniden değerlendirilerek korunması amacıyla yeni işlev önerisi 

geliştirilmesi aşamasında; Unkapanı semtinin ve fabrika alanının tarihi, kültürel ve üretim+ticaret içeren 

ekonomik değerlerinin vurgulanması, alanın mevcuttaki karma yapısının birbirleriyle ilişkili farklı işlev-

leri bünyesinde barındıracak nitelikte olması dikkate alınmıştır. Öneri işlev ‘geleneksel mutfak sanatları 

okulu’ başlığı ile ele alınmıştır. İçerdiği fonksiyonlar alandaki yapı ve yapı kalıntıları dikkate alınarak 

açık, yarı açık ve kapalı alanlara dağıtılmıştır. Geleneksel yöntemlerle un üretimi yapılması, pişirilmesi 

ve eğitiminin verilmesi, üretim mekânlarının gelen ziyaretçilere açık ve üretim yöntemlerinin izlenebilir 

olması kriterleri dikkate alınarak endüstri mirasının somut ve somut olmayan değerleri vurgulanmıştır 

(Şekil 6). 

 

Şekil 6. Unkapanı Değirmeni kompleksi yeni işlev önerisi 

SONUÇ 

Miras korumanın ilk adımı olan belgeleme ve envanterleme için uluslararası kuruluşlarca ilke kararları 

ve rehberler oluşturulmuştur. Mimari mirasın korunması ve yaygınlaştırılması konusunda ortak bir po-

litika oluşturmayı hedefleyen bir belge olan; Ekim 1985 tarihli “Avrupa Mimari Mirasının Korunması 

Sözleşmesi” Temmuz 1989 tarihinde ülkemizde de kabul edilmiştir Bu sözleşmede yer alan; “Koruna-

cak Varlıkların Tespiti: Madde 2- Korunacak anıt, bina grupları ile ören yerlerinin kesin olarak tespit 

edilebilmesi için her bir taraf bu tarihsel varlıkların envanterini oluşturur ve bu tarihsel varlıklara zarar 

verebilecek tehlikeli durum doğduğunda en kısa zamanda gerekli dokümanları hazırlamayı taahhüt 

eder ’’(URL 2). Bu sözleşme doğrultusunda belgelemenin kültür varlıklarının korunması konusunda 

temel eylem olduğu görüşüyle, çalışma kapsamında II. Grup tescilli endüstri mirası örneği olan Unka-

panı un değirmeni kompleksinde gelecekte oluşacak değişimlere karşı mevcut durum belgelemesi ya-

pılmıştır. Yeni bir işlev verilerek yaşama döndürülmesi öngörülen bir yapıda, dönüşümün başarılı ola-

bilmesi için gerekli analizlerin yapılarak, dönüşüm kriterlerinin ortaya konması önem taşımaktadır. Bu 
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doğrultuda yapının fiziksel özellikleri kadar özgün işlevinin de bir bağlam oluşturması ve verilecek yeni 

işlevin mirasın somut olmayan değerlerini de günümüze taşıması gereklidir. Bu görüşler ışığında ça-

lışma konusunu oluşturan değirmen kompleksinin dönüşümünde geleneksel üretim teknolojilerinin ser-

gilenebileceği mekanların varlığı dikkate alınmıştır. Endüstri mirası yapılarının diğer korunması gerekli 

kültür varlıklarından farklı olarak teknolojik ve üretim değerlerinin vurgulanması dönüşüm uygulama-

larında önemli bir kriter oluşturmaktadır. Endüstri mirasını koruma yaklaşımlarının mirasın taşıdığı so-

mut ve somut olamayan değerler bağlamında ele alınması gereklidir. Bu mirasın diğer kültür varlıkla-

rından farklı olarak teknolojik ve üretim değerleri olduğu dikkate alınmalı, mirasın tüm düzeneklerinin 

korunarak geleneksel üretim sürecinin izlenebileceği projeler geliştirilmelidir. Endüstri mirası yapıları 

tarihsel süreçte kentlerin tarihi kimliğini oluşturan önemli yapı taşlarıdır (Önkol,2012). Bu doğrultuda 

miras örneklerinin kent belleğinin korunması yönünde sürdürülmesi önemsenmelidir.  Endüstri mirası-

nın korunmasında ekonomik yönden yasal düzenleme ve yaptırımlarla yetkili kuruluşların arşivlerinin 

korunması, ayrıca büyük endüstriyel tesislerin korunmasında toplam maliyetin ülkeler arasında pay-

laşımı ele alınmalıdır. Mirasın taşıdığı korunması gerekli değerlerin sürdürülebilirliği için bu konudaki 

akademik çalışmalar desteklenmeli, paylaşıma açılmalı ve bilgi transferi sağlanmalıdır. 
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PİRİNÇ ve POLYAMİD MALZEMELERİNİN TORNALANMASI SÜRECİNDE OLUŞAN 

SES ŞİDDETİNİN ANALİZİ  

Hüseyin GÖKÇE1, Çağatay ERSİN2, 

1Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Makina Bölümü, Çankırı / Türkiye 
2Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü,  

Çankırı / Türkiye 

Öz: Bakır ve çinko alaşımı olan pirincin üretilmesi ve şekillendirilebilmesinin kolay olmasının yanında 

görsel çekiciliğinden ötürü de başta tesisat projeleri olmak üzere birçok sektörde yaygın olarak kullanıl-

maktadır. Polyamid malzeme ise aşınma ve bükülmelere karşı mukavim sert bir plastik türüdür. Özel-

likle düşük yükler altında darbe sönümleme kabiliyetlerinden ötürü son yıllarda talep gören malzeme-

lerdendir. Talaşlı üretim sürecinde kesme işlemi esnasında ortaya çıkan ses işlenebilirlikle yakından 

ilgilidir ve süreç içerisinde işlenebilirliği analiz edebilmemize olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada, çap-

tan tornalama sürecinde çıkan sesin şiddeti analiz edilmiştir. Bu kapsamda CuZn15 pirinç ve Polyamid 

malzemeler, 3 farklı talaş derinliği ve 3 farklı devir sayısı kullanılarak bir dizi tornalama deneyine tabi 

tutulmuştur. Deneylerden elde edilen sonuçlar ışığında Regresyon analizi ile matematiksel model geliş-

tirilmiştir. Belirlenen kesme parametrelerinin ses şiddeti üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Determi-

nasyon katsayısına göre elde edilen matematiksel modelin %97,0 oranında başarıyla kullanılabileceği 

görülmüştür. Regresyon analizi sonucunda ses şiddetinin en çok malzeme değişiminden etkilendiği tes-

pit edilmiş ayrıca artan kesme hızı ve talaş derinliği ses şiddetini artırmıştır. Polyamid malzemeye kı-

yasla daha yüksek mekanik özellikler sergileyen CuZn15 malzemesinin tornalanmasında ses şiddeti 

daha yüksek değerlerde ölçülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Pirinç, Polyamid, Tornalama, Ses Şiddeti, Kesme Parametreleri 

GİRİŞ 

Pirinç, bakır ve çinkonun birleşimiyle meydana gelen bir alaşımdır. Çinko pirinçin mukavemetini, sert-

liğini ve aşınma direncini arttırmaktadır. Çinko, bakır eriyik içerisinde homojen olarak kolay bir şekilde 

karışabildiğinden pirinç alaşımlarının üretimi nispeten kolaydır. Pirinç kolay şekillendirilebilmesi, üre-

tilebilmesi, yüksek korozyon direnci ve görsel çekiciliğinden ötürü yaygın olarak kullanılmaktadır. Pi-

rinç alaşımları genellikle makine parçaları, bağlantı elemanları ve sıhhi tesisat projelerinde yaygın ola-

rak kullanılmaktadır(Şentürk, 2007-Brady, 1991-Mindivan vd, 2003-Ersümer, 1976). Polyamid ise sert-

liği, daybe dayanımı ve aşınmaya gösterdiği mukavemetten ötürü talebi her geçen gün artan bir mühen-

dislik malzemesidir. Polyamid özellikle yatak ve dişli malzemesi olarak metalik malzemelerin yerine 

tercih edilmektedir. Talaşlı üretimde ses işlenebilirliğin bir fonksiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Şahinoğlu, 2017)ve son yıllarda araştırmacılar tarafından önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. 

Carolan vd. alüminyum ve çelik malzemeleri frezeleme deneylerine tabi tutmuşlar ve ses şiddeti değer-

leri ile takım aşınması arasında ilişkiyi analiz etmişlerdir. Aşınmanın artası ile ses şiddetinin önemli 

ölçüde arttığını ifade etmişlerdir (Carolan, 2005).Timata vd. dövme pirinç malzemenin karbür matkap-

larla delinmesinde kesme hızı ve ilerleme miktarının delik sonu çapak yüksekliğine ve delik çapına 

etkilerini varyans analizi ile incelemişlerdir. Sonuçlar üzerinde kesme hızının ve ilerleme miktarının 

0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ifade etmişlerdir (Timata, Saikaew, 

2018). Zdenek vd. polyester esaslı kompozit malzemelerin işlenmesi esnasında aşınmamış kesici takım 
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ile aşınan kesici takım arasında oluşan ses şiddetinin belirgin ölçüde farklılık gösterdiğini belirtmişler-

dir. Ayrıca düşük ilerleme değerlerinin de frekansı artırarak ses şiddetini artırdığını da vurgulamışlardır 

(Zdenek, vd, 2013). Mousumi vd. çalışma ortamında olabilecek muhtemel ses düzeyinin çalışan sağlığı 

üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Ses şiddetinin çalışan sağlığı üzerinde tehdit olabilecek bir faktör 

olduğunu ifade ederek önlenmesi ve/veya azaltılması gerekliliğini vurgulamışlardır (Mousumi, 2017). 

Şahinoğlu yaptığı çalışmada, AA7075 alüminyum alaşımının tornalanması sürecinde oluşan ses şiddeti 

değerlerini ölçmüş ve analiz etmiştir. Çalışma sonucunda kesme hızı ve ilerleme miktarındaki artışla ses 

şiddetinin arttığı ifade edilmiştir (Şahinoğlu, 2017). Iwata vd. paslanmaz ve pirinç malzemelere 0,1 mm 

çapında karbür matkaplarla yüksek hızda delme deneyleri gerçekleştirmişlerdir. Kesme sıvısı kullanıla-

rak gerçekleştirilen deneylerde kesme hızı ve ilerleme miktarındaki değişimlerin kesici takım aşınması 

ve delik kalitesi üzerindeki etkilerini incelemişlerdir (Iwata vd, 1981). Yamashita, ses şiddeti ile devir 

sayısının kontrol edilebildiği bir torna tezgâhı geliştirmiştir. Geliştirdikleri tezgâh ile yaptıkları deney-

lerde yüzey kalitelerinin ve kesme hızlarının arttırıldığını açıklamıştır (Yamashita, 2011). Kato vd. pi-

rinç malzemeden üretilen entegre devrelerin yüksek hızda delinmesinde matkap geometrisinin etkilerini 

incelemişlerdir. En uzun takım ömrünün 15º helis açısına sahip kesici takımlarda olduğunu belirtmiş-

lerdir. Kesme kenarına dik olarak açılan çentiğe sahip yeni geliştirilen matkap geometrisinin nispeten 

kesme kuvvetlerini düşürdüğünü ve talaşın daha rahat tahliye edilebildiğini belirtmişlerdir (Kato, vd, 

2014). Hamada, kesme parametrelerinin ses analizine bağlı olarak belirlenmesinin kesici takım ömrünü 

uzatmakla kalmadığını ayrıca operasyon için gerekli olan kesici takım sayısını da azalttığını ifade et-

miştir (Hamada, 2011). Altıntaş aşınma ve ses şiddeti arasında kuvvetli bir bağ olduğunu belirtmiştir 

(Altıntaş, 2012). 

Bu çalışmada, pirinç CuZn15 alaşımı ve polyamid malzemelerin kuru şartlarda tornalanması sürecinde 

oluşan ses şiddeti analiz edilmiştir. Deney sonuçlarına Regresyon analizi yapılarak matematiksel model 

geliştirilmiştir ayrıca sonuçlara %95 güven düzeyinde varyans analizi uygulanmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

9 adet pirinç CuZn15 alaşımı ve 9 adet polyamid olmak üzere toplam 18 adet deney malzemeleri Ø30 

× 52 mm ölçülerinde testere ile kesilmiştir. Daha sonra boyları 50 mm olacak şekilde alın tornalaması 

yapılarak tesviye işlemine tabi tutulmuşlardır. Deney malzemelerine 30 mm boyunda HSS kesici ta-

kımla Harrison marka torna tezgâhında dış çap tornalama işlemi uygulanmış ve tornalama sürecinde 

oluşan ses seviyeleri ölçülmüştür. Kullanılan kesici takımlar Şekil 1’de verilen geometrilerde Taksan 

marka takım bileme tezgâhı kullanılarak bilenmiştir. Deneyler tam faktöriyel deney tasarımı ile tasar-

lanmış ve deneylerde kullanılan değişkenler Tablo 1’de verilmiştir. 

  

Şekil 1. HSS kesici takım geometrisi 
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Tablo 1. Deneylerde kullanılan değişkenler 

Kontrol faktörleri Birim Seviyeler 

Malzeme (M) - CuZn15- Polyamid 

Talaş derinliği (a) mm 0,5 – 1 – 2 

Devir sayısı (N) dev/dk. 260 – 540 – 1200 

Tornalama deneyleri yapılırken ses şiddetini (SŞ) ölçmek için ses sensörü kullanılmıştır. Sensörlerden 

alınan verilerin kontrol edilmesi ve seri port üzerinden okunması için son yıllarda kullanımı giderek 

artan ATmega168 tabanlı arduino uno mikrodenetleyici geliştirme kartı kullanılmıştır. Ses sensörü ar-

duino uno geliştirme kartının analog pinine bağlanmıştır. Oluşturulan ölçüm cihazının beslemesi 5 volt 

adaptör ile sağlanmıştır. Ölçüm cihazı torna tezgâhı spotunun üzerine yerleştirilmiştir. Tornalama süre-

since cihaz üzerinde yerleştirilen sensör ve sensör analog pinine bağlı bulunduğu arduino uno mikrod-

netleyici geliştirme kartı anlık SŞ değerlerini ölçmüştür. Ses şiddeti analog olarak 10 bit çıkış vermek-

tedir. Ölçülen değerler seri port üzerinden seri monitör aracılığı ile okunmuştur.  

BULGULAR 

CuZn15 ve polyamid malzemeleri üzerinde 3 farklı talaş derinliği ve 3 farklı devir sayısı kullanılarak 

gerçekleştirilen dış çap tornalama deney tasarımı ve sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Deney sonuçların-

dan elde edilen veriler ışığında yapılan regresyon analizi ile SŞ için bir matematiksel model çıkartılmış 

ve Eşitlik 1’de verilmiştir. Tornalama sürecinde SŞ değerinin mümkün olan en düşük seviyelerde olması 

arzulanır. Bu nedenle elde edilen regresyon denklemlerinde çarpan durumu (negatif veya pozitif olması) 

ve katsayı değerleri sonuçlar üzerinde etkili olacaktır. 
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Tablo 2. Deney tasarımı ve sonuçlar 

Test no M a 

(mm) 

N 

(dev/dk.) 

SŞ 

(10 bit) 

1 CuZn15 0,5 260 739,8 

2 0,5 540 754,9 

3 0,5 1200 772,3 

4 1 260 754,9 

5 1 540 755 

6 1 1200 770,1 

7 2 260 746,7 

8 2 540 757,8 

9 2 1200 769,5 

10 Polyamid 0,5 260 696,8 

11 0,5 540 696 

12 0,5 1200 704,7 

13 1 260 701 

14 1 540 711 

15 1 1200 717 

16 2 260 695 

17 2 540 702 

18 2 1200 707 

 

SŞ = 792 - 54,5 M + 1,12 a + 8,87 N                                                                                       (1) 

Tablo 3’te regresyon denklemi elde edildikten sonra bulunan katsayılar tablosu verilmiştir. Bu tabloda 

verilen; Coef: değerlerin katsayılarını, SE Coef: katsayılardaki standart hatayı, T: test istatistiklerinin 

sonucunu, P: regresyon analizinin anlamlı olup, olmadığını belirtmektedir. P değerlerinin 0,05’ten kü-

çük olduğu kontrol faktörlerinin (M ve N) istatistiksel olarak anlamlı söylenir.  
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Tablo 3. Regresyon denklemi katsayılar tablosu 

Tahmin unsuru Katsayı M a  N R2 

Coef 792,406     -54,500     1,125     8,867     % 97,0 

SE Coef 6,237   2,660   1,629     1,629     

T 127,05   -20,49   0,69   5,44   

P 0,000 0,000 0,501 0,000 

Tablo 3’teki determinasyon katsayısı (R2) incelendiğinde elde edilen regresyon denklemlerinin deney 

sonuçlarını SŞ için % 97,0 oranında açıklayabildiğini görürüz. Başka bir ifade ile değişkenler arasında 

kuvvetli bir ilişkiden söz edilebilir. Ayrıca Tablo 4’de elde ettiğimiz çoklu doğrusal regresyon denkle-

mine ait varyans analizleri verilmiştir. Bu tabloya göre P değerleri 0,05’ten küçüktür ve dolayısıyla 

istatiksel olarak anlamlı regresyon denklemlerimiz vardır denilebilir. 

Tablo 4. Regresyon denklemlerine ait varyans analizi 

Kaynak SD KT KO F P 

Regresyon 3 14324,7   4774,9   150,02   0,000 

Ölçüm hatası 14 445,6     31,8   

Toplam 17 14770,3    

Şekil 2’de deney parametrelerinin değişimine bağlı ses şiddetindeki değişimler gösterilmiştir. Şekil in-

celendiğinde özellikle polyamid malzemede 700-720 aralınğında değişen ses şiddeti CuZn15 alaşımında 

740-770 birim seviyelerine yükselmiştir. Eşitlik 1’de katsayılar incelendiğinde de en yüksek katsayının 

malzeme farklılığına ait olması bu sonucu destekler mahiyettedir. Her iki malzeme gurubu için de kesme 

hızının artan değerlerinin ses şiddetini arttırdığı Şekil 2’de görülmektedir. Ayrıca talaş derinliğinin art-

ması da ses şiddeti üzerinde etkilidir. Eşitlik 1 ve Tablo 4 incelendiğinde talaş derinliğine ait katsayının 

1,12 olduğu görülmektedir. Buna göre talaş derinliğinin artan değerleri ses şiddeti üzerinde olumsuz 

yönde etki etmektedir. 
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Şekil 2. Deney parametrelerinin değişimine bağlı ses şiddetindeki değişimler 

SONUÇ 

Bu çalışmada, çaptan tornalama sürecinde çıkan sesin şiddeti analiz edilmiştir. Ses şiddeti arduino uno 

mikrodenetleyici geliştirme kartı ve ses sensörü ile anlık 10 bit olarak okunmuştur. Bu kapsamda 

CuZn15 pirinç alaşımı ve polyamid malzemeler 3 farklı talaş derinliği ve devir sayısı kullanılmıştır. 

Regresyon analizi ile matematiksel model geliştirilmiş ve %95 güven düzeyinde varyans analizi yapıl-

mıştır. Yapılan çalışma sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

 Regresyon analizi sonucunda ses şiddetinin en çok malzeme değişiminden etkilendiği görülmüştür. 

 Ragresyon analizi ile elde edilen matematiksel modelin ses şiddetini % 97,0 doğrulukla bulabileceği 

görülmüştür. 

 Polyamidden daha yüksek gerilme değerlerine sahip olan CuZn15 pirinç alaşımının tornalanma sü-

recinde oluşan ses şiddeti daha yüksektir. 

 Artan kesme hızı ve talaş derinliği ses şiddetini artırmıştır. 
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Al1050 H14 ve C40 MALZEMELERİNİN TORNALANMASI SÜRECİNDE OLUŞAN SES 

ŞİDDETİNİN İNCELENMESİ 

Hüseyin GÖKÇE1, Çağatay ERSİN2, 

1Çankırı Karatekin Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Makina Bölümü, Çankırı / Türkiye 
2Çankırı Karatekin Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü,  

Çankırı / Türkiye 

Öz: Alüminyum yüksek özgül direnç, yüksek korozyon direnci, yüksek elektrik ve ısı iletimi gibi özel-

liklerinden dolayı başta uzay, havacılık ve otomotiv sektörleri olmak üzere yaygın olarak kullanılan 

malzemelerdendir. C40 çeliği ise üretimin her alanında oldukça yaygın kullanıma sahip (tarım makine-

leri, takım tezgâhları, otomotiv gibi) orta karbonlu bir çelik alaşımıdır. İmalat sürecinde ses, titreşim bir 

fonksiyonudur ve bu nedenle büyük bir öneme sahiptir. Ses şiddetinin analiz edilebilmesi talaşlı imalat 

sürecinde karşılaşılabilecek olumsuzlukları önceden tespit edilebilmesine olanak sağlayacaktır. Bu ça-

lışmada, çaptan tornalama sürecinde çıkan sesin şiddeti analiz edilmiştir. Bu kapsamda Al 1050 H14 ve 

C40 çelik malzemeler 3 farklı talaş derinliği ve devir sayısı kullanılmıştır. Deneylerden elde edilen so-

nuçlar ışığında Regresyon analizi ile matematiksel model geliştirilmiştir. Belirlenen kontrol faktörleri-

nin ses şiddeti üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Determinasyon katsayısına göre elde edilen matema-

tiksel model %98,7 oranında başarıyla kullanılabilir. Regresyon analizi sonucunda ses şiddetinin en çok 

malzeme değişiminden etkilendiği görülmüştür. Artan kesme hızı ve talaş derinliği ses şiddetini artır-

mıştır. Al1050 H14 alaşımına kıyasla daha yüksek mekanik özellikler sergileyen C40 malzemesinin 

tornalanmasında ses şiddeti değerleri daha yüksek ölçülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Çelik, Tornalama, Ses Şiddeti, Kesme Parametreleri  

GİRİŞ 

Alüminyum alaşımları genellikle düşük yoğunluk, yüksek dayanım, süneklik, tokluk ve yorulmaya karşı 

direncinden dolayı yapısal uygulamalarda, uzay ve havacılık sanayinde yaygın olarak kullanılan malze-

medir (Güleryüz, 2011). C40 çeliği ise % 0,37 – 0,44 karbon ihtiva eden makine imalat endüstrisinde 

oldukça yaygın kullanılan bir çelik alaşımıdır (Aytaç, 2018-Uzkut, Özdemir, 2001). 

Şahinoğlu yaptığı çalışmada, AA7075 alüminyum alaşımının tornalanması sürecinde oluşan ses şiddeti 

değerlerini ölçmüş ve analiz etmiştir. Çalışma sonucunda kesme hızı ve ilerleme miktarındaki artışla ses 

şiddetinin arttığı ifade edilmiştir (Şahinoğlu, 2017). Yamashita, ses şiddeti ile devir sayısının kontrol 

edilebildiği bir torna tezgâhı geliştirmiştir. Geliştirdikleri tezgâh ile yaptıkları deneylerde yüzey kalite-

lerinin ve kesme hızlarının arttırıldığını açıklamıştır (Yamashita, 2011). Nagasawa, frezeleme sürecinde 

meydana gelen ses şiddeti ve titreşimlerin takım ömrü ve işlenebilirlik üzerindeki etkilerini incelemiştir. 

Geliştirdiği yazılımı frezeleme operasyonları için kullanmış ve yazılımın titreşim değerlerinde azalma 

ve takım ömründe artış yaşandığını belirtmiştir (Nagasawa, 2011). Hamada, kesme parametrelerinin ses 

analizine bağlı olarak belirlenmesinin kesici takım ömrünü uzatmakla kalmadığını ayrıca operasyon için 

gerekli olan kesici takım sayısını da azalttığını ifade etmiştir (Hamada, 2011). Altıntaş aşınma ve ses 

şiddeti arasında kuvvetli bir bağ olduğunu belirtmiştir (Altıntaş, 2012). Carolan vd. alüminyum ve çelik 

malzemeleri frezeleme deneylerine tabi tutmuşlar ve ses şiddeti değerleri ile takım aşınması arasında 

ilişkiyi analiz etmişlerdir. Aşınmanın artası ile ses şiddetinin önemli ölçüde arttığını ifade etmişlerdir 
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(Carolan,2005). Zdenek vd. polyester esaslı kompozit malzemelerin işlenmesi esnasında aşınmamış ke-

sici takım ile aşınan kesici takım arasında oluşan ses şiddetinin belirgin ölçüde farklılık gösterdiğini 

belirtmişlerdir. Ayrıca düşük ilerleme değerlerinin de frekansı artırarak ses şiddetini artırdığını da vur-

gulamışlardır (Zdenek, vd, 2013). Mousumi vd. çalışma ortamında olabilecek muhtemel ses düzeyinin 

çalışan sağlığı üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Ses şiddetinin çalışan sağlığı üzerinde tehdit olabi-

lecek bir faktör olduğunu ifade ederek önlenmesi ve/veya azaltılması gerekliliğini vurgulamışlardır 

(Mousumi, vd, 2017). 

Bu çalışmada, Al 1050 H14 alüminyum alaşımı ve C40 çelik malzemelerin kuru şartlarda tornalanması 

sürecinde oluşan ses şiddeti analiz edilmiştir. Deney sonuçlarına Regresyon analizi yapılarak matema-

tiksel model geliştirilmiştir ayrıca sonuçlara %95 güven düzeyinde varyans analizi uygulanmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

9 adet Al1050 H14 ve 9 adet C40 olmak üzere toplam 18 adet deney malzemeleri Ø30 × 52 mm ölçü-

lerinde testere ile kesilmiştir. Daha sonra boyları 50 mm olacak şekilde alın tornalaması yapılarak tes-

viye işlemine tabi tutulmuşlardır. Deney malzemelerinin bazı özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Deney malzemelerine 30 mm boyunda HSS kesici takımla Harrison marka torna tezgâhında dış çap 

tornalama işlemi uygulanmış ve tornalama sürecinde oluşan ses seviyeleri ölçülmüştür. Kullanılan ke-

sici takımlar Şekil 1’de verilen geometrilerde (Al1050 H14 ve C40 için ayrı geometrilerde) Taksan 

marka takım bileme tezgâhı kullanılarak bilenmiştir. Deneyler tam faktöriyel deney tasarımı ile tasar-

lanmış ve deneylerde kullanılan değişkenler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 1. Al1050 H14 ve C40 malzemelerinin bazı özellikleri 

Özellik Birim Al 1050-H14 C40 

Yoğunluk (20ºC)  g/cm3 2,705 7,845 

Erime sıcaklığı ºC 657 1465 

Brinel sertlik değeri HB 30 149 

Akma gerilmesi MPa 103 290 

Çekme gerilmesi MPa 110 525 

Elastikiyet modülü GPa 73 200 

Poisson oranı - 0,33 0,29 

Isı transfer katsayısı (20ºC) [W/(mK)] 227 24,7 

Kimyasal bileşim % >99,50 Al 

<=0,05 Cu 

<=0,40 Fe 

>98,50 Fe 

<0,44 C 

<0,90 Mn  
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Şekil 1. HSS kesici takım geometrisi 

 

Tablo 2. Deneylerde kullanılan değişkenler 

Kontrol faktörleri Malzeme (M) Talaş derinliği (a) Devir sayısı (N) 

Birim - mm dev/dk. 

Seviyeler C40 - Al1050 H14 0,5 – 1 - 2 260 – 540 - 1200 

Tornalama deneyleri yapılırken ses şiddetini (SŞ) ölçmek için ses sensörü kullanılmıştır. Sensörlerden 

alınan verilerin kontrol edilmesi ve seri port üzerinden okunması için son yıllarda kullanımı giderek 

artan ATmega168 tabanlı arduino uno mikrodenetleyici geliştirme kartı kullanılmıştır. Ses sensörü ar-

duino uno geliştirme kartının analog pinine bağlanmıştır. Oluşturulan ölçüm cihazının beslemesi 5 volt 

adaptör ile sağlanmıştır. Ölçüm cihazı torna tezgahı spotunun üzerine yerleştirilmiştir. Tornalama süre-

since cihaz üzerinde yerleştirilen sensör ve sensör analog pinine bağlı bulunduğu arduino uno mikrod-

netleyici geliştirme kartı anlık SŞ 10 bit olarak göstermiştir  . Ölçülen değerler seri port üzerinden seri 

monitör aracılığı ile okunmuştur.  

BULGULAR 

Al1050 H14 ve C40 malzemeleri üzerinde 3 farklı talaş derinliği ve 3farklı devir sayısı kullanılarak 

gerçekleştirilen dış çap tornalama deney tasarımı ve sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.  
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Tablo 3. Deney tasarımı ve sonuçlar 

Test no M a 

(mm) 

N 

(dev/dk.) 

SŞ 

(Analog çıkış) 

1 C40 0,5 260 777,6 

2 0,5 540 773,0 

3 0,5 1200 784,9 

4 1 260 772,8 

5 1 540 775,8 

6 1 1200 785,3 

7 2 260 772,2 

8 2 540 778,1 

9 2 1200 787,6 

10 Al1050 H14 0,5 260 721,6 

11 0,5 540 726,6 

12 0,5 1200 737,6 

13 1 260 728,9 

14 1 540 731,6 

15 1 1200 740,5 

16 2 260 731,0 

17 2 540 731,2 

18 2 1200 740,8 

 

Deney sonuçlarından elde edilen veriler ışığında yapılan regresyon analizi ile SŞ için bir matematiksel 

model çıkartılmış ve Eşitlik 1’de verilmiştir. Tornalama sürecinde SŞ değerinin mümkün olan en düşük 

seviyelerde olması arzulanır. Bu nedenle elde edilen regresyon denklemlerinde çarpan durumu (negatif 

veya pozitif olması) ve katsayı değerleri sonuçlar üzerinde etkili olacaktır. 

  

SŞ = 810 - 46,4 M + 1,63 a + 6,05 N                                                                                (1) 
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Tablo 5’te regresyon denklemi elde edildikten sonra bulunan katsayılar tablosu verilmiştir. Bu tabloda 

verilen; Coef: değerlerin katsayılarını, SE Coef: katsayılardaki standart hatayı, T: test istatistiklerinin 

sonucunu, P: regresyon analizinin anlamlı olup, olmadığını belirtmektedir. P değerlerinin 0,05’ten kü-

çük olduğu kontrol faktörlerinin (M ve N) istatistiksel olarak anlamlı söylenir.  

Tablo 4. Regresyon denklemi katsayılar tablosu 

Tahmin unsuru Katsayı M a  N R2 

Coef 809,611     -46,389     1,6333    6,0500    % 98,7 

SE Coef 3,481   1,484   0,9090     0,9090     

T 232,57   -31,25   1,80   6,66   

P 0,000 0,000 0,094 0,000 

Tablo 4’teki determinasyon katsayısı (R2) incelendiğinde elde edilen regresyon denklemlerinin deney 

sonuçlarını SŞ için % 98,7 oranında açıklayabildiğini görürüz. Başka bir ifade ile değişkenler arasında 

kuvvetli bir ilişkiden söz edilebilir. Ayrıca Tablo 5’de elde ettiğimiz çoklu doğrusal regresyon denkle-

mine ait varyans analizleri verilmiştir. Bu tabloya göre P değerleri 0,05’ten küçüktür ve dolayısıyla 

istatiksel olarak anlamlı regresyon denklemlerimiz vardır denilebilir. 

Tablo 6. Regresyon denklemlerine ait varyans analizi 

Kaynak SD KT KO F P 

Regresyon 3 10154,9   3385,0   341,41   0,000 

Ölçüm hatası 14 138,8      9,9   

Toplam 17 10293,7    

Şekil 2’de deney parametrelerinin değişimine bağlı ses şiddetindeki değişimler gösterilmiştir. Şekil in-

celendiğinde özellikle Al1050 H14 alaşımında 10 bit çıkış üzerinden 720-740 birim  aralığında değişen 

ses şiddeti C40 çelik malzemesinde 770-790 seviyelerine yükselmiştir. Eşitlik 1’de katsayılar incelen-

diğinde de en yüksek katsayınım malzeme farklılığına ait olması bu sonucu destekler mahiyettedir. Her 

iki malzeme gurubu için de kesme hızının artan değerlerinin ses şiddetini arttırdığı Şekil 2’de görülmek-

tedir. Ayrıca talaş derinliğinin artması da ses şiddeti üzerinde etkilidir. Eşitlik 1 ve Tablo 4 incelendi-

ğinde talaş derinliğine ait katsayının 1,63 olduğu görülmektedir. Buna göre talaş derinliğinin artan de-

ğerleri ses şiddeti üzerinde olumsuz biçimde etkili olmaktadır. 
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Şekil 2. Deney parametrelerinin değişimine bağlı ses şiddetindeki değişimler 

SONUÇ 

Bu çalışmada, çaptan tornalama sürecinde çıkan sesin şiddeti analiz edilmiştir. Ses şiddeti arduino uno 

mikrodenetleyici geliştirme kartı ve ses sensörü kullanılarak ölçülmüştür. Ses şiddeti analog olarak 

okunmuş ve on 10 bit yani maksimum 1024 tür. Ayrıca deneylerde Al 1050 H14 ve C40 çelik malze-

meler 3 farklı talaş derinliği ve devir sayısı kullanılmıştır. Regresyon analizi ile matematiksel model 

geliştirilmiş ve %95 güven düzeyinde varyans analizi yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda aşağıdaki 

sonuçlar elde edilmiştir. 

 Regresyon analizi sonucunda ses şiddetinin en çok malzeme değişiminden etkilendiği görülmüştür. 

 Ragresyon analizi ile elde edilen matematiksel modelin ses şiddetini % 98,7 doğrulukla bulabileceği 

görülmüştür. 

 Yüksek mukavemetli C40 malzemesi tornalanmasında Al1050 H14 alaşımına nazaran daha yüksek 

ses şiddeti değerleri ölçülmüştür. 

 Artan kesme hızı ve talaş derinliği ses şiddetini artırmıştır. 
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YÜKSEK HIZLI TREN VE ESNEK YAPI ETKİLEŞİMİNDEN KAYNAKLI 

TİTREŞİMLERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR 

SİMÜLASYONU 

Anıl TUNÇ 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği, Sakarya / Türkiye 

Öz: Yüksek hızlı trenlerde (HST) işletme hızlarının giderek artması raylı araç gövdesine iletilen konfor 

bozucu titreşimlerinin de artmasına neden olur. Bu çalışma, esnek bir köprü üzerinde ilerleyen HST’de 

oluşan titreşimlerin matematiksel modellenmesi ve bilgisayar simülasyonu ile ilgilidir. HST 10 serbest-

lik dereceli (SD) ve yarım araç olarak modellenmiştir. HST’nin üzerinde hareket ettiği esnek yapı ise 

basit mesnetli sınır şartlarına sahip Euler-Bernoulli kirişi göz önünde bulundurularak modellenmiştir. 

Elde edilen bu iki ayrı sistem tekerleklerin temas noktaları dikkate alınarak oluşturulan dinamik denk-

lemler aracılığıyla bütünleştirilmiştir. Sistemin zamana bağlı bütünleşik dinamik hareket denklemleri 

Newmark-β algoritması ile yüksek hassasiyette çözülmüştür. Sonuç olarak raylı araç gövdesinin zamana 

bağlı yer değiştirme ve ivmesi üzerine farklı parametrelerin etkisi detaylıca incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: HST-Köprü Etkileşimi, Euler-Bernoulli, Newmark-Β, Konfor, Nümerik Analiz 

GİRİŞ 

Yüksek hızlı tren ve alt sistemleri birçok ülkede inşa edilip işletilmeye başlanmıştır. HST bir demiryolu 

köprüsü üzerinde yüksek bir hızla hareket ettiğinde köprü, tren ve tren bileşenleri arasındaki etkileşimi-

nin neden olduğu aşırı konfor bozucu ve sürüş güvenliğini tehdit eden titreşimler oluşmaktadır. HST-

köprü etkileşimi probleminin modellenmesi, analitik ve yarı analitik çözümlerini içeren çalışmalar bu 

alandaki önemli çalışmalar arasındadır (Arvidsson, 2014; Samani et al., 2013).  

Tren-köprü etkileşimi problemi iki farklı alt sistemden oluşan tümleşik, zamana bağlı ve dinamik bir 

problemdir. Bu iki alt sistem köprü yüzeyi ve tekerleklerin temas ettiği bölge ile birbirinden ayrılan iki 

elastik sistem olarak düşünülebilir. HST tasarımında üzerinde trenin hareket ettiği demiryolu köprüsü-

nün dinamiği çok önemlidir. Köprü tasarımı göz önüne alındığında köprünün dinamik tepkisi iki farklı 

duruma bağlı olarak incelenmektedir. İlk durumda aracın dinamik tepkisinin etkisi göz ardı edilebildiği 

ve trenin kütlesinin oranı köprünün kütlesine göre daha küçük olması göz önüne alınarak bazı hareketli 

yük modelleri oluşturulmaktadır (Yang et al., 1997). 

Altı bölümden oluşan bu çalışma kapsamında esnek bir köprü üzerinde yaklaşık hızı 300 km/h olan bir 

HST’de oluşan titreşimlerin modellenmesi ve TKE’nin dinamik analizi hedeflenmiştir. Giriş bölümünde 

çalışmanın kapsamından bahsedilerek, çalışma ile ilgili literatür araştırılmasına yer verilmiştir. İkinci 

bölümde TKE matematiksel modeli oluşturulmuş ve hareket denklemleri elde edilmiştir. Üçüncü bö-

lümde çalışmada kullanılan nümerik analiz yöntemi açıklanmış ve analiz algoritmasına yer verilmiştir. 

Dördüncü bölümde tren kütlesi, tren hızı, köprü uzunluğu, aks mesafesi ve sönüm oranının TKE dina-

miğine etkisi HST’nin esnek köprü üzerindeki davranışı ele alınarak incelenmiştir. Buna ek olarak ilgili 

grafiklere ve tablolara yer verilmiştir. Beşinci bölümde yapılan çalışmanın sonuçları değerlendirilmiştir. 

Ortaya çıkan titreşimlerin yolcu konforu ve sürüş güvenliğine olan etkisi vurgulamıştır 
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Tren ve köprü etkileşiminin matematiksel modeli 

Şekil 1’de Euler-Bernoulli kiriş teorisi ile modellenen basit mesnetli esnek bir köprü ve üzerinde sabit 

v hızı ile ilerleyen 10-SD’li HST yarım araç modeli gösterilmiştir. Şekil 1’de verilen fiziksel model 

üzerindeki parametrelerinin açıklaması ve bu çalışmada kullanılan değerleri Tablo 1 ve Tablo 2’de ve-

rilmiştir.  

Problemin matematiksel modeli aşağıdaki varsayımlar göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur: 

1. Tren modeli 10-SD yarım araç modeli olarak modellenmekte ve modelde ön arka boji, tren gövdesi, 

tekerlekler, boji ile tren gövdesini arasında olan birincil süspansiyon sistemi ve tekerlekler ile boji 

arasında olan ikincil süspansiyon sistemi bulunmaktadır. 

2. Tekerlekler lineer özelliğe sahip yaylar ve sönümleme elemanları kullanılarak modellenmiştir. 

3. Ray pürüzlülükleri dikkate alınmamıştır. 

4. Trenin üzerinden geçtiği köprü basit mesnetli sınır şartlarına sahip olarak Euler-Bernoulli kiriş te-

orisine göre modellenmiştir. 

5. Raylar esnek köprü ile bütünleşik olarak kabul edilmiştir. Sahip olduğu direngenlik köprüye ekle-

nerek hesaplamalar yapılmıştır. 

6. Yüksek hızlı trenin hızı sabit olarak kabul edilmiştir. 

Bu çalışmada kullanılan parametreleri içeren eden tablo Tablo 1 ile ve parametrelerin sayısal değerlerini 

içeren tablo Tablo 2 ile verilmiştir.  

Tablo 1. Çalışmada kullanılan parametreler 

Parametreler 

ys Trenin doğrusal hareketi yt1 Ön boji ön tekerleğinin doğrusal hareketi 

ɵ Trenin dairesel hareketi yt2 Ön boji arka tekerleğinin doğrusal hareketi 

yb1 Ön bojinin doğrusal hareketi yt3 Arka boji ön tekerleğinin doğrusal hareketi 

ɵb1 Ön bojinin dairesel hareketi yt4 Arka boji arka tekerleğinin doğrusal hareketi 

yb2 Arka bojinin doğrusal hareketi   Köprünün n’ inci modunun titreşim hareketi 

ɵb2 Arka bojinin dairesel hareketi     
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Şekil 1. Bu çalışmada kullanılan tren ve köprü etkileşimi fiziksel modeli 
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Tablo 2. Çalışmada kullanılan tren ve köprü parametrelerinin değerleri 

Tren Parametreleri 

Tren gövdesinin kütlesi(ms) 41.75 ton 

Ön ve arka boji kütleleri(mb1=mb2) 3.04 ton 

Tekerlek kütleleri(mt1= mt2= mt3= mt4) 1.78 ton 

Tren gövdesinin atalet momenti(J) 2080 

ton.m2 

Ön ve arka bojilerin atalet momenti(Jb1=Jb2) 3.93 ton.m2 

Birincil süspansiyon sisteminin yay sabitleri(ks1=ks2) 1180 kN/m 

İkincil süspansiyon sisteminin yay sabitleri(kb1=kb2=kb3=kb4) 530 kN/m 

Birincil süspansiyon sisteminin sönüm katsayıları(cs1=cs2) 39.2 

kNs/m 

İkincil süspansiyon sisteminin sönüm katsayıları(cb1=cb2=cb3=cb4) 90.2 

kNs/m 

Tekerlekler ve zemin arasındaki yay sabitleri(kt1=kt2=kt3=kt4) 530 kN/m 

Tekerlekler ve zemin arasındaki sönüm oranları(ct1=ct2=ct3=ct4) 90.2 

kNs/m 

Tren gövdesinin ağırlık merkezi ile ön ve arka bojinin arasındaki me-

safe(a1=a2) 

8.75 m 

Ön boji kütle merkezinin ön boji ön ve arka tekerleklerine olan mesa-

fesi(b1=b2) 

1.25 m 

Arka boji kütle merkezinin arka boji ön ve arka tekerleklerine olan mesa-

fesi(c1=c2) 

1.25 m 

Köprü Parametreleri 

Elastikiye Modülü(E) 207 GPa 

Köprü Uzunluğu(L) 35 m 

Eylemsizlik Momenti(I) 0.2 m4 

Köprünün birim uzunluğunun kütlesi(μ) 10 t/m 

Köprünün eşdeğer sönüm katsayısı(c) 1750 Ns/m 
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Tren-köprü etkileşimine ait hareket denklemlerin elde edilmesi 

Sistemin hareket denklemleri kinetik, potansiyel ve sönüm enerjileri kullanılarak elde edilmiştir. Şe-

kil.1’de verilen TKE fiziksel modelinin tren bölümünün enerji denklemleri Denklemler (1-3)’de sıra-

sıyla verilmiştir.  
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Oluşturulan enerji denklemleri Denklem (4) ile verilen Lagrange denkleminde yerine yazarak hareket 

denklemleri elde edilmiştir.  

 

0 
 

pK D

m m m

EE Ed

dt q q q

      
       

       & &
 (4) 

 

Köprünün matematiksel modelinin oluşturulmasında Euler-Bernoulli kiriş teorisi kullanılmıştır. Euler-

Bernoulli kiriş teorisi’ ne göre üzerinde hareketli bir Q yükü bulunan esnek bir köprünün hareket denk-

lemi aşağıda Denklem (15) ile verilmiştir. 
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Denklem (5)’de, EI köprünün rijitliğini, ρ köprünün birim uzunluktaki kütlesini, μ köprünün birim uzun-

luktaki sönüm katsayısını, Q çubuğun üzerinde oluşan toplam kuvvet etkileşimini, Zr tren köprü üze-
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rinde ilerlerken t zamanında köprünün dikey yer değiştirmesini ve δ  Dirac fonksiyonunu temsil etmek-

tedir. Modeli oluşturulan sistemde dinamik kuvvetler trenin ön boji ön tekerleği ile arka boji arka teker-

leğinin köprüden geçişi sırasında meydana gelmektedir.  

 

Ara işlemler sonucunda bulunan denklem TKE probleminin matematiksel modelini ifade etmektedir. 

TKE probleminin matematiksel modelini ifade eden denklem Denklem (27)’de verilmiştir 
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Elde edilen matematiksel modelin matris denklemi Denklem (47)’de verilmiştir. 

 

          G G G G G G G
M + C Z ZZ + K = Q&& &  (28) 

                           

Denklem (47)’ de [MG] sistemin genel kütle matrisini, [CG]  sönüm matrisini, [KG] direngenlik matrisini 

ve [QG]  kuvvet matrisini ifade etmektedir.  

Nümerik analiz sonuçları 

Tren gövdesinin kütlesinin(ms) trenin dinamiği üzerindeki etkisi 

Bu bölümde 300 km/h hızda esnek bir köprü üzerinde hareket eden bir trende meydana gelen titreşim-

lerin köprü ve tren dinamiğine etkisi, tren gövdesinin kütlesine göre değişimi incelendi. Şekil 2’de tren 

gövdesinin yer değiştirmesinin grafikleri, Tablo 4’te ise Şekil 2’de verilen grafiklerdeki maksimum gen-

lik miktarı ve maksimum genliğe ulaştığı zaman ile ilgili tablo verilmiştir. Şekil 2’de görüldüğü üzere 

tren gövdesinin kütlesindeki artış tren gövdesi yer değiştirmesinde artışa sebep olmaktadır. Tablo 4’te 

verilen değerlerden de anlaşılabileceği gibi tren gövdesinin kütlesindeki artış titreşim dalgalarındaki faz 

farklılıklarının bir sonucu olarak tren gövdesindeki yer değiştirme zamanında gecikmeye sebep olmak-

tadır.  
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Şekil 2. Tren gövdesinin kütlesinin (mc)  tren dinamiği üzerindeki etkisinin karşılaştırılması 

 

Tablo 4. Tren gövdesinin kütlesinin değişiminin Şekil 2a ‘deki grafiğin titreşim genliğine etkisi 

Tren Gövdesi-

nin Kütlesi 

(ton) 

Maksimum Gen-

lik (m) 

Maksimum Gen-

liğe Ulaştığı Za-

man (s) 

 

20 0,00327 0,54  

30 0,004 0,595  

40 0,00465 0,63  

50 0,00522 0,67  

 

Tren hızının(v) trenin dinamiği üzerindeki etkisi 

Bu bölümde esnek bir köprü üzerinde hareket eden bir trende meydana gelen titreşimlerin köprü ve tren 

dinamiğine etkisinin tren hızına göre değişimi incelenmiştir. Şekil 4’de görüldüğü üzere, tren hızındaki 

artış, köprü orta noktasının yer değiştirmesinde gözle görülür bir değişikliğe sebep olmamıştır. Bununla 

birlikte tren hızının artışa bağlı olarak trenin maksimum yer değiştirmesinde gecikme meydana gelmek-

tedir. Örneğin v = 40, 80, 120, 160 ton için tren gövdesindeki maksimum yer değiştirmeler sırasıyla 0,9, 

1,1, 1,5 ve 2,7’inci saniyelerde meydana gelmiştir. Buradan da anlaşılabileceği gibi, tren gövdesinin 

hızındaki artış tren gövdesindeki yer değiştirme zamanında gecikmeye sebep olmaktadır 
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Şekil 4. Tren hızının (v) tren dinamiği üzerindeki etkisinin karşılaştırılması 

 

 

Tablo 8. Tren hızının değişiminin Şekil 4a ‘deki grafiğin titreşim genliğine etkisi 

Tren Hızı (m/s) Maksimum Gen-

lik (m) 

Maksimum Gen-

liğe Ulaştığı Za-

man (m) 

 

40 0,00653 2,735  

80 0,006697 1,51  

120 0,006779 1,15  

160 0,00634 0,922  

 

Köprü uzunluğunun(l) trenin dinamiği üzerindeki etkisi 

Bu çalışmada köprü uzunluğunun tren-köprü etkileşimine olan etkisi incelenmiştir. Şekil 6’da, tren 

uzunluğunun artmasıyla tren gövdesinde oluşan maksimum yer değiştirmenin arttığı görülmektedir. Bu-

nunla birlikte tren uzunluğundaki artış tren gövdesinde oluşan titreşimlerde gözle görülür bir faz farkı 

yaratmamıştır.  
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Şekil 6. Tren uzunluğunun (l) tren dinamiği üzerindeki etkisinin karşılaştırılması 

 

Tablo 12. Tren uzunluğunun Şekil 6a ‘deki grafiğin titreşim genliğine etkisi 

Köprü Uzun-

luğu (m) 

Maksimum Gen-

lik (m) 

Maksimum Gen-

liğe Ulaştığı Za-

man (m) 

 

20 1,62E-04 1,3  

30 9,81E-04 1,51  

40 0,0023 0,605  

50 0,0088 0,67  

SONUÇ 

Sonuç olarak tren-köprü etkileşimi süresince birçok doğrusal ve dairesel titreşim ortaya çıkmaktadır. Bu 

titreşimler tren gövdesinde sarsılmalara neden olmaktadır. Oluşan sarsılmalar yolcuların konforunu 

olumsuz etkilemekle birlikte tren sürüş güvenliği açısından da sorun teşkil etmektedir. Ayrıca sadece 

tren gövdesi değil boji ve tekerleklerde de köprüden gelen dinamik etkiler sonucu titreşim hareketi göz-

lemlenmektedir. Bunun sonucunda trenin mekanik aksamında kullanılan hareketli parçalar zamanla de-

forme olmaktadır ve kullanım ömürleri azalmaktadır. Tüm etkiler göz önüne alındığında köprüde oluşan 

dinamik etkilerden kaynaklanan titreşimlerin kullanılacak bir sönümleyici mekanizma ile azaltılması ve 

hatta sönümlenmesi, sürüş güvenliği, yolcu konforu ve ortaya çıkabilecek mekanik sorunlar açısından 

önemlidir. 
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TERSİNE MÜHENDİSLİK YÖNTEMİNDE 3 BOYUTLU TARAMA, ÖLÇÜM VE  

MODELLEME SÜREÇLERİ 

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: Yapılan çalışmalar sonucunda Tersine Mühendislik yöntemi ile teknik verileri var olmayan parça-

ların tasarım bilgilerine ulaşılabileceği tespit edilmiştir. Bu amaçla Tersine Mühendisliğin önemli araç-

larından biri olan 3B tarama, ölçüm, yazıcı vb. teknolojilerin gelişmesi ve kullanımıyla üründen tasarım 

sistematiği gerçekleştirilmiştir. Yapılan makale çalışmasının kapsamı; Eş Zamanlı Mühendislik uygu-

lamalarından olan Tersine Mühendislik yaklaşımı kullanılarak üç boyutlu tarama ölçüm cihazının imkan 

ve kabiliyeti ile tasarım verilerine ulaşılamayan dizel makine parçasının yeniden üretilmesi olmuştur. 

Bu makaledeki temel amaç; yurt dışına olan bağlılığın azaltılması, satın alma süreçlerindeki süre ve 

maliyeti arttıran faaliyetlerden kaçınılabilmek ve yedek parça imalat süreçlerine katkı sunularak yerlilik 

oranlarının arttırılabilmesidir. Tarayıcı cihazı olarak sektördeki farklı donanım ve alternatifleri arasın-

dan 7 eksenli taşınabilir taramalı ölçüm cihazı kullanılmış ve bu cihaz üzerinde farklı temaslı ve temassız 

prob varyasyonları test edilmiştir. Modelleme yöntemleri olarak tarayıcı cihazlarında kullanılabilen 

PolyWorks yazılımı, parametrik modelleme ve NURBS (Non-Uniform Rational Bezier-Splines) teknik-

leri kullanılmıştır. CAD yazılımı olan SolidWorks programı ile gerekli düzenlemeler yapılmış gerekli 

ölçülendirme, detaylandırma ve teknik resimler ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen datalarla onarıma yö-

nelik üretim süreçlerine katkı sağlaması amacıyla parçanın modellenip döküm işleri gerçekleştirilmiştir. 

Bu sayede tersine mühendisliğin bir parçası olarak dizel bir makine parçası olan hava yönlendirici da-

kının bakım onarım süreçlerinde ekonomik, kolay ve pratik olarak üretilebilirliğinin değerlendirilmesi 

sağlanmıştır. Sonuç olarak mevcut teknolojik gelişmeler ile maliyetlerin azaltılabileceği, ürünlerdeki 

güvenirliğin artırılabileceği ve süreçlerin iyileştirilebileceğinin görülmesi de çalışmanın diğer önemli 

noktasını oluşturmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Eş Zamanlı Mühendislik, 3D Tarayıcılar, Tersine Mühendislik 

GİRİŞ 

Tersine mühendislik yöntemi son yıllarda giderek gelişim göstermiş ve günümüzde makine, otomotiv, 

uçak, medikal, uzay, askeri, mekatronik sistemler gibi sanayinin pek çok alanında kullanılmaya başlan-

mıştır. Tersine mühendislik uygulamaları sanayide en çok tasarım verileri var olmayan bir parçanın 

modellenmesi ve üretilmesinde, prototipleme çalışmalarında veya hasara uğramış parçaların modelle-

nerek tekrar üretilmesinde kullanılmaktadır. Kullanım kolaylığının ve uygulanabilirliğinin her geçen 

gün artması ile de daha fazla kullanım alanı bulmaktadır (Berbercuma, 2006), (Önçağ, 2017). Uygula-

malarda ilk olarak Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) ile tasarım verileri var olmayan parçalar Koordi-

nat Ölçüm Makinası (KÖM) ile taranarak geometrik veriler (parçada mevcut, nokta, daire, düzlem, 

çizgi, silindir, konik vb.) elde edilebilmektedir. Bunun yanında gerektiği durumlarda geleneksel ölçüm 

yöntemleri kullanılmakta ve buralardan elde edilen veriler de KÖM ile elde edilen verilerle birlikte kul-

lanılmaktadır. Verilerin BDT programlarında işlenmesi ile katı model ve teknik resim elde edilmektedir. 

(Şahin, 2006) 
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AMAÇ 

Bu çalışmada temel amaç; dizel bir makine parçasının ulaşılamayan tasarımsal verilerine tersine mü-

hendislik yaklaşımıyla nasıl ulaşılabileceği, süreçlerin nasıl ilerleyebileceği ve nasıl katkı sunulabilece-

ğidir. Bunun için onarım yedeği olarak kullanılacak parçanın yurtdışından satın alınması yerine mevcut 

imkan ve kabiliyetler ile tasarlanması amaçlanmıştır. Ayrıca yapılan uygulama ile tasarım verileri ter-

sine mühendislik yöntemleri ile elde edilmiş parçanın, makine üzerinde kullanıldığı yerdeki koşullara, 

ilgili ölçüm ve hesaplamalara göre değerlendirmeleri yapılarak, onarım ya da montaj süreçlerine katkı 

sağlanması amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Kullanılan parça dizel makinenin silindir odalarında hava emiş sistemine ait hava yönlendirici olarak 

kullanılır. Silindir odasına gönderilecek hava, ortamdan emilerek hava dakı sayesinde yönlendirilip tur-

boşarjerlerin emişine gönderilir. Turboşarjerlerden emilen hava ise hava şarj kulelerinden geçirilip so-

ğutularak silindir odasında birim hacme düşen oksijen oranın arttırılmasıyla daha kaliteli yanmanın ger-

çekleştirilmesine olanak sağlar. Aynı zamanda hava dakının bir diğer bağlantısı bu dizel makine mode-

linde karter havalandırma borusuna bağlıdır. Dizel makinelerin çalışma prensibinden yola çıkarak yük-

sek basınçlarda çalışılması ve blok içerisinde oluşan silindirlerden kaçan geri kaçak hava basıncının 

boru bağlantısının hava dakına bağlı olması bu parçanın öneminin daha da öne çıkmasına neden olmuş-

tur. Çünkü dizel makine blok içerisindeki bu yüksek basınç dışarı atılamaz ise makinede önlenemeyen 

zararların oluşmasına neden olacaktır. Ayrıca bu parçanın tedarik edilememesi durumunda turboşarjer-

lere hava yönlendirilmesinin yapılamaması dizel makinenin çekişten düşmesine ve verimsiz çalışarak 

egzoz emisyonlarının daha da artmasına neden olacaktır. Bu nedenlerden dolayı önemi artan hava yön-

lendirici parçasının tedarik edilmesine neden duyulan ihtiyacın artmasına neden olmuştur. Kullanılan 

dizel makine modelinin eski olması ve üreticiden talep edilmesine rağmen üretiminin sağlanamamasın-

dan dolayı tedarik edilmesi zorlaşmıştır. Bu noktadan sonra tersine mühendislik ile parçanın üretilmesi 

çalışmaları yapılmış ve 3D tarayıcı cihazı ile parça taranıp ölçüleri çıkarılarak döküm ve talaşlı imalat 

işlerinin yapılması sağlanmıştır. 

YÖNTEM ve BULGULAR 

Çalışmamızda, herhangi bir teknik verisi bulunmayan Şekil 1’ de yer alan parçanın tersine mühendislik 

yöntemi kullanılarak modelinin ve teknik resim ölçülerinin çıkarılması yer almaktadır.  
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Şekil 1. Hava Dakı montaj resmi ve dizel makine üzerindeki yeri 

Yöntem olarak tarayıcı cihazlarda kullanılabilen PolyWorks yazılımı, modelleme yöntemi olarak para-

metrik modelleme ve NURBS (Non- Uniform Rational Bezier-Splines) modelleme teknikleri kullanıl-

mıştır. CAD yazılımı olarak SolidWorks programı ile gerekli düzenlemeler yapılmış ve gerekli olan 

ölçülendirme, detaylandırma ve teknik resimler ortaya çıkarılmıştır. Tarayıcı cihaz olarak ise endüstride 

farklı donanım alternatifleri arasından 7 eksenli bir taşınabilir tarama ölçüm cihazı kullanılmış ve bu 

cihaz üzerinde farklı temaslı ve temassız prob varyasyonları denenmiştir. Oluşturulan CAD modellerin 

gerek doğrulanması maksadıyla gerekse de onarıma yönelik üretim süreçlerine katkı sağlaması amacıyla 

modellenip dökümü gerçekleştirilerek talaşlı imalat süreci tamamlanmıştır.Geometrisi karmaşık olan bu 

parçanın iç yüzeyinde bulunan kanalların kesilme işlemine tabi tutulmadan modelinin ve teknik resim 

ölçülerinin çıkarılabilmesi için tarama işlemleri uygulanmıştır. Parçanın 3D Lazer tarama ölçüm cihazı 

ile tarama ve problama işlemleri yapılmıştır. Şekil 2’de yer alan resimlerde görüldüğü gibi makine ope-

ratörü hassasiyetle tarama işlemi yapılacak parça üzerinde çalışmalara başlamış ve gerek tarama gerekse 

problama teknikleri kullanılarak parçanın Polyworks yazılımına aktarımı sağlanmıştır. Gerekli kontroll-

lerin yapılmasıyla CAD modelin teknik resim ölçüleri çıkarılmıştır. 
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Şekil 2. Hava Dakı döküm hazırlıkları model, maça hazırlığı ve Alüminyum dökülmüş hali 

Teknik resimlerin çıkarılması ile birlikte Model biriminde modeli oluşturulan hava dakı parçasının dö-

küm ve talaşlı imalat süreçleri tamamlanarak tersine mühendislik tasarım çalışmasının aşamaları ta-

mamlanmıştır. Bu aşamada alüminyum malzemeden dökülen hava dakı parçasının döküm için oluştu-

rulmuş besleyicileri ve yollukları kesilerek tesviye işlemleri için talaşlı imalat tezgahlarına verilme aşa-

masına geçilerek tesviye ve talaşlı imalat işlemlerinin tamamlanmasına müteakip ilgili tahribatsız mua-

yene yöntemleri uygulanmıştır (Şekil 3). Bu safhada parçada çatlaklık testi için uygulanan sıvı penat-

rasyon testi sonrasında hava dakı kullanılmak üzere ilgili dizel makineye yönlendirilir. 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

878 

 

 

Şekil 3. Hava Dakı döküm hazırlıkları model, maça hazırlığı ve Alüminyum dökülmüş hali 

SONUÇ 

Tersine mühendislik uygulamaları en çok modeli var olmayan parçaların modellenmesi ve üretilme-

sinde, prototipleme çalışmalarında veya hasara uğramış parçaların modellenerek tasarlanmasında kulla-

nılmaktadır. Bu da işletmelerin sorunlarını daha kolay çözüp yaptıkları işlerde esneklik, zaman, işçilik 

ve maliyet anlamında kazançlar sağlamasının önünü açacaktır. Yapılan uygulama ile dizel makinenin 

bir montaj parçası olan hava yönlendirici dakının tersine mühendislik yöntemi ile tasarım verilerine 

ulaşılabilmiştir. Ulaşılan teknik resim ölçüleri ile modelleme işlemi yapılabilmiş ve döküm yöntemi ile 

parçanın üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu sayede dizel makinenin işlevselliğinin bozulmadan görevini 

yerine getirebilmesi sağlanmıştır. Yabancı menşeili olan bu parçanın mevcut imkan ve kabiliyet ile üre-

tilmesi ise yerlilik açısından oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca bu parça üzerinde yenileştirme ve 

tasarım değişikliği yapabilme imkanın da sağlanması tasarımcıya oldukça kolaylık sağlayabilecektir. 

Elde edilen serbest formların CAD modelleri sayesinde ise istenildiği takdirde mukavemet, ısı, akışkan 

vb. analiz çalışmaları yapılabilir. Ayrıca istenirse Bilgisayar Destekli Üretim CAM yolu ile CNC maki-

nelerde bilgisayar destekli talaşlı imalat işlemleri de gerçekleştirilebilir. Üretimi tedavülden kalkmış bu 

parçanın tersine mühendislik yöntemiyle yeniden tasarlanması ve üretilmesi dışa bağımlılığın azalma-

sına da olanak sağlamıştır. Bunun yanında tedarik süreçlerinin kısalması ile istenilen zamanda bu par-

çanın yurt dışından tedarik edilmesi yerine stoklama yapılarak istenilen kadar üretilebilmesine ve iste-

nildiği zaman kullanılabilmesine olanak sağlamıştır. Tersine mühendislik yöntemi ile artan maliyetler 

ve tedarik süreçlerinde yaşanılan bu problemlerden dolayı parçanın yüksek maliyetli olarak yurt dışın-

dan temin edilmesi yerine kendi mühendislik olanaklarımız ile tasarlanması yolunu açılmıştır. Sağlanan 

bu avantajlar ile ise mühendislik anlamında kendimize olan güvenin artmasına çalışmalarımızın daha 

da olumlu ilerlemesine olanak sağlanmıştır. Ancak tabi ki de tersine mühendislik yöntemi bir tasarımı 

kopyalamak, geliştirmek veya çalışma prensibini belirlemek amacıyla yapıldığı hatırlanarak projelerin 
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kopyalanmasının veya taklit edilmesinin yasal olmadığı unutulmamalıdır. Bu nedenle tersine mühen-

dislik yönteminin bire bir kopyalamadan ziyade tasarımcılara bir fikir oluşturması için kullanılması ge-

rektiği her zaman dikkate alınmalıdır. Sonuç olarak, endüstride serbest yüzeylerin tasarlanması ve kalite 

değerlendirilmesi zor olması, serbest yüzeylerin belirli bir formu olmaması ve matematiksel olarak ko-

layca ifade edilebilen diğer yüzeyler gibi olmaması nedeniyle tasarım süreçleri diğer yüzeylerin tasarım 

süreçlerine nazaran daha zordur. Yapılan uygulamalarla, bilgisayar teknolojisi yardımıyla ve CMM ‘ler 

ile bu tasarım süreçleri daha da kısaltılabilmiştir. Ayrıca tasarım süreçlerinin kısalmasının yanı sıra bu 

sistemler ve uygulamalar sayesinde daha kusursuz tasarımlar ortaya çıkarılabilmektedir. Maliyetlerin 

azaltılması, tasarım verilerine çok daha kısa sürede ulaşılması ile de araştırmaların hızlanmasına olanak 

sağlanabilmektedir. 
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Abstract: Earthquakes during ground motions load structures a significant amount of displacement en-

ergy. By using energy-damping steel elements, it is possible to dissipate most of the earthquake-induced 

energy in buildings. Within the scope of the study, a new energy dissipating steel damper model devel-

oped. The developed model was named as Energy Dissipating Steel Bean (EDSB). The strength and 

behavior of steel beans with 3 mm, 5 mm, 8 mm and 18 mm thickness under the effect of shear were 

investigated numerically by means of ANSYS program which can compute according to finite element 

method. Shear force strengths, hysterical curves and energy dissipation values under the effect of cyclic 

repetitive loads with displacement control were found according to the FEMA 461 specification. EDSB 

dampers were subjected to an ultimate deformation of 250 mm during numerical studies using a struc-

tural steel material with a yield strength of 350 N/mm2 and tensile strength of 430 N/mm2. "Kinematic 

hardening model" was chosen as the most suitable model for cyclic loading in the analyzes made in 

ANSYS program. At the end of the study, findings such as average load strength, load-displacement 

relationships, elastic stiffness, secant stiffness and effective stiffness were obtained. Thanks to these 

findings, yield displacements, ductility and energy dissipation values of EDSBs of different thicknesses 

were determined. It is predicted that if EDSB dampers are used in the future, major damages that may 

occur in buildings under the effect of severe earthquakes can be prevented. 

Keywords: Seismic Load, Steel Damper, Energy Dissipation, Shear Strength, Passive Control 

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK  

Cross sections are increased to counterpose the great internal forces caused by earthquake loads in the 

design of the structures. By using energy-damping steel elements, it is possible to dissipate most of the 

earthquake-induced energy in buildings. Such energy dissipates reduce the cross-section of structural 

elements, allowing them to remain within elastic limits without any damage. Cross sections are in-

creased to counterpose the great internal forces caused by earthquake loads in the design of the struc-

tures. By using energy-damping steel elements, it is possible to dissipate most of the earthquake-induced 

energy in buildings. Such energy-damping steel elements reduce the cross-section of structural elements, 

allowing them to remain within elastic limits without any damage. Thanks to the plastic deformations 

that occur in steel elements, most of the energy given by the earthquake to the buildings can be dissi-

pated. These devices, which are easy to manufacture and apply, collect earthquake energy and damage 

caused, can be changed after severe earthquakes. It is not affected by environmental factors such as 

temperature and humidity. Mild steel and damping geometry can exhibit a ductile behavior and dissipate 

large amounts of seismic energy.  

Because metallic dampers are low cost and easily accessible, there are many studies in the literature on 

different types of dampers. Metallic dampers can be classified according to bending type hourglass 

ADAS (Bergaman & Goel, 1987), triangular shaped TADAS (Tsai et al., 1993), shear type YSPD (Chan 

et al., 2009) and axial types (Black et al., 2004). Basic theories about the dissipate of earthquake energy 
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through steel plates were put forward by Kelly and Skinner (Kelly et al., 1972; Skinner et al., 1975). 

Shultz and Magana (1996) conducted a series of experimental studies to determine the energy damping 

behavior of shear fasteners and to find the inelastic flexural deformation capacity of U-shaped plates 

activated by rolling motion.  Chan and Albermani (2008) investigated the damping properties of wide-

headed steel sections, whose bodies were cut and opened a series of slits. It  was  proven in experimental 

research that the bending strips in the steel slit dampers dissipate energy by flowing. Habibi et al. (2013) 

proposed a steel energy-damping device model. The application of the model was carried out for an 

energy-based design method in seismic retrofitting with passive energy damping systems.    Choia and 

Abebe (2014) conducted experimental and numerical studies to predict the hysterical behavior of a shear 

damper plate. The damper dissipate energy through the nonlinear deformation of the metallic plates 

welded to the header and end plates. The damper is made of low yield strength steel material to increase 

the ductility and energy dissipation capacity. Quasi-static experiments were conducted to verify the nu-

merical model developed. The results showed that the fracture shape was X-shaped and the fracture 

spread from the center towards the corners. Numerical results were very consistent with experimental 

results. While the reduction in strength was a result of out-of-plane buckling, the shear panel damping 

force decreased towards collapse. Xu et al. (2014) studied shear panel dampers made of special mild 

steel to determine low cycle fatigue behavior, mechanical properties and seismic responses. To investi-

gate the behavior of shear panel dampers, the effect of geometric properties, body plate size, width / 

thickness ratio, as well as cyclic loading amplitude were studied. The numerical model was developed 

using ANSYS. The results showed that mild steel cutting panel dampers have high initial rigidity, de-

formation and energy dissipation capacity. The study also showed that loading amplitude and geometric 

properties are key parameters that have an influence on the mechanical properties of shear panel damp-

ers. Sahoo et al. (2015) tested metal devices consisting of a series of steel plates. While flowing under 

the effect of bending occurs in the end regions of the X-configuration plates, the rectangular body plates 

dissipated energy by flowing under the shear effect. Finite element analysis was performed to predict 

the ultimate strength and hysterical response. Yüksel et al. (2018) conducted experimental and numeri-

cal studies on steel dampers exposed to the combined effects of shear and normal forces. Closed form 

equations are derived to estimate the general response of dampers called steel cushion. High energy 

dissipation capacity and high ductile behavior are achieved under bi-directional loading. Özkaynak et 

al. (2018) investigated the cyclic behavior of dampers called steel cushion under uniaxial shear and axial 

forces. As a result, it was shown that metallic dampers have large deformation range, high energy dis-

sipation capacity and stable response behavior under uniaxial effects. Atasever et al. (2018) conducted 

analyzes with the finite element method to re-examine the experimental results of the U-shaped dampers 

given in the literature. With successful results, finite element models have been created for newly de-

signed dampers with gaps and non-parallel arms. It was found that the proposed dampers dissipate a 

significant amount of seismic energy. Güllü et al. (2019) applied different numerical modeling strategies 

to validate experimental results. The results show that all numerical models were verified and the rigid-

ity, strength and hysterical load-displacement curves are compatible. 

In the scope of the research, in addition to the studies in the literature, a newly developed passive me-

tallic energy dissipate model was tested. The developed model is named as Energy Dissipating Steel 

Bean (EDSB). EDSBs of different thicknesses were modeled numerically without changing the material 

and geometric conditions. For this, ANSYS R21 (2020) program, which makes calculations according 
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to finite element method, was used. The findings show that metallic dampers under shear force can be 

used to increase structural performance by taking advantage of their energy dissipation properties. 

PROPOSE 

The ability to dissipate the earthquake energy by transforming it into another purpose without damaging 

the structures is extremely important in protecting the existing building stock, reducing the damage rates 

that may occur after the earthquake and reducing the possible reinforcement costs. Strengthening rein-

forced concrete structures requires a difficult, laborious and most importantly long process that disturbs 

the comfort of the inhabitants.  However, it is possible for the building bearing systems to remain within 

elastic limits without being damaged in possible earthquakes and dissipate a large part of the earthquake 

energy through metallic dampers. In addition, it does not pose a problem that steel damping metals flow 

and become unusable as a result of plastic hinging. It can be easily replaced with the new one in terms 

of both cost and application. Contribution of these dampers to the strength and performance of the struc-

tures against horizontal effects such as earthquakes and wind, which can be mounted on cross connec-

tions to be added between the frames in the projecting of new buildings or in the strengthening of exist-

ing structures, can be listed as future research topics. In the study, it is aimed to numerically find differ-

ent thicknesses of shear strengths of steel beans (EDSB) that can dissipate energy under the effect of 

cyclic loading with displacement control, and to obtain hysterical curves and energy dissipation values. 

Thus, thanks to these dampers, which can be applied practically at small costs, it is aimed to make many 

buildings in our country's building stock prepared and durable against earthquake. 

SCOPE 

Presented as a new design, EDSBs were tested in four different thicknesses: 3 mm, 5 mm, 8 mm and 18 

mm. Thus, the variability in energy dissipation levels depending on the thickness effect of EDSBs with 

the same material and geometric conditions was revealed. Load-displacement curves of all models were 

created under shear force, and the strength and behavior of EDSBs of different thicknesses were deter-

mined numerically in ANSYS program, which analyzes according to finite element method.  

METHOD 

A new steel damper model that can dissipate energy was designed in terms of original value. EDSB 

dampers were modeled according to steel with a yield strength of 350 N/mm2 and a tensile strength of 

430 N / mm2 and a maximum strain of 250 mm during numerical studies. Geometrical properties of 8 

mm thick EDSB are as given in Figure 1. Depending on the thickness effect, the variables in EDSB 

geometry are only "a" and "t" distances. Other geometric components were kept constant regardless of 

the thickness effect. 

  

Figure 1. Energy Dissipating Steel Bean (EDSB) 
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In the 8 mm thick EDSB geometry a = 67 mm, D = 15 mm and r = 25 mm. Hysterical curves showing 

the force displacement relations of steel beans, in which t = 3 mm, t = 5 mm, t = 8 mm and t = 18 mm 

thickness, 100 mm depth and 250 mm width under shear force were created with numerical study by 

means of ANSYS Workbench program. Using this model, the metallic dampers called energy dissipat-

ing steel beans (EDSB) were loaded cyclically under shear effect and according to the FEMA 461 (2007) 

specification (Figure 2). Kinematic hardening model" was chosen as the most suitable model for cyclic 

loading in the analyzes made in ANSYS program. During the displacement-controlled loading, one side 

of the EDSB is connected to a fixed steel plate from the bolted connection point. Another side is con-

nected to a movable plate that is forced to move up and down from the bolted connection point. The 

moving plate, which is not allowed to move in other directions, is designed to create a vertical sliding 

effect on the EDSB. Another side is connected to a movable plate, which is forced to move up and down 

from the bolted connection point. The moving plate, which is not allowed to move in other directions, 

is designed to create a vertical slip effect on the EDSB. 

 

 

Figure 2. Loading Procedure (FEMA 461, 2007) 

FINDINGS 

Findings such as load displacement curves, elastic stiffness, secant stiffness, effective stiffness obtained 

from the numerical study are like given in Figure 3. Yield displacements of EDSBs of different thick-

nesses were calculated according to the intersection points of the elastic stiffness curves and the secant 

stiffness curves. The effective stiffness curve is drawn between the final force-displacement curves pass-

ing through the maximum shear strength lines in the push and pull cycles. The extreme limits of the 

effective stiffness indicate the failure limits. 
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Figure 3. EDSB hysterical curves 

The average load values, yield displacements and ductility values obtained from the energy dissipating 

steel bean (EDSB) research are as given in Table 1. During cyclic loading, the increase in total energy 

dissipation according to EDSB thickness is given in Figure 4, and the total cumulative energy dissipation 

values according to EDSB displacement levels as a result of the analysis are given in Table 2. 
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Table 1. Comparison of EDSBs of different thicknesses 

EDSB Thickness 

(mm) 

Average Load 

Values (kN) 

Yield Displace-

ments (mm) 

Ductility 

t = 3  8  12.85 17.82 

t = 5   24  13.04 17.94 

t = 8   78 37.61 5.98 

  t = 18     225 40.50 6.09 

 

 

Figure 4. Cumulative increase in energy dissipation values during cyclic loading 

 

Table 2. Cumulative sum of energy dissipation values at the end of the analysis 

EDSB Thickness (mm) t = 3 t = 5 t = 8 t = 18 

Ultimate Displacements 

(mm) 

229 234 225 247 

Cumulative sum energy 

dissipation (kNmm) 

13224 40946 130704 406383 
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COCCLUSION 

In this study, a passive metallic damper model called energy dissipating steel bean (EDSB) is designed. 

The performance of the designed model under shear effect at different thicknesses has been investigated. 

For this, cyclic displacement-controlled loadings were carried out in ANSYS program according to 

FEMA 461 specification. According to the numerical analysis results obtained, the average load strength 

of EDSB models increased due to the increase in thickness. The 3 mm and 5 mm thick dampers have 

low yield displacements and high ductility values, while the 8 mm and 18 mm thick dampers have high 

yield displacements and low ductility values. In the developed EDSB models, as the thickness increases, 

the yield displacement increases while the ductility decreases. During cyclic loading, energy consump-

tion increased nonlinearly depending on thickness. EDSB dampers with a thickness of more than 8 mm 

according to their average load strength, yield displacement and energy dissipation values will find a 

place in the structural area. In the following periods, it is recommended to conduct a performance re-

search under the effect of horizontal loads by using 8 and 18 mm thick EDSBs in the center of the steel 

crosses to be formed between two-dimensional reinforced concrete frames. 
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Abstract: Mountainous terrain provides numerable challenges to a civil engineer for any construction 

activity. These include construction in areas of high earthquake intensity, extreme climates, and terrorist 

activities (e.g., blast loading). The topography of hills necessitates the construction of structures with 

asymmetric designs and mass distribution. Such structures when subjected to various forces and loads 

behave in a manner that is different from the structures constructed on plain areas. There are many weak 

spots for these buildings that are needed to be identified and thereafter appropriately designed. However, 

such remote hilly areas where well-designed structures are to cater for these effects are required, are yet 

to witness designs based on sound structural engineering. Considering the need for suitable analysis and 

design of mid-rise reinforced concrete (RC) buildings in hilly regions, the present deals with the evalu-

ation of the response of a G+3 building on a hilly area subjected to earthquake and wind. Four different 

types of slopes with inclinations 150, 300, 450, and 600 were considered for the present study to assess 

the performance of building subjected to lateral loads. Time history analysis has been employed for the 

analysis using SAP2000 software. The results indicated that the building with a slope of 150 is preferred 

compared to others to withstand the lateral loads. It was also observed that the short column towards the 

hill sloped had experienced the maximum stress. The absolute joint displacements and accelerations 

increased with the increase in the slope of the ground when subjected to lateral loads. 

Keywords: Time History Analysis, Earthquake, Reinforced Concrete (RC), Seismic Response, Struc-

tural Modeling 

INTRODUCTION 

The buildings on the sloping ground are constructed such that there is minimum possible cutting and 

filling of hill slopes. Due to the ground slopes, ground on one side of the building may be in contact 

with the building up to a certain height. This may have to be supported by retaining structures. The 

building needs to be separated from the earth by providing retaining walls at different levels. It has been 

observed during the past earthquakes, buildings in hilly areas have experienced a very high degree of 

damage that led to collapse although they were designed for the safety of the residents against natural 

disasters. Therefore, while considering the practice of multistoried structures in hilly regions and seis-

mically active places, maximum care has to be taken to ensure that these buildings are earthquake re-

sistant. There can be two types of buildings that can be constructed in hilly terrains viz., the step-back 

and set-back type.  

From the studies of seismic analysis for the structures with various loading combinations, the following 

conclusions are drawn and given as below (Halkude et al., 2013): 

 Step-back frames produce higher base shear as compared with step-back-set-back frames. 

 The step-back building frames give higher values of fundamental period as compared with step-

back-set-back frames. 
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 The step-back building frames give higher values of top story displacement as compared with step-

back-set-back frames. 

 In step-back-set-back frames; it is observed that extreme left columns, which are on the higher side 

of the sloping ground and are short, are the most affected. Special attention is required while de-

signing these short columns. 

 The performance of step-back frames during seismic excitation could prove more detrimental than 

other configurations of building frames. Hence, step-back building frames on the sloping ground 

are not desirable. 

 Step-back-set-back frames produce fewer torsion effects as compared to step-back frames. In case 

step-back building frames are proposed, then step-back frame shall be designed for higher moments 

induced in columns due to earthquake. 

 As the number of bays increases, the fundamental period and top story displacement decrease. 

Therefore, it is concluded that a greater number of bays are observed to be better under seismic 

conditions. 

 As hill slopes increases, the fundamental period and top story displacement decreases. 

The buildings situated on hill slopes in earthquake-prone areas are generally irregular, torsionally cou-

pled, and hence, susceptible to serve damage when affected by earthquake ground motion. Such build-

ings have mass and stiffness varying along the vertical and horizontal planes resulting in the center of 

mass and center of rigidity do not coincide on various floors, hence they demand torsional analysis, in 

addition to lateral forces under the action of earthquakes. These unsymmetrical buildings require great 

attention in the analysis and design. Analysis of hill buildings is somewhat different from the buildings 

on leveled ground, since the column of hill building rests at different levels on the slope. Lin et al. (2009) 

proposed an efficient approximate method that uses the multi-degrees-of-freedom of motion for the 

seismic response history analysis of asymmetric elastic buildings with soil–structure interaction (SSI). 

The systems considered are two-way asymmetric shear buildings resting on the surface of an elastic 

half-space, which are excited by two-directional seismic ground motions. Wind conditions over streets 

induced due to tall buildings and tall structures may generate adverse and sometimes dangerous envi-

ronmental problem at the pedestrian level. Major conclusions were drawn concerning wind-induced 

discomfort near the vicinity of a tall building. Suitable treatment to various elements of structure like 

slabs columns etc. can also help make a building more resistant to adverse effects of blasts. Buildings 

with relatively weak partition walls can be gutted very early during a blast (even at low pressures), while 

structures with load-bearing walls or other wall systems that do not blow out easily can be destroyed, 

causing collapse. Therefore, damage from blast loads can be categorized as either localized effects or 

progressive collapse. Blast loads will tend to be impulse loads akin to the earthquake loads; however, 

they will depend on the amount, intensity, and location of the explosive. Depending on the threat per-

ception to a building of an external or internal blast, the designing process will have to be carried out. 

Various methods of mitigating the blast effects on buildings are being developed all around the world, 

steel plate shear walls (SPSWs) have become an increasingly popular lateral force-resisting system in 

buildings. Although originally conceived to resist earthquake forces, recent developments raised ques-

tions as to the ability of SPSWs to resist blast loading, whereby the plate would resist out-of-plane 

impulsive pressures. It is seen that the SPSW had a limited capacity to resist out-of-plane blast loading 

and that the typical seismic detail for connecting the infill plate to the boundary frame might not be 
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appropriate for blast applications (Warn and Bruneau, 2009). The strong ground motion data were rec-

orded for the 1994 Northridge earthquake with a magnitude of 6.7. Five different stations were chosen 

to identify the distance from the epicenter. Peak ground accelerations (PGA), vertical and horizontal 

accelerations, distance, and azimuths from fault rupture were obtained from 700 stations, and the accel-

eration waveform data obtained from five ground-response stations was given by Darragh et al. (1994). 

Soleimani-Abiat and Banan (2015) investigated the effects of seismic load on the behavior of slabs with 

shear walls and observed that the position of shear walls plays a major role in the force distribution. 

Ucar et al. (2015) developed capacity curves of the buildings by conducting nonlinear static pushover 

analyses. El-Betar (2015) performed studies on existing RC framed buildings under seismic loading by 

using Egyptian codes, namely, EC-1994 and ECP-201, 2012. Nonlinear static pushover analysis is car-

ried out for three types of framed buildings consisting of 3, 6, and 10 stories and found that vulnerability 

will occur for the ground accelerations greater than 0.125g as per Egyptian seismic code. Dilmac et al. 

(2018) investigated the effects of infill walls on seismic performance of the existing RC buildings and 

the results showed that the infill walls beneficially affected to the rigidity, roof displacements, and seis-

mic performance of the building. Naseri and Behfarnia (2018) studied the seismic behavior by evaluat-

ing the stiffness, ductility, lateral strength, and energy dissipation capacity. The results of their study 

showed that the diameter of tie bars has a minimum effect on the performance of the composite shear 

wall, but increasing the tie bars spacing decreased ductility. From the review of literature, it is under-

stood that RC buildings that do not evolve in their design, are likely to be incapable of withstanding 

affects both natural and manmade. Structures in hilly regions require an appropriate study on the effects 

of the influence of inclination of slope on the behavior subjected to the combination of snow and earth-

quake. The present study deals with a study on the behavior of a three-storied RC building located in 

the hilly regions. The major part of the study focuses on the behavior of a regular three-storied structure 

resting on the four different types of sloping grounds subjected to ground acceleration in the form of an 

earthquake. Strong ground motion data for acceleration time history based on the Northridge-Sylmar 

earthquake was adopted for the present study. The research is required to be carried out to understand 

the performance of buildings on hill slopes. The behavior of a G+3 building on varying slope angles, 

i.e., 15°, 30°, 45°, and 60° is studied and compared with the same on the flat ground by Screerama and 

Ramancharla (2013). The building is designed as per Turkey Earthquake Code (TEC-2007) (2007) and 

later subjected to earthquake loads. It is observed that as the slope angle is increasing, the building is 

becoming stiffer. It is observed that the columns on the higher side of the slope, i.e., short columns are 

likely to be subjected to more shear force than longer columns on the lower side. The finite element 

method (FEM) is suitable to study the static behavior, as the applied element method (AEM) is appro-

priate to perform incremental dynamic analysis. In the present study, the time history method available 

in SAP2000 v14 (2009) finite element software has been employed for the analysis.  

TIME HISTORY METHOD 

The important steps for analysis of frame by time history method are given below: 

 Step 1: Calculation of modal matrix: The equation of motion for a multi-degree of freedom system 

in matrix form can be expressed as follows: 

       (1) 
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where  mass matrix,  stiffness matrix,  damping matrix,  unit vector, and 

 ground acceleration. 

 Step 2: Calculation of effective force vector: The excitation function is as stated: 

        (2) 

 Step 3: Calculation of displacement response in normal coordinate: The displacement response  in 

normal coordinates can be evaluated by using any numerical method. 

 Step 4: Displacement response in physical coordinates: Displacement response in physical coordi-

nates  can be estimated from the transformation as expressed below: 

         (3) 

 Step 5: Calculation of effective earthquake response forces at each story with the relative displace-

ments of masses , the effective earthquake forces or the elastic restoring forces  acting at 

each mass  are to be determined from; 

          (4) 

 Step 6: Calculation of story shears is given as below: 

          (5) 

 Step 7: Calculation of maximum response: Maximum response of relative displacement, elastic re-

storing forces, and story shears at each story can be evaluated. 

MODELING 

A basic building model was chosen and modeled for five different cases on varying slope angles, i.e., 

00, 150, 300, 450, and 600 are designed and analyzed as per TEC-2007 in SAP2000 as shown in Figure 

1(a). The various models generated using SAP2000 are given in Figures 1(b) to 1(f). The structural 

element sizes and material properties of the considered building in the present study are respectively 

summarized; such as (i) the dimensions of columns and beams are defined as , (ii) 

the thickness of slab is , (iii) the concrete grade is M25 and the grade of reinforcing steel is Fe-

415, (iv) the span length of each floor height and bay size are designed to be as , (v) the 

modulus of elasticity (or Young’s modulus) values for concrete and reinforcement steel are  and 

, while the values for Poisson’s ratio are  and . The design loads applied to a structure 

as live load, floor finish load, and a dead load of slab are stated by the values of ,  

and , respectively. Earthquake loading was considered as time history from the Northridge-

Sylmar accelerogram data. 

 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

892 

 

 

(a) (b) 00 Slope 

 

 

(c) 150 Slope (d) 300 Slope 

  

(e) 450 Slope (f) 600 Slope 

Figure 1. (a) General view of the model building; (b)-(f) Modeling of building frame on varying 

slope angles 

RESULTS and DISCUSSION 

From the modeled structure, two critical joints are identified as shown in Figures 2(a) and 2(b) to assess 

the response of the structure for different slopes. With the increase in time, the deformed shapes for the 

building with 150, 300, and 600 are plotted as shown in Figures 2(c) to (e) for the joints 45 and 68 for 

which the response spectrum curves are generated in Figure 3. Each curve corresponds to different 

damping ratios ranging from 0 to 10% of damping. From all the curves it can be observed that, for the 

structure without damping the frequency is more and gradually decreasing with the increase in damping. 
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It was also observed that with the increase in the slope of the terrain, the frequency tends to decrease 

because influence of stiffness on a column with the increase in slope decreases. The column becomes 

slenderer in its behavior as it cannot sustain the lateral force.  

 

 

(a) (b) 

 

  

(c) (d) (e) 

Figure 2. (a) Joints 45 and 68; (b) Joints 102, 109, 111 and 115; the deformed shapes of joints 45 

and 68 for: (c) Slope 150; (d) Slope 300; (e) Slope 600 

Figures 4(a)-4(b) present the absolute joint accelerations for joint 45 and joint 68. As seen from these 

figures that the joint accelerations tend to decrease with the increase in the slope of the ground due to 

the fact that the effect of ground acceleration can be better experienced by a building with a slope of 00. 

The joint displacements and floor displacements are shown in Figures 5(a)-5(b). As observed from these 

figures that the joint displacements and floor displacements increase with the increase in slope as the 

stiffness of the columns for a bay decreases with the increase in slope. 

 

(a) (b) 

Figure 4. Absolute joint accelerations for (a) Joint 45 and (b) Joint 68 
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(a) 00 

  

(b) 150 

 

 

(c) 300 

 

 

(d) 450 

 

 

(e) 600 

Figure 3. Response spectrum curves for joint 45 and 68 
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Figure 5. (a) Absolute joint displacements for joints of 102, 109, 111 and 115; (b) Floor displace-

ments 

CONCLUSIONS  

The study has been able to establish certain points as regards to the given structure. The same have been 

enumerated below: 

1. SAP2000 analysis shows that the given RC structure on various slopes is technically sound and will 

withstand the forces it is designed to cater for. 

2. The shortest column towards the hill slope is subjected to maximum stress. 

3. Joints along the outer frame on the downhill slope experience greater joint accelerations than inter-

nal joints. Joint accelerations decrease with an increase in the ground slope. 

4. Absolute joint displacement for various joints in different buildings increase as the slope increases. 

For same given intensity of force applied the joint displacement reduces with the increase in slope 

of ground. 
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Abstract: Phase-changing materials (PCM) have many uses. One of the important areas of use is to 

increase the heat retention capacity of building components. Researches are carried out on the heat re-

tention capacities of PCMs to store energy in building components and to ensure building temperature 

control. The use of PCM in building components has become an important tool for energy saving, since 

ensuring building temperature control in summer and winter conditions is a situation that requires con-

tinuity. This feature provided to the building component provides an improvement in the energy identity 

of the building. In general researches, the use of macro, micro and nano encapsulated PCM decreases 

the heat conduction coefficient as it increases the heat retention capacity of the building components, 

but decreases the strength. However, when the capsule size used in micro capsule applications is reduced 

to 7 microns and below, it is seen that the strength increases, while the thermal conductivity coefficient 

continues to decrease. As a result, the compressive strength of the component can change positively or 

negatively due to the addition of PCM to the building component. However, due to the continuous inc-

rease in the PCM ratio of the building component, the heat holding capacity of the building component 

increases and its thermal conductivity decreases. 

Keywords: Phase Change Material, Compression Strength, Thermal Conductivity, Encapsulation Size, 

Cement-Based Material, Thermal Insulation  

INTRODUCTION and THEROTICAL FRAMEWORK 

Buildings and structures are indispensable for living and working life, engineering structures developed 

by human beings. In ancient times, what was expected of buildings was to meet only basic needs. Today, 

more features are expected from buildings, the trend is erecting zero energy buildings. Modern engine-

ering structures must have a safe, high-strength, energy-efficient and environmentally friendly structure. 

The need for heating in the winter months and the need for cooling in the summer are the basic needs 

for providing comfort conditions in buildings. For these reasons, the use of energy in buildings and the 

energy identity of the building gain importance. In order to challenge environmental problems such as 

carbon dioxide emission and global warming, possible improvements should be made in buildings and 

energy use should be reduced. While making improvements regarding energy saving in reinforced conc-

rete structures, strength properties should also be preserved or increased. 

Importance of energy and energy resources is increasing in the world. In addition to the importance of 

owning energy resources, the rapid increase in energy demand reveals the importance of efficient use of 

energy. In the world, a significant amount of energy is consumed in heating and cooling in buildings. 

Therefore, solutions for energy saving of buildings attract a lot of attention (Oktay et al., 2020). Saving 

energy saving is seen as a necessity from the production stage to the consumption stage due to the 

continuation of Turkey's dependence on foreign energy consumption. Although it changes over the ye-

ars, the energy consumption in houses in our country is in the range of (24-30)% (The Distribution 

Turkey’s total energy consumption in 2017, n.d.). For this reason, researches are carried out to reduce 

the heat conduction coefficient of building components or to reduce energy use by increasing their heat 

retention capacity. Some of these studies aimed to use the building component in building heat control 
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by adding PCM to the building components. Providing building heat control with PCM inside the buil-

ding component will reduce the heating and cooling load. 

More than one third of the global energy consumption in the world is used to provide thermal comfort 

conditions in buildings. Using PCM together with insulation material on the floor and ceiling reduces 

the heat load of the volumes. This means to spend less energy to provide thermal comfort conditions. 

While the annual energy use decreases, energy efficiency increases (Haydaraslan et al., 2020). 

Phase Changing Material and Energy-Saving 

PCM is used to store thermal energy in building heat control, heating and cooling applications (Kayabaşı 

& Kaya, 2020). With the use of PCM, the building element gains the latent heat retention capability of 

the used PCM, as well as its own heat retention capability. PCM solid-liquid, liquid-gas and solid-solid 

(crystallization heat) are substances that take or give off heat from the control volume during phase 

change. It releases the latent heat it receives during phase change back to the control volume as the 

temperature decreases. While using PCMs in construction applications, disadvantageous situations may 

arise in building components. In case of leakage in the encapsulated PCMs, odor, chemical reaction or 

corrosion conditions may occur. This situation decreases the strength of the iron and shortens the life of 

the concrete. Depending on the chemical structure of PCMs, corrosion of steel reinforcement in concrete 

can accelerate. The strength reduction in the structural element due to the corroded structural element 

will reduce the strength of the building (Fernández et al., 2015), (Ouglova et al., 2006). 

If PCMs are integrated into building structure components, the heat storage capability of buildings inc-

reases. In addition, it prevents overheating even when the outdoor temperature and solar radiation are 

high. When the building starts to heat up, the heating slows down with the PCM, which has the heat 

holding capacity in the building component. Thus, the degree of comfort in the building can be passively 

improved (Bai et al., 2020). 

Energy Consumption in Buildings 

Heat loss can be reduced by improving the physical structure of the building in order to save energy in 

residences. Improvements in the physical structure can be achieved by improving the strength of the 

building, applying insulation and physical improvement to be made on the windows (Güğül & Aydınalp 

Köksal, 2018). With this situation, the energy requirement in buildings increases as the needs of human 

beings increase. While some of the energy need in buildings is required for the use of electrical machi-

nes, some is required for heating and cooling. It is important to use efficient electrical machines for 

energy saving, as well as to reduce the need for heating and cooling. With the determination of the 

comfort temperature according to the intended use of the buildings, the need for heating or cooling 

arises. In order to keep buildings in comfort conditions, heat loss and gain must be kept under control. 

In order to realize this situation, besides insulation applications, building heat control applications are 

performed. PCMs applied in concrete should be evaluated within this scope. 

When the heat retention capability is gained to the building elements with the addition of PCM or other 

methods on buildings cause decrement on these factors;  air conditioning costs, use of high power devi-

ces, carbon emissions, energy import and use. On the other hand, rising of indoor comfort and real estate 

value is some benefits. 
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Figure 1. Application of PCM incorporation in concrete (Berardi & Gallardo, 2019) 

While determining the methods to be used to add PCMs to concrete, prevention of leaks after phase 

change should be among the priority issues. Although there are many methods in the studies performed, 

these methods are classified in two main categories (Figure 1). These methods are direct and indirect 

addition method (Berardi & Gallardo, 2019). Direct use is prepared by mixing PCM into the mortar 

prepared for the building. In this case, since there is no obstacle between the concrete mix and PCM, it 

is in direct contact. PCM can change the properties of concrete in case of leakage. PCM applications 

made by immersion in concrete can also be evaluated within this scope. In encapsulated applications, 

the connection between concrete and PCM is interrupted and the interaction stops. For this reason, new 

researches continue by encapsulating PCMs and using them in building elements (Soares et al., 2013). 

MATERIAL METHOD 

Within the scope of the research, the effect of the use of PCM in building components on the strength 

of the building component and the effect on the thermal conductivity of the building component was 

investigated by literature review. In the studies carried out, the effects of PCMs added to the building 

component on the strength and thermal conductivity value of the building component have been inves-

tigated. 

Methods of including direct or indirect PCM in concrete are broadly divided into two main categories. 

Schematically two main categories representation is shown in Figure 3 In other words, PCMs can be 

applied by direct immersion as well as mixed into wet concrete (Berardi & Gallardo, 2019). In most of 

the studies conducted in recent years, it is seen that indirect methods, that is, more encapsulation method, 

are used to include PCM in concrete. The method of adding liquid PCM while mixing wet concrete is 

called the direct addition method (Navarro, Gracia, Niall, et al., 2016). Although it is easy to apply the 

method of mixing PCM directly, it can cause leakage in the concrete and degrade the properties of the 

concrete due to no any barrier between liquid and concrete. In order to reduce the disadvantages in the 

direct addition method, applications are also made by dipping solid concrete directly into the PCM (Na-

varro, Gracia, Colclough, et al., 2016). 
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RESULTS 

The Effect of PCM on Concrete Strength 

Detailed research is needed on the structure, production technology and use of PCM microcapsules with 

in reinforced concrete structures. In modern buildings, strengthening is an important issue as well as 

heat saving. Therefore, it is important to accurately estimate the effect of PCM addition on the comp-

ressive strength of cement based reinforced concrete structures (Drissi, Ling, Hung, et al., 2019). More 

studies are needed to determine performance and long-term durability aspects. In a recent study, it was 

possible to predict the compressive strength of cementitious composites integrated with PCM through 

machine learning. In the estimation made, it was found that the compressive strength decreases in conc-

retes with PCM additives, in accordance with the literature. However, in the light of basic materials 

science, it has been emphasized that more extensive experimental studies and larger data sets are needed 

to address the chemical and also physical properties of PCM microcapsules with a better perspective 

(Marani & Nehdi, 2020). 

Mechanical properties of concrete containing 10% and 20% PCM by volume, according to the results 

obtained from the studies conducted by Fernandes et al, it has been observed that the inclusion of PCMs 

in concrete leads to a decrease in the compressive strength of concrete (Fernandes et al., 2014). However, 

it has been found that using silica ash as the binder alongside ordinary Portland cement improves the 

compressive strength of concrete mixes. Similarly, Ma and Bai (Ma & Bai, 2018), Ling et al. (Ling & 

Poon, 2013), Cui et al. (Cui et al., 2015) and Norvell et al. (Norvell et al., 2013) stated that when 30% 

PCM by volume is added to concrete, it results in a reduction in compressive strength of about 30%. 

However, it has been noted that the presence of coarse aggregate in concrete compared to the fine agg-

regate mortar mix supports the resulting compressive strength (Adesina et al., 2020). 

Concrete strength and reliability in PCM mixed concrete is an issue that needs to be examined in detail. 

Because any change in the composition of the concrete mix can affect the strength and density of the 

final product (Paksoy et al., 2017). The addition of PCM in both direct and microencapsulated forms 

reduces the compressive strength of concrete. In one study, the reference sample and the eutectic-like 

fatty acid mixture (FA) were compared with the sample. In comparison, it was observed that a significant 

decrease in concrete compressive strength results was observed with the addition of PCM, and the re-

duction was calculated as 38% in the 28-day compressive strength tests. This is a result of aggregates 

being replaced with PCM. According to the results, it has been observed that the compressive strength 

for a concrete in C50 class has dropped to C37 concrete class as a result of PCM mixture. Although this 

result is seen as a disadvantage, it has been stated that it is a highly suitable concrete for structures that 

are not very risky (Cellat et al., 2017). 

Standard phase-change materials in polymer capsules are considered to be micro-encapsulated phase-

change materials (ME-PCMs) between 1 and 300 µm in size. Particle size of portland cement in solid 

concrete is between 1 µm and 50 µm, while the diameter of fine aggregate can be approximately 150 

µm and more. When the cement reacts with water, it binds the aggregate particles together and the 

strength of the concrete increases thanks to these particles. Particularly, particles smaller than 125 µm 

other than cement, thanks to the packing density they create, reduce the pores in the cement and its 

homogeneity increases. This causes positive effects on strength. In other words, fine particles in concrete 
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create a strong bond between cement and coarse aggregates and affect strength (Norvell et al., 2013). In 

(Figure 2) some references result and maximum strength values are comparison.  

 

Figure 2.  Comparison of the Reference Sample and the Sample with the Maximum Compres-

sive Strength 

Density loss in concrete with the addition of PCM was found to be 10.5% on average in the study con-

ducted by Figueiredo et al. (2016) (Figueiredo et al., 2016). With the PCM included, the concrete comp-

ressive strength loss was approximately 68%. The effect of the joining method of PCM and the addition 

of water to the mixing process led to a lower loss of compressive strength in concrete samples with the 

addition of PCM. Final strength of concrete with PCM was increased by approximately 8% (Hunger et 

al., 2009).  

 

Figure 3. The effect of PCM ratio and pcm type on the compressive strength of concrete (Agu-

ayo et al., 2016) 

A significant difference was noted between the compressive strength tendencies of PCM-M and PCM-

E containing mortars (Figure 3). The compressive strengths of PCM-M (a) and PCM-E (b) are shown. 
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Standard deviation in compressive strength is between 2 and 5 MPa in the first days. It is between 4 and 

10 MPa in the 28-day sample. (C) The standard deviation of the flexural strengths at 28 days in the PCM 

volume fraction is less than 0.8 MPa. It can be said that the decrease in strength is due to the addition of 

a material with low mechanical resistance or the interaction of PCM with cement as a result of rupture 

of capsules (Aguayo et al., 2016) 

Non-cement particles smaller than 125 µm have unique effects on concrete. The main reason for this is 

the increased packaging density due to the addition of fine particles. Fine particles added to cement and 

concrete mixture are determinant in strength. It has been observed that replacing these small aggregate 

particles with PCM encapsulated from composite material increases the strength. However, field studies 

of PCMs on concrete strength have been limited. As a result, it is beneficial to continue and elaborate 

the subject with empirical studies. 

The Effect of PCM on Thermal Conductivity 

Due to the high heat retention capability of PCMs, it is possible to use them in heat storage systems and 

temperature control. The use of PCM in the building element increases the heat holding capacity of the 

building element. Control volumes surrounded by structural elements with increased heat retention ca-

pability are less affected by the changing ambient temperature due to climatic conditions. The fact that 

the building is less affected by the changes in ambient temperature allows the temperature control of the 

control volumes to be achieved by consuming less energy. 

The phase change temperature, heat holding capacity and other properties of the PCM type to be prefer-

red while providing building heat control will affect the heat retention capability to be provided to the 

building. Decreasing the heat transfer coefficient of the building element (wall, floor, ceiling, roof) re-

duces the total heating and cooling load of the building. 

The use of insulation material and the use of PCM in building elements provides benefits to the buildings 

in terms of energy economy. PCM used in buildings has the potential to reduce the heating and cooling 

load by up to 50%. In winter, the temperature of the wall using PCM is 5°C higher than the reference 

wall. This provides energy savings of up to 13% per year (Paksoy et al., 2017) The energy savings 

provided in the summer months were different from those provided in the winter months. While the total 

energy saving that can be achieved in the building increases with insulation material, it increases 2.3 

times when PCM or insulation material is applied. This situation provides about 66.2% benefit. For this 

reason, researchers recommend PCMs with high thermal conductivity (Drissi, Ling, Mo, et al., 2019). 

CONCLUSION 

Insulation and PCM applied to building components reduce fossil fuel demand, pollution and energy 

use in the building. Topics such as adding PCM using new methods suitable for the building component, 

determining the ideal mixing ratio, determining the ideal encapsulation dimensions in the building com-

ponent and the ideal capsule size are considered as subjects worth researching. In this context, if 1% 

improvement is achieved in the building component in addition to the existing situation, the energy 

requirement in the buildings will decrease significantly. PCMs with phase change temperature and high 

heat holding capacity in the temperature range of building components in summer and winter conditions 

should be investigated.  
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In order for the materials to be used as PCM have to be economical. New production methods and 

application methods to building components should be developed. The priority in building components 

is the strength of the building component. For this reason, PCM should not reduce the strength of the 

building component. The encapsulation methods will be commercialized economically rather than la-

boratory scale, which will reduce the unit cost of the building. By developing composite encapsulation 

methods, the strength of the concrete can be increased and leaks will be prevented during the life of the 

concrete.  
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GRAFİK İLLÜSTRASYONUNDA PERSPEKTİFİN YERİ VE ÖNEMİ 

Mustafa GÜNAY 

İstanbul Gelişim Üniversitesi,  İstanbul / Türkiye 

Öz: Grafik sanatlar çok geçmiş yıllardan beri görsel sanatlar içerisinde yer alan ve kullanılan bir daldır. 

Grafik sanatlar günümüzde teknoloji ve yeni medyadan oldukça fazla etkilenmeye başlamıştır. Grafik 

sanatlar teknolojiden etkilendikçe yeni arayışlara girilmeye başlanmıştır. Bu açıdan illüstrasyon kavramı 

grafik sanatlar içerisinde kendine kullanım alanı bulmaya başlamıştır. İllüstrasyon kavramının da geç-

mişi grafik sanatlar gibi geçmişe dayanmaktadır. Bu iki dalın bir arada kullanımı günümüzde artık bir 

gereklilik haline dönüşmüştür. Perspektif konusu resim sanatında uzun yıllardır kullanılmış bir kavram 

olmasına karşılık ayrıca mimari ve teknik çizimlerde de kullanılmaktadır. Perspektif, derinlik duygusu-

nun mekânsal düzlem içerisinde tek bir merkezden ya da farklı merkezlerden görünümünün yansıtılma-

sıdır. Perspektif gelişen teknoloji ve her geçen gün bu gelişen teknolojinin tüketilmesi ile birlikte grafik 

illüstrasyonları içinde aranan bir kavram olmaya başlamıştır. İllüstrasyon günümüzde yeni birçok uygu-

lama alanı bulduğu gibi yenilikleri de takip etmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. İllüstrasyon artık gü-

nümüzde moda objeleri üzerinde, kişisel eşyalar ve özgün parçalar üzerinde, iç ve dış mekanlarda, am-

balajlarda, karakter tasarımlarında ve yeni medya araçlarının tamamında kullanılmaktadır.  Günümüzde 

illüstratif bir bakış yakalamak ve bu sayede yeni bir ifade biçimleri yaratabilmek adına yeni medya 

kavramı ortaya atılmış ve illüstrasyon kendine oldukça popüler bir kullanım alanı yaratmayı başarmıştır. 

Yeni dönemde teknolojinin gelişmesi kişilerin yaratıcılıklarının gelişmesine ciddi katkılar sağlamakta-

dır. Teknolojik alanda ki devamlı gelişmeler kişilerin düşüncelerini ve tasarlama yeteneklerini olumlu 

yönde etkilemektedir. Grafik illüstrasyonlarında en önemli noktalardan biri olan konu görsel hiyerarşi-

dir. Görsel hiyerarşi kavramı tasarımcı tarafından oluşturulan herhangi bir tasarımın içerisinde yer alan 

tüm görsel unsurların vurgulanmak istenen mesaja göre ölçümlendirilmesi anlamını taşımaktadır. Gör-

sel hiyerarşinin yakalanabilmesi ve ulaşılmak istenen kitleye mesajı verilebilmesi için perspektiften fay-

dalanılması gerekmektedir. Tasarımcılar tarafından oluşturulan illüstrasyonlarda bazı nesneler büyük ya 

da küçük olarak ölçümlendirilerek hem perspektif yakalanmış olmakta hem de görsel hiyerarşi unsuru 

oluşturulmuş olmaktadır. Grafik illüstrasyonlarında görsel hiyerarşiyi yakalamak için perspektifin kul-

lanılmasının yanı sıra renk, açıklık ve koyuluk ile birlikte uzaklık ve yakınlık kavramlarının da kullanı-

labilir olduğu söylenebilmektedir. Grafik illüstrasyonlarının yapılmasının en önemli nedeni karşıdaki 

kitleyi yakalayabilmektir. Artık günümüzde görsel sanatların önemli bir dalı olan grafik illüstrasyonla-

rında farklı bakış açıları yakalamanın önemi artmaktadır. Perspektif sayesinde grafik illüstrasyonlarının 

etkisi arttırılmakta ve karşı kitle üzerinde farklı algılar yakalanabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı pers-

pektif grafik illüstrasyonlar açısından oldukça önemli ve günümüzde ciddi bir yere sahip olması gerek-

tiği düşünülmektedir. Genel olarak illüstrasyon tasarımları yapmaya olanak sağlayan firmaların prog-

ramları incelendiğinde yeni sürümlerinde illüstrasyonlara perspektif eklenebilmesini amaçlayan sekme-

lerin ve yazılımların geliştirildiği de görülmektedir. Bu aslında perspektifin grafik illüstrasyonları için 

günümüzde ve gelecekte daha da önemli hale geleceğinin bir göstergesidir. Belirtilen tüm sebepler bir 

arada değerlendirildiğinde illüstrasyon kavramının üniversitelerin lisans seviyelerinden başlayarak tüm 

ileri seviyelerde aktarılması ve gelecek neslin bu kavram üzerinde daha etkin çalışmalar yapmasının 

sağlanması gerekliliği düşünülmektedir. Ayrıca perspektif kavramının sadece resim sanatı ve mimari 

çalışmalar için değil aynı zamanda grafik tasarımlarda yeni boyutların yakalanabilmesi için kullanılması 

gerekliliği de yeni nesle aktarılması gereken bir diğer önemli konudur. Perspektif ve grafik sanatlar 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

907 

ilişkisinin önemi her koşulda aktarılmalı ve bu iki kavramın artık günümüzde bir bütün olarak değerlen-

dirilmesi gerektiği kavranmalı ve kavratılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Grafik İllüstrasyon, Perspektif, Hiyerarşi 

GİRİŞ 

Geçmişten beri resim sanatı ve illüstrasyon hep bir arada anılmışlardır. Resim sanatı teknolojinin geliş-

mesi ile birlikte illüstrasyonun kullanımını ön plana çıkarmaya başlamıştır. Görsel sanatlar içerisinde 

illüstrasyon her geçen gün daha önemli hale gelmeye başlamıştır. 

İllüstrasyon kavramı geçmişten günümüze bakıldığında çok fazla kendine kullanım alanı bulmuştur. 

Geçmişten günümüze bakıldığında illüstrasyonun kullanım şekline göre, işlevinde çeşitlilikler görül-

mektedir. 

İllüstrasyon günümüzde yeni birçok uygulama alanı bulduğu gibi yenilikleri de takip etmesi gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. İllüstrasyon artık günümüzde moda objeleri üzerinde, kişisel eşyalar ve özgün par-

çalar üzerinde, iç ve dış mekanlarda, ambalajlarda, karakter tasarımlarında ve yeni medya araçlarının 

tamamında kullanılmaktadır.   

Günümüzde illüstratif bir bakış yakalamak ve bu sayede yeni bir ifade biçimleri yaratabilmek adına yeni 

medya kavramı ortaya atılmış ve kendine oldukça popüler bir kullanım alanı yaratmayı başarmıştır. Yeni 

dönemde teknolojinin gelişmesi kişilerin yaratıcılıklarının gelişmesine ciddi katkılar sağlamaktadır.  

Teknolojik alanda ki devamlı gelişmeler kişilerin düşüncelerini ve tasarlama yeteneklerini olumlu yönde 

etkilemektedir. Teknolojinin devamı değişmesi ve ilerlemesi ile birlikte illüstrasyon çalışmaları yapan 

kişilerinde çalışma prensiplerinde ve yapılarında değişiklikler gözlemlemeye başlamıştır. Bu sayede 

farklı çalışma alanlarının bir araya getirilmesi ve sentezlenmesi sağlanmıştır. 

Perspektif, derinlik duygusunun mekânsal düzlem içerisinde tek bir merkezden ya da farklı merkezler-

den görünümünün yansıtılmasıdır.  

Mesafe içerisinde geri çekilme esasına dayanan perspektifin desen içerisinde üç kolu vardır. İlki doğru-

sal perspektif; saydam olmayan nesnelerin gözden uzaklaştıkça, hacimlerinin küçülmesidir. İkincisi; 

nesneler gözden uzaklaştıkça renklerinin değişmesini kapsar. Üçüncüsü, hava perspektifi; desende bir 

nesnenin ana hatlarının, uzaklığı ölçüsünde belirsizleşmesiyle ilgilidir.  

Grafik sanatlar çok geçmiş yıllardan beri kullanılan görsel sanatlar içerisinde yer alan bir daldır. Grafik 

sanatlar günümüzde önceki bölümlerde belirtilmiş olduğu gibi teknoloji ve yeni medyadan oldukça fazla 

etkilenmeye başlamıştır. İllüstrasyon ise yine grafik sanatlar gibi tarihi çok geçmişe dayanmaktadır. Bu 

iki dalın bir arada kullanımı günümüzde artık bir gereklilik haline dönüşmüştür. 

Perspektif konusu resim sanatında kullanılan bir kavramdır. Ancak perspektif artık gelişen teknoloji ve 

her geçen gün bu gelişen teknolojinin tüketilmesi ile birlikte grafik illüstrasyonlarında aranan bir kavram 

olmaya başlamıştır. Perspektif, derinlik duygusunun mekânsal düzlem içerisinde tek bir merkezden ya 

da farklı merkezlerden görünümünün yansıtılmasıdır. 
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Günümüzde grafik illüstrasyonların en fazla kullanım alanı bulduğu bölümlerden en önemlisi mimari 

illüstrasyonlardır. Mimari illüstrasyonlarda perspektif yardımı ile iki boyutlu oluşturulan illüstrasyonlar 

üç boyutlu şekilde yorumlanabilmekedir. 

Grafik illüstrasyonlarında en önemli noktalardan biri olan konu görsel hiyerarşidir. Görsel hiyerarşinin 

yakalanabilmesi ve ulaşılmak istenen kitleye mesajı verilebilmesi için perspektiften faydalanılması ge-

rekmektedir. 

Kavram olarak görsel hiyerarşi kavramı açıklanmak istendiğinde tasarımcı tarafından oluşturulan her-

hangi bir tasarımın içerisinde yer alan tüm görsel unsurların vurgulanmak istenen mesaja göre ölçüm-

lendirilmesi demektir. Tasarımcılar tarafından oluşturulan illüstrasyonlarda bazı nesneler büyük ya da 

küçük olarak ölçümlendirilerek hem perspektif yakalanmış olmakta hem de görsel hiyerarşi unsuru oluş-

turulmuş olmaktadır. Grafik illüstrasyonlarında görsel hiyerarşiyi yakalamak için perspektifin kullanıl-

masının yanı sıra renk, açıklık ve koyuluk ile birlikte uzaklık ve yakınlık kavramlarının da kullanılabilir 

olduğu söylenilebilir. 

Belirtildiği gibi grafik illüstrasyonlarının yapılmasının en önemli nedeni karşıdaki kitleyi yakalayabil-

mektir. Artık günümüzde görsel sanatları önemli bir dalı olan grafik illüstrasyonlarında farklı bakış açı-

ları yakalamanın önemi artmaktadır. Perspektif sayesinde grafik illüstrasyonlarının etkisi arttırılmakta 

ve karşı kitle üzerinde farklı algılar yakalanabilmektedir.  

Bu sebeplerden dolayı perspektif grafik illüstrasyonlar açısından oldukça önemli ve günümüzde ciddi 

bir yere sahip olması gerektiği düşünülmektedir. 

Genel olarak illüstrasyon tasarımları yapmaya olanak sağlayan firmaların programları incelendiğinde 

yeni sürümlerinde illüstrasyonlara perspektif eklenebilmesini amaçlayan sekmelerin ve yazılımların ge-

liştirildiği de görülmektedir. Bu aslında perspektifin grafik illüstrasyonları için günümüzde ve gelecekte 

daha da önemli hale geleceğinin bir göstergesidir. 

İLLÜSTRASYON ve PERSPEKTİF LİTERATÜR TARAMASI 

İllüstrasyon ve Güncel Gelişimi 

Geçmişten beri resim sanatı ve illüstrasyon hep bir arada anılmışlardır. Resim sanatı teknolojinin geliş-

mesi ile birlikte illüstrasyonun kullanımını ön plana çıkarmaya başlamıştır. Görsel sanatlar içerisinde 

illüstrasyon her geçen gün daha önemli hale gelmeye başlamıştır (Bektaş, 1992:8). 

İllüstrasyon kavramı geçmişten günümüze bakıldığında çok fazla kendine kullanım alanı bulmuştur. 

Geçmişten günümüze bakıldığında illüstrasyonun kullanım şekline göre, işlevinde çeşitlilikler görül-

mektedir (Sözen, 2009:15). 

Bir iletişim aracı olarak kullanılabilen resimlerin anlatımcı gücünü vurgulayan Winarski’nin, “Bir resim 

binlerce kelimeye eş değerdir” sözü de bu durumu desteklemektedir (İşler, 2003:12-13). 

Türk Dil Kurumu’nun büyük sözlüğüne göre; “İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için 

kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, dildir. Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi ise 

yazıdır.” Resim ve yazı arasındaki birliktelik tarihte ilk olarak Mısır Uygarlığında kullanılan hiyerog-
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liflerde görülmektedir, bir diğer anlamı resim-yazı olan hiyerogliflerde simgelerle çizime dayalı bir tek-

nik uygulanmıştır. Uygarlık tarihinde bu konuda karşılaşabileceğimiz diğer örnekler de Çin ve Japon 

kültüründe görülmektedir (Wigan, 2012:9). 

Özellikle Japon kültüründe çizgi, ses ile eş değer önem taşıyan bir durumdadır. Haiku’lar, bu türe örnek 

olarak gösterilmektedir. Bu teknikte, yazılış sırasındaki fırça kullanımı, şiirin bütünlüğünü sağlamakta-

dır. Böylece sanatçının o an hissettiği duygu karşı tarafa büyük bir hassasiyetle sunularak görselliğini 

tamamlamış olur. “Japon şiiri, duygu ile düşüncenin doğadan kaynaklanan bir esinle birleştirilip bütün-

leşmesi, kağıda dökülmesi, bir anlamda resimleşmesidir. Batı şiirinde, seste toplanan o gizem, Japon 

şiirinde çizgidir, çizginin kendisidir.” 

19. yüzyıl sonlarında başlayan ve 20. yüzyılda devam eden süreçte; resim ve yazının sınırlarının dışına 

taşarak, her ikisinin bir arada olduğu bir kullanım söz konusudur. Bu durum özellikle I. Dünya Savaşı 

sonrası toplumsal ve ekonomik yapıdaki değişimler sonucunda ortaya çıkmıştır. Sanatta yeni yaklaşım-

ların arandığı ve sanatın modern dönemi olarak kabul edilen bu dönemde gelenekselleşen kurallar kırı-

larak yeni formlar ve yeni tarzlar denenmiştir. 

Kompozisyonun öne çıkartıldığı Dada akımında ise, görsel ve metinsel yeni bir anlayış oluşturulmuştur. 

Sanatçılar işlerinde metin ve imgeyi birlikte kullanmışlardır. Pop Art akımının en önemli temsilcilerin-

den biri olan Andy Warhol ise, seri üretim nesnelerinin kullanıldığı işler oluşturmuştur. Sanatçı, işle-

rinde teknik malzeme olarak boyanın yanında yazıyı da kullanmıştır. Bazı işlerinde yazı karakterlerinin 

görselin önüne geçtiği de görülmektedir. 

Gelişen Teknoloji Paralelinde İllüstrasyon Sanatçılarına Yeni Uygulama Alanları 

Geçmişten günümüze bakıldığında illüstrasyonun kullanım şekline göre, işlevinde çeşitlilikler görül-

mektedir: Günümüz illüstrasyon anlayışına yakın olarak yapılan çalışmalarda, ilk olarak dekoratif 

amaçlı oldukları göze çarpmaktadır. Daha sonra bilgilendirici tarafı gelmekte ve zamanla yorum ve dü-

şünce işlevi de buna dahil olmuştur. Fakat illüstrasyonun tüm bu işlevleri, illüstrasyonun çıkagelmesin-

den bu yana karışık olarak uygulanmaktadır. İllüstrasyon teknolojik gelişmeler ile birlikte yeni objelere 

yönelerek grafik tasarım işlevini kullanarak gelişimini devam ettirmeye çalışmaktadır (Banu, 2004:84). 

İllüstrasyon günümüzde yeni birçok uygulama alanı bulduğu gibi yenilikleri de takip etmesi gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. İllüstrasyon artık günümüzde moda objeleri üzerinde, kişisel eşyalar ve özgün par-

çalar üzerinde, iç ve dış mekanlarda, ambalajlarda, karakter tasarımlarında ve yeni medya araçlarının 

tamamında kullanılmaktadır.   

Günümüzde teknolojinin devamlı olarak gelişmesi ile birlikte her bir ürünün üst modeli çok hızlı çık-

makta nesneler çok hızlı tüketilmektedir. Bu sebeple teknolojik ürünlerde de kişisel çalışmalar ile illüst-

rasyon uygulamaları dikkat çekmeye başlamıştır. Her türlü dijital nesneye kişiye özgü illüstrasyonlar 

uygulanabilmektedir (Alan, 2007:13). 

Tekenolojinin gelişmesi ile birlikte illüstrasyonlar neredeyse hayatımızın tüm alanlarına girmeyi başar-

mıştır. Gözümüzün gördüğü tüm yerlerde illüstratif nesnelere ve objelere rastlayabilmekteyiz.  
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Teknolojinin İllüstrasyona Etkiler 

Günümüzde illüstratif bir bakış yakalamak ve bu sayede yeni bir ifade biçimleri yaratabilmek adına yeni 

medya kavramı ortaya atılmış ve kendine oldukça popüler bir kullanım alanı yaratmayı başarmıştır. Yeni 

dönemde teknolojinin gelişmesi kişilerin yaratıcılıklarının gelişmesine ciddi katkılar sağlamaktadır. 

Teknolojik alanda ki devamlı gelişmeler kişilerin düşüncelerini ve tasarlama yeteneklerini olumlu yönde 

etkilemektedir. Teknolojinin devamı değişmesi ve ilerlemesi ile birlikte illüstrasyon çalışmaları yapan 

kişilerinde çalışma prensiplerinde ve yapılarında değişiklikler gözlemlemeye başlamıştır. Bu sayede 

farklı çalışma alanlarının bir araya getirilmesi ve sentezlenmesi sağlanmıştır (Donald, 2004:11).  

2007 yılında Apple markasının iPhone cep telefonlarını piyasaya dağıtması ve bu durumun hemen ar-

dından Samsung markasının Galaxy modelini çıkartması ile birlikte cep telefonu kullanım oranı tüm 

Dünya genelinde yükselmiştir. Bu artış ile birlikte akıllı telefon olarak adlandırılan cihazlardan istenilen 

her yerden ve her zaman internete direkt olarak bağlanma imkanı yaratılmıştır. Bu sayede internet say-

faları, bloglar, uygulama ve oyun alanlarında birçok illüstrasyon çalışanlarına yeni iş imkanları doğmaya 

başlamıştır (Bozkurt, 1980:55). 

Teknolojinin gelişim göstermesi ile birlikte üretim faaliyetleri daha da kolay bir hal almaya başlamıştır. 

Ancak devamlı üretme arzusu ve ihtiyaçtan dolayı illüstratörlerin üzerine düşen görev ve düşünerek 

yaratma konusunda daha fazla görev düşmeye başlamıştır (Öztuna, 2008:43). 

Perspektif 

Perspektif, derinlik duygusunun mekânsal düzlem içerisinde tek bir merkezden ya da farklı merkezler-

den görünümünün yansıtılmasıdır. Erken Rönesans kompozisyonlarında belirtileri sezilen ve Piero della 

Francesca’nın kompozisyonlarında gelişen perspektif, bilimsel perspektif kurallarını koyan Alberti’yle 

olan yakınlığından kaynaklanır. Rönesans’ın gelişimiyle birlikte ressamlar karmaşık, kalabalık, sıkıştı-

rılmış figürlü kompozisyonlarda, mimari düzenlemeyi perspektife göre kurmuşlar ve tek kaçış noktası-

nın koşullarına göre organize etmişlerdir. 

 

Resim 1. Perspektifin Kurulması 
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Mesafe içerisinde geri çekilme esasına dayanan perspektifin desen içerisinde üç kolu vardır. İlki doğru-

sal perspektif; saydam olmayan nesnelerin gözden uzaklaştıkça, hacimlerinin küçülmesidir. İkincisi; 

nesneler gözden uzaklaştıkça renklerinin değişmesini kapsar. Üçüncüsü, hava perspektifi; desende bir 

nesnenin ana hatlarının, uzaklığı ölçüsünde belirsizleşmesiyle ilgilidir. Tek kaçışlı perspektifte, nesne-

nin karşı planı yatay ve ufuk çizgisine paralel iken kaçış noktaları tek kaçışta, kenarları ufukla paraleldir. 

Çift kaçışlı perspektifte ise ufuk noktasına doğru, her kenar için kaçış farklıdır. Göz hizasının altında ya 

da üstündeki bütün çizimlerde dibi ya da üstü görülerek zeminle olan ilişkisi kurulur. Desende espas, 

bir noktadan diğer noktaya objeleri çevreleyen ve içine alan çizginin mesafeye dair fikir vermesidir. 

Tonal desende, ton farklarıyla espas sağlanır (Barışnicov, 1956:19). 

Perspektif konusu kendi içerisinde bir boyutlu perspektif, iki boyutlu perspektif ve üç boyutlu perspektif 

olmak üzere ayrılmaktadır. Aşağıda bu üç perspektif çeşidi de belirtilerek örnekler verilmiştir. 

Tek Boyutlu Perspektif 

Tek boyutlu perspektifi uygulayabilmek ve bir kutu resmedebilmek için yaklaşık bir noktada birleşmesi 

beklenen iki farklı doğrunun çizilmesi gereklidir. Karayollarında ve demiryollarında uygulanan pers-

pektiflerin görünümleri tek boyutlu perspektife örnek verilebilmektedir. Gerçekleştirilen çizimlerde 

kutu yüzey çizimleri ufuk noktasında gerçekleşen kesişmeye göre resmedilmektedir. 

 

Resim 2. Bir Boyutlu Perspektif 
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İki Boyutlu Perspektif 

İki boyutlu perspektife ayrıca açısal perspektif adı da verilmektedir. İki boyutlu perspektifte resmedilen 

kutu hafif bir biçimde çevrildiğinde ufuk hattında oluşan kesişme noktası tam aksi yöne dönmektedir. 

Tek boyutlu perspektifte yatay boyutlar çizim alanının kenar bölgelerine paralel uzanmaktadır. İki bo-

yutlu perspektifte ise kesişme noktası bulunmasına rağmen derinlik çizgileri çizim alanının kenarlarına 

paralel uzanmamaktadır. 

 

Resim 3. İki Boyutlu Perspektif 

Üç Boyutlu Perspektif 

Üç boyutlu perspektif için iki boyutlu perspektifte yer alan yatay çizgilere ek olarak dikey açıdan çizilen 

bir kesişme noktası da içermesine denilmektedir. Üç boyutlu perspektifin kullanım alanları oldukça kı-

sıtlıdır. Genellikle üç boyutlu çizimler yerine model tekniğinden faydalanılır. 

 

Resim 4. Üç Boyutlu Perspektif 
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GRAFİK İLLÜSTRASYONLARDA PERSPEKTİFİN KULLANIMI 

Grafik sanatlar çok geçmiş yıllardan beri kullanılan görsel sanatlar içerisinde yer alan bir daldır. Grafik 

sanatlar günümüzde önceki bölümlerde belirtilmiş olduğu gibi teknoloji ve yeni medyadan oldukça fazla 

etkilenmeye başlamıştır. İllüstrasyon ise yine grafik sanatlar gibi tarihi çok geçmişe dayanmaktadır. Bu 

iki dalın bir arada kullanımı günümüzde artık bir gereklilik haline dönüşmüştür. 

Perspektif konusu resim sanatında kullanılan bir kavramdır. Ancak perspektif artık gelişen teknoloji ve 

her geçen gün bu gelişen teknolojinin tüketilmesi ile birlikte grafik illüstrasyonlarında aranan bir kavram 

olmaya başlamıştır. Perspektif, derinlik duygusunun mekânsal düzlem içerisinde tek bir merkezden ya 

da farklı merkezlerden görünümünün yansıtılmasıdır. 

Mimari İllüstrasyonlar ve Perspektif 

Günümüzde grafik illüstrasyonların en fazla kullanım alanı bulduğu bölümlerden en önemlisi mimari 

illüstrasyonlardır. Mimari illüstrasyonlarda perspektif yardımı ile iki boyutlu oluşturulan illüstrasyonlar 

üç boyutlu şekilde yorumlanabilmekedir (Becer, 2009:211).  

 

Resim 5. Mimari İllüstrasyon ve Perspektif 

Mimari illüstrasyon, yapılan çalışmanın perspektif kullanılarak derinlik kazandırılması, iki ya da üç bo-

yutlu şekilde resmedilmesi olarak yorumlanabilmektedir. 

Mimari İllüstrasyonlarda İzometrik Çizimler 

Grafik illüstrasyonlarında kullanılan izometrik çizimler; “teknik çizimler, şehir manzaraları ve retro çi-

zimlerden etkilenen tasarımlar için eşsiz bir görüntüleme sunmaktadır. Perspektif olarak eksik olan şey 

ise, yüzyıllardır eksik olan berraklığı telafi etmek ve karışık bilgileri bir grafik haline getirmek için 

kullanılmalarıdır.  

İzometrik illüstrasyon, iki boyutlu bir nesnenin üç boyutlu görsel bir yansımasını yaratmak için izomet-

rik yansıma ismi verilen bir tekniği kullanmaktadır. İzometrik kelimesi Yunancadan gelmekte ve anlamı 

eşit ölçüler demektir. Bir izometrik nesneyi yapan parçalar, tahmin edilen ölçülerle aynı değerlere sahip 

olmaktadır. Bu parçalar temelde perspektifin bir illüzyonunu yaratır ancak nesnelerin giderek küçüldüğü 
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veya genişlediği bir ufuk noktası olan asıl perspektifin aksine bir izometrik nesne kompozisyonda ne-

reye yerleştirildiğinin bir önemi olmadan aynı kalmaktadır. 

Bir izometrik illüzyon yaratırken tüm şekillerin en basiti bir küp şekli olacaktır ve bu yöntem zihninizde 

izometrikleri düşünüp onları çerçevelere koyarak, herhangi bir şekil tipi yaratırken düşüneceğiniz yön-

temle aynıdır. Çünkü bu şekilde üst, sol ve sağ kenarların hepsi mevcuttur. Bu görünümde şekillerinizin 

arka kısmını asla göremeyeceksiniz, bu olmayacak tabi eğer elinizdeki nesnede şekillerin içinden geçe-

rek arkalarını gösteren bir alan yoksa.” 

 

Resim 6. İzometrik Çizimler ve Perspektif 

 “Eşyalara verdiğiniz boyutlar ve bu eşyaları yerleştirdiğiniz yerlere bağlı olarak illüzyona bir perspektif 

verilebilmektedir. İşte genel kompozisyonda izometrik çizilmiş elementlerden bu şekilde faydalanıla-

bilmektedir.” 

GRAFİK İLLÜSTRASYONLARDA PERSPEKTİFİN ÖNEMİ 

Grafik illüstrasyonlarında en önemli noktalardan biri olan konu görsel hiyerarşidir. Görsel hiyerarşinin 

yakalanabilmesi ve ulaşılmak istenen kitleye mesajı verilebilmesi için perspektiften faydalanılması ge-

rekmektedir. 

Kavram olarak görsel hiyerarşi kavramı açıklanmak istendiğinde tasarımcı tarafından oluşturulan her-

hangi bir tasarımın içerisinde yer alan tüm görsel unsurların vurgulanmak istenen mesaja göre ölçüm-

lendirilmesi demektir. Tasarımcılar tarafından oluşturulan illüstrasyonlarda bazı nesneler büyük ya da 

küçük olarak ölçümlendirilerek hem perspektif yakalanmış olmakta hem de görsel hiyerarşi unsuru oluş-

turulmuş olmaktadır. Grafik illüstrasyonlarında görsel hiyerarşiyi yakalamak için perspektifin kullanıl-

masının yanı sıra renk, açıklık ve koyuluk ile birlikte uzaklık ve yakınlık kavramlarının da kullanılabilir 

olduğu söylenilebilir (Becer, 2002:68). 
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Resim 7. Grafik İlllüstrasyonda Perspektif Kullanımı 

Yakın dönemlerde gerçekleştirilen ve üretilen grafik illüstrasyonlar incelendiğinde perspektifin çok 

fazla kullanıldığı görülmektedir. Belirtildiği gibi grafik illüstrasyonlarının yapılmasının en önemli ne-

deni karşıdaki kitleyi yakalayabilmektir. Artık günümüzde görsel sanatları önemli bir dalı olan grafik 

illüstrasyonlarında farklı bakış açıları yakalamanın önemi artmaktadır. Perspektif sayesinde grafik il-

lüstrasyonlarının etkisi arttırılmakta ve karşı kitle üzerinde farklı algılar yakalanabilmektedir.  

 

Resim 8. Grafik İlllüstrasyonda Perspektif Kullanımı 

Bu sebeplerden dolayı perspektif grafik illüstrasyonlar açısından oldukça önemli ve günümüzde ciddi 

bir yere sahip olması gerektiği düşünülmektedir. 
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Genel olarak illüstrasyon tasarımları yapmaya olanak sağlayan firmaların programları incelendiğinde 

yeni sürümlerinde illüstrasyonlara perspektif eklenebilmesini amaçlayan sekmelerin ve yazılımların ge-

liştirildiği de görülmektedir. Bu aslında perspektifin grafik illüstrasyonları için günümüzde ve gelecekte 

daha da önemli hale geleceğinin bir göstergesidir. 

SONUÇ 

Grafik illüstrasyonları ve perspektif konusu üzerine literatür incelendiğinde hiçbir araştırmacının daha 

önce bu konular üzerine çalışmalarının olmadığına rastlanmıştır. Ancak perspektif resim sanatında ne 

kadar önemli bir konu ise grafik alanında da bir o kadar önemlidir. Çünkü kişiler nesneleri üç boyutlu 

şekilde algılamak isterler. Bu sebeple 2 boyutlu yapılacak olan çizimlerin görsel hiyerarşinin de yaka-

lanabilmesi için perspektif yardımı ile 3 boyutlu görünmesinin sağlanması gerekmektedir.  

Grafik illüstrasyonlarında en fazla perspektifin kullanım alanı bulduğu alan ise mimaridir. Mimari il-

lüstrasyonlarda insanlar 2 boyutlu çizimler yerine 3 boyutlu nesneleri görmek ve daha iyi algılamak 

isterler. Bu sebeple mimari illüstrasyonlarda kendine kullanım alanı bulan perspektif ardından tüm gra-

fik illüstrasyonlar için kullanılmaya çalışılmaya başlanmıştır. 

Bu kadar önemli olmasına rağmen bu iki kavram hakkında yapılmış bir çalışmanın olmaması oldukça 

üzücüdür. Bu çalışma ile birlikte grafik illüstrasyonlar ve perspektif konusunun araştırılması gereken 

bir konu ve aynı zamanda çalışmaların arttırılması gerekliliği ortaya atılmak istenmektedir. 

Perspektif konusu grafik sanatlar içerisinde oldukça geniş bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca 

grafik sanatlar içerisinde yer alan illüstrasyon ile perspektif ilişkisi de ileri de yapılacak olan farklı ça-

lışmalar ile desteklenmeli ve geliştirilmelidir. 

Belirtilen tüm sebepler bir arada değerlendirildiğinde illüstrasyon kavramının üniversitelerin lisans se-

viyelerinden başlayarak tüm ileri seviyelerde aktarılması ve gelecek neslin bu kavram üzerinde daha 

etkin çalışmalar yapmasının sağlanması gerekliliği düşünülmektedir. Ayrıca perspektif kavramının sa-

dece resim sanatı ve mimari çalışmalar için değil aynı zamanda grafik tasarımlarda yeni boyutların ya-

kalanabilmesi için kullanılması gerekliliği de yeni nesle aktarılması gereken bir diğer önemli konudur. 

Perspektif ve grafik sanatlar ilişkisinin önemi her koşulda aktarılmalı ve bu iki kavramın artık günü-

müzde bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği kavranmalı ve kavratılmalıdır. 
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VEKİL MODELLER İLE YAPISAL OPTİMİZASYONDA DOĞRUDAN CEZA TAHMİNİ 

Büşranur AZAK1, Hakan ÖZBAŞARAN2 

1-2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık Mühendislik Fakültesi, Eskişehir / Türkiye 

Öz. Deneme yanılma metotları ile kısıtları sağlayan ekonomik taşıyıcı sistem tasarımları sunmak nere-

deyse imkânsız olduğundan yapısal optimizasyona ihtiyaç duyulur. Yapısal optimizasyon problemleri-

nin çoğu doğrusal değildir ve ayrık tasarım değişkenleri kullanır; dahası, tasarım değişkenleri ile amaç 

ve kısıt fonksiyonları arasında açık bir matematiksel model çoğunlukla kurulamaz. Bu tür problemlerin 

klasik yöntemler ile çözülmesi son derece güçtür. Neyse ki geleneksel yöntemlerle modellenmesi ve 

çözülmesi zor olan optimizasyon problemleri için metasezgisel algoritmalar ile optimuma yakın çözüm-

ler elde edilebilmektedir. Metasezgisel algoritmaların en önemli dezavantajı ise optimize edilecek yapı-

nın büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlı olarak optimizasyon sürecinin günler, haftalar hatta aylar sü-

rebilmesidir. Optimum sonuca ulaşmak amacıyla bir tasarım sürecinde uzun zaman harcanması optimi-

zasyonun tanımı gereği optimizasyon ilkelerinden uzaklaşılmasına sebep olur. Bu çalışmada yazarlar, 

yapay sinir ağları (YSA) ve gözetimli (denetimli) öğrenme kullanarak yapısal optimizasyon süreçlerini 

hızlandırmaya çalışmışlardır. Gözetimli öğrenme ile eğitilmiş YSA problem çözmek için önceden alınan 

kararlardan veya tecrübelerden faydalanarak görev yapmaktadır ve toplanan veri doğrultusunda sonuç-

lar vermektedir. Çalışmada tasarım adaylarının gerilme ve şekil değiştirme bilgisini tahmin etmek yerine 

doğrudan ceza değerlerini tahmin etme yoluna gidilmiştir. Bu şekilde tahmin mekanizması karmaşık-

lıktan kurtarılarak, modelin daha doğru tahminler yapacağı düşünülmüştür. Sunulan yöntemin başarısı 

basit bir yapısal optimizasyon problemi üzerinde tartışılmıştır. Elde edilen taşıyıcı sistem tasarımları 

incelendiğinde, sunulan yöntemin sonuçlarda iyileşme sağladığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yapısal Optimizasyon, Yapay Sinir Ağları, Vekil Model, Metasezgisel Algoritma-

lar, Kafes Sistem 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Mühendislik ilkeleri doğrultusunda uygulamaların olabildiğince düşük maliyetli ve yüksek performanslı 

olması amaçlanmaktadır. Bu amaçlar göz önüne alındığında tüm mühendislik dallarında olduğu gibi 

yapı mühendisliğinde de optimizasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Yapısal optimizasyon, yük taşıyan ya-

pıların optimum tasarımı ile ilgilenir. Tasarlanacak sistemde önemli olan amaç değerleri ön planda tu-

tularak ekonomik çözümler aranır. Ülkemizde yapı mühendisleri için hazırlanan betonarme ve çelik yapı 

tasarım yazılımlarında gerçek anlamda bir optimizasyon modülünün olmamasından ve zaman kısıtından 

dolayı bir tasarım için ancak birkaç deneme yapılabilmektedir ve bulunan en iyi çözüm uygulama projesi 

olarak sunulmaktadır. Tasarlanacak yapı karmaşıklaştıkça deneme-yanılma yöntemleri mühendisi eko-

nomik çözümlerden (beklendiği üzere) uzaklaştırmaktadır. Günümüzün kısıtlı imkânlarında konut ve 

işyeri sahibi olabilme gibi kritik konular göz önünde bulundurulduğunda yapı maliyetlerinin (elbette 

emniyetten taviz verilmeden) olabildiğince azaltılması gerektiği ve yapısal optimizasyonun önemi an-

laşılmaktadır. 

Öz kısmında da bahsedildiği üzere yapısal optimizasyon problemlerinin çoğu doğrusal değildir ve ayrık 

değişkenlidir. Bu problemlerin geleneksel (matematiksel) yöntemler ile çözülmesi son derece güçtür. 

Bununla birlikte, söz edilen problemlerin geleneksel yöntemler ile çözülebilmeleri için (ne yazık ki ne-
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resi olduğu bilinmeyen) iyi bir başlangıç noktasından başlanması gerekmektedir. Aksi halde, bu algo-

ritmalar yerel optimum çözümlerde sıkışırlar. Geleneksel metotlara alternatif olarak deterministik olma-

yan, amaç ve kısıt fonksiyonları için gradyan bilgisi gerektirmeyen ve umut vaat eden bir çözümden 

başlama zorunluluğu olmayan metasezgisel algoritmalar son dönemlerde popüler olmuştur. Literatürde 

pek çok metasezgisel algoritma vardır; Karınca Kolonisi Optimizasyonu, Tavlama Benzetimi, Tabu 

Arama ve Parçacık Sürü Optimizasyonu bunlardan bazılarıdır.  

Yapay zekâ, bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki robotların belirli olaylar karşında insanları ya 

da zeki canlıları taklit etme kabiliyetidir. Yapay zekanın alt kümelerinden olan makine öğrenmesi: Ma-

tematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanarak mevcut verilerden çıkarımlar yapan ve bu çıkarımlardan 

hareketle aranan problemin çözümü için tahminlerde bulunan modeldir. Bu çalışmada öğrenme yöntemi 

olarak yapay sinir ağları kullanılmıştır.   

Vekil modeller, analiz sayısının fazla olmasından dolayı hesaplama maliyetleri yüksek olan optimizas-

yon süreçlerinde hesaplama süresini kısaltmak için analiz sonuçlarını taklit eden yapılardır. Bu çalış-

mada yapay sinir ağları vasıtasıyla sonlu elemanalar çözücüsünün verdiği cevapları tahmin ederek ya-

pısal optimizasyon sırasında bilgisayarın bellek ve işlemci yükünü azaltacağı düşünülen bir vekil model 

önerilmiştir. Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde Bartz-Beielstein ve Zaefferer (2017), ayrık 

ve sürekli optimizasyon problemleri için vekil model kullanımını incelemişlerdir. Xiang vd. (2017), 

demiryolu rüzgâr bariyerlerinin optimizasyonu için destek vektörü regresyonuna dayalı bir vekil model 

önermişlerdir. Konu ile alakalı diğer çalışmalara bakıldığında Chatterjee vd. (2017), çalışmalarında çok 

katlı binaların hasar tespitinde yapay sinir ağlarının eğitimi için parçacık sürü optimizasyonuna dayalı 

bir yaklaşım önermişlerdir. Bu araştırma, tezden konusu bakımından ayrılsa da literatürde ki mevcut 

çalışmalar arasında yöntem bakımından yakın sayılabileceklerden biridir. Chou vd. (2014), makine öğ-

renmesi ile beton dayanımlarını simüle etmeye çalışmışlardır. Lee ve Lee (2014), yapay sinir ağlarını 

kullanarak ince elyaf takviyesi ile güçlendirilmiş betonun kayma dayanımının tahmin edilmesi ile ilgili 

çalışmalar yürütmüşlerdir. González ve Zapico (2008), binalarda sismik hasar tespiti için bir vekil model 

olarak yapay sinir ağlarını kullanmışlardır. Siddique vd. (2011), literatürden alınan veriler ile yapay sinir 

ağı tekniklerini kullanarak 28 günlük betonun basınç dayanımını tahmin etmek için geliştirilen model-

lerin karşılaştırmalı performanslarını sunmuşlardır. Long ve Büyüköztürk (2014), makine öğrenmesi 

tekniklerini kullanarak otomatik yapısal hasar tespiti için yöntem önermişlerdir. Bu çalışmada destek 

vektörü makinelerine dayanan otomatik bir algılama metodolojisi önerilmiş ve bir çelik çerçeve sistem 

üzerinde test edilmiştir.  

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı yapısal optimizasyon süreçlerini kısaltmak, ev bilgisayarlarında bile kısa sürelerde 

tamamlanabilir hale getirmeyi denemektir. Bu fikir doğrultusunda vekil yardımlı (surrogate-assisted) 

yapısal optimizasyonun bu hedefe ulaştırabileceği düşünülmüştür. Çalışmada öngörülen vekil model 

destekli optimizasyon prosedürü test problemi üzerinde denenmiş ve umut vadeden sonuçlar elde edil-

miştir. Yapay sinir ağı tabanlı vekil model optimizasyon sürecine entegre edilerek optimizasyon sürele-

rinin kısaltılması amaçlanmıştır. 
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KAPSAM 

Bu çalışmanın kapsamı, yapı mühendisliğinde optimizasyon süreçlerinin ev bilgisayarlarında dahi ma-

kul sürelerde gerçekleştirilebilecek kadar hızlandırılmasıdır. Çalışma ile geliştirilmesi hedeflenen yön-

tem metasezgisel algoritmalar üzerine kurulmaktadır. Bu da sunulmuş olan yöntemin, tüm optimizasyon 

problemlerinin çözümüne entegre edilebileceği anlamına gelmektedir. Böylece ileride çalışmanın kap-

samını "tüm optimizasyon problemlerinin çözümünün hızlandırılması" şeklinde genişletmek mümkün 

olacaktır. 

YÖNTEM 

 

Şekil 1. On çubuklu düzlem kafes sistem (Özbaşaran ve Eryılmaz Yıldırım, 2020) 

Çalışmada Python programlama dili kullanılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Çünkü Python, be-

lirli amaçlar için yazılmış birçok hazır kütüphaneye sahip olması sebebiyle kolay bir dildir. Böylece 

araştırmacı hızlıca prototipler üretip bunların testlerini zaman kaybetmeden yapabilmektedir. Açık kay-

nak olması sebebiyle sonlu elemanlar çözücüsü olarak OpenSeesPy kütüphanesi tercih edilmiştir. Ça-

lışmada önerilen yöntemi test etmek için Şekil 1’de verilen kafes sistem kullanılmıştır. Bu problem ünlü 

bir test problemidir. 

On çubuklu düzlem kafes sistemin çubuk elemanların iç kuvvetlerinden dolayı oluşan on adet şekil de-

ğiştirme, uygulanan kuvvetlerden meydana gelen on iki adet de düğüm yer değiştirmesi bulunmaktadır. 

Bu problemde amaç, gerilme ve düğüm yer değiştirmesi kısıtları altında kafes sistem çubuk elemanla-

rının alanlarını belli aralıkta değiştirerek optimum ağırlığa ulaşmaktır. Bu kafes sistem probleminin ta-

sarım değişken sayısı on olup, tasarım değişkenleri (çubuk eleman alanları) 0.1  ile 35  arasında 

değişmektedir. Malzeme birim ağırlığı 0.1 lb/in³ ve Young Modülü 104 ksi’dir. İzin verilen maksimum 

gerilme ±25 ksi ve maksimum düğüm yer değiştirmesi ise ±2 inçtir.  
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Tablo 1 “On çubuklu kafes sistem” için optimal ağırlıklar (Özbaşaran ve Eryılmaz Yıldırım, 

2020) 

Eleman TLBO HPSO EHS SAHS ABC-AP CSA CSAM 

1 30.4286 30.704 30.208 30.394 30.548 30.2560 30.7941 

2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1048 0.1001 

3 23.2436 23.167 22.698 23.098 23.18 22.8931 23.2820 

4 15.3677 15.183 15.275 15.491 15.218 15.5352 15.1172 

5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1005 0.1000 

6 0.5751 0.551 0.529 0.529 0.551 0.4939 0.5448 

7 7.4404 7.46 7.558 7.488 7.463 7.5269 7.4384 

8 20.9665 20.978 21.559 21.189 21.058 21.4851 20.7927 

9 21.533 21.508 21.491 21.342 21.501 21.2733 21.6317 

10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1000 0.1002 

 

5060.96 5060.92 5062.39 5061.42 5060.88 5063.007 5061.478 

 

  5063.73 5061.95  5080.071 5065.923 

N 16872  9791 7081  150000 150000 

 

On çubuklu düzlem kafes sistemin farklı metasezgisel algoritmalar ile çözümleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tabloda  bulunan en iyi ağırlığı,   ortalama ağırlığı, N bulunan en iyi çözüme ulaşmak için 

yapılan analiz sayısını temsil etmektedir. Bir yapısal optimizasyon problemi ne kadar basit olursa olsun 

algoritma değiştiği zaman o problemi çözmek için gereken analiz sayıları da değişecektir. Tablo 1’de 

7081 analizden 150000 analize kadar değişik analiz sayıları görülmektedir. Optimizasyon sürelerinin 

kısaltılmasında ne yazık ki metasezgisel algoritmalar tek başına yeterli olmamaktadır. Küçük bir test 

problemi optimizasyonu için bile binlerce yapısal analiz yapılmaktadır. Karmaşık yapı mühendisliği 

problemlerinde bu analiz sayıları daha da fazladır. Çalışmada metasezgisel algoritma olarak Jaya 

(Rao,2016) algoritması seçilmiştir; hareket operatörü Denklem 1’deki gibidir. 

 

(1) 

VEKİL MODEL MİMARİSİ  

Üretilen adayların izin verilen gerilme aşımı ve düğüm yer değiştirme sınırı aşımı olmak üzere iki cezası 

vardır. Tasarım değişkeni girdilerine karşın gerilme aşım cezası ve düğüm yer değiştirme aşım cezası 

tahmin ettirilir. Algoritma iki fazdan oluşmaktadır (Şekil 2). Önerilen prosedüre ana popülasyon (

) adı verilen, optimizasyon sürecinde üretilmiş en iyi adayları bulunduran bir liste daha eklenmiştir. Faz 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

922 

1’de izin verilen analiz sayısına ulaşıncaya kadar optimizasyon algoritması sürülerek eğitim verisi top-

lanır. Faz 2’de ilk olarak toplanan veri ile yapay zekâ eğitimi yapılır. Eğitim sonunda yapay zekâ tah-

minleri ile optimizasyon süreci kaldığı yerden devam eder. Faz 1’in Faz 2’den farkı aday çözüm ceza-

larının belirlenme mekanizmasıdır.  Faz 2’de optimizasyon süreci devam ederken her iterasyonda en iyi 

ve en kötü  *   aday kesin değerlendirme için sonlu elemanlar çözücüsüne gönderilir. Burada 

, popülasyonda sonlu elemanlar analizine gönderilecek en iyi ve en kötü olduğu tahmin edilen 

aday yüzdesi; , popülasyondaki aday sayısıdır. Popülasyon güncellendikten sonra sonlu elemanlar 

çözücüsü ile doğrulanan adaylar ana popülasyondaki ( ) ilgili adaylardan iyiyse ana popülasyonda 

güncellenir.  toplam analiz sayısı olmak üzere;  ve   Faz 1 ve Faz 2’ye ayrılan analiz sayılarıdır. 

Faz 2’de analiz sayacı   analize ulaşınca tüm popülasyon kesin değerlendirme için sonlu ele-

manlar çözücüsüne yollanır. Burada  , yapay zekânın eğitime gönderileceği analiz yüzdesidir. 
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Şekil 2. Akış Diyagramı 
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BULGULAR 
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Şekil 3. On çubuklu kafes sistemde 250 analize izin verilerek elde edilen sonuçlar 

Açıklanan model mimarisi için 10 çubuklu kafes sistemde sayısal testlerin bir kısmı gerçekleştirilmiş ve 

başarılı sonuçlar elde edilmiştir. İki yüz elli analize izin verilerek ve her parametre konfigürasyonu için 

20 kez çalıştırılarak elde edilen sonuçlar Şekil 3’te gösterilmiştir. En iyi ağırlık grafiklerinde (Şekil 3), 

parametre çiftleri için 20 kez çalıştırma sonucunda elde edilen en iyi ağırlıklar gösterilmiştir. Ortalama 

ağırlık grafiklerinde (Şekil 3) her parametre çifti için 20 kez yaptırılmış optimizasyonun ortalamaları ve 

En kötü ağırlık grafiklerinde (Şekil 3) ise bu 20 kez çalıştırmadan elde edilen en kötü ağırlıklar göste-

rilmiştir. Vekil modelsiz 20 optimizasyon yapıldığında elde edilen ağırlıklardan en iyisi, ortalaması ve 

en kötüsü ilgili grafikte  değerleri ile verilmiştir. Örneğin, =1 (vekil modelsiz yani adayların 

tümünün sonlu elemanlar çözücüsü ile değerlendirildiği durum) için grafikte 20 optimizasyon sonu-

cunda bulunan en iyi çözüm 5436.95 lbs’nin çarpanları ile gösterilmiştir. Aynı grafikten hareketle 1.012 

ile gösterilen değerin 5437*1.012=5502 lbs olduğu anlaşılmalıdır. 

Saka (2007)’nın yaptığı çalışmada örnek olarak kullanılan 15 katlı çerçeve sistem yalnız şekil değiştirme 

kısıtları altında çözülmüştür (Şekil 4). Söz edilen çerçeve sistemin geometrisi sayfa kısıtı sebebiyle ça-

lışmada verilememiştir. 500 analize izin verildiğinde vekil modelin kullanıldığı ve kullanılmadığı du-

rumlarda elde edilen ağırlıklar Şekil 4’teki grafiklerde gösterilmiştir.  
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Şekil 4. On beş katlı çerçeve sistemde 500 analize izin verilerek elde edilen sonuçlar 

Şekil 4’te on beş katlı çerçeve sistemde 500 analize izin verildiğinde elde edilen sonuçlar verilmiştir. 

En iyi ağırlık grafiğinde (Şekil 4)   oranları için, ortalama ve en kötü ağırlık gra-

fiklerinde ise tüm  oranlarında vekil modelsiz çözüme ( =1’deki ağırlık) göre daha iyi sonuçlar 

elde edilmiştir. Ancak en iyi ağırlık grafiğinde (Şekil 4) bazı  oranlarının vekil modelli çözümü kötü 

götürdüğü anlaşılmıştır.  Bu sebeple detaylı bir parametre analizinin de gerçekleştirilmesi gerektiği or-

taya çıkmıştır.  

SONUÇ 

 İzin verilen analiz sayısı problem boyutuna göre yeterli ise, çok sık eğitim yapmak sonuçlarda 

kayda değer iyileşmelere sebep olmamaktadır. Yani izin verilen analiz sayısı artışında belli bir kri-

tik noktaya kadar  parametresinin küçük seçilmesi sonuçları gözle görülür şekilde iyileştirmek-

tedir. İleriki çalışmalarda problem boyutu da baz alınarak izin verilen analiz sayısına göre eğitim 

sıklığını belirlemenin yolları araştırılacaktır. 

 On çubuklu düzlem kafes sistem problemi için  oranını 0.1-0.2 arasında seçmenin faydalı ol-

duğu düşünülmektedir. <0.1 olduğunda elverişsiz popülasyonlara ulaşılmaktadır. >0.2 

olduğunda ise yapacağımız iterasyon sayısı çok düştüğü için sonuçlar kötüleşmiştir. Örnekler çe-

şitlendirilerek uygun  oranının bulunması için çalışmalar yapılacaktır. 
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 On çubuklu düzlem kafes sistem ve on beş katlı çerçeve sistemde  ,  oranları için detaylı 

parametre analizi yapılacaktır. Eğer probleme göre değişmeyen tüm problemler için geçerli olan 

,  aralığı elde edilirse sunulacaktır. 
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Abstract: The metaheuristics have become popular as modern methods that provide near-optimum so-

lutions to the optimization problems because of their simplicity and gradient-free movement operators; 

it is well known that most of the population-based metaheuristics are successful in structural optimiza-

tion. Unfortunately, metaheuristics require evaluation of a significant number (mostly ten thousands) of 

design candidates to locate a near-optimal solution. During a structural optimization process, each can-

didate is sent to a structural analysis software to determine whether it satisfies the considered structural 

constraints. As a result, structural optimization with metaheuristics may be time consuming depending 

on the size and complexity of the problem even with today's advanced computers. This study presents 

an optimization procedure with an artificial neural network-based surrogate assistance to reduce the 

computational cost of the structural optimization with metaheuristics. The presented surrogate model is 

able to capture the structural system behavior and able to provide estimations without spending too much 

computational effort even for extremely difficult problems. The numerical experiments are conducted 

on a popular truss-sizing benchmark problem using a parameter-free metaheuristic algorithm. It is 

shown by the consecutive optimization attempts that the proposed surrogate assistance considerably 

improves the results. On the other hand, the numerical experiments revealed a few issues on surrogate-

assisted structural optimization that should be discussed. 

Keywords: Structural Optimization, Artificial Neural Networks, Surrogate, Metaheuristics, Truss 

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK 

Considering the complexity of the engineering structures, it is obvious that we are entering a period of 

increasing requirements for the further development of soft computing methods to provide efficient 

designs. As a result of major innovations in the computer technology, new methods emerge in the field 

of structural engineering supporting the design processes. In today’s world, structural engineering is 

fraught with complex problems where traditional design procedures fall behind. The traditional methods 

provide the solutions mostly found after a few trials; and that solutions are accepted as the final designs. 

As the structure to be designed becomes more complex, the traditional trial-and-error methods move the 

engineer away from efficiency. 

Structural optimization is mostly interpreted as searching for the minimum cost, minimum weight, max-

imum performance or a combination of these three. There are many design variables in real-world struc-

tural optimization problems, which are mostly non-convex since they have many nonlinear constraints. 

It is widely accepted that the traditional optimization algorithms that require gradient information of the 

objective function(s) and constraints, which are likely to be trapped in local optimums, are inadequate 

for structural optimization problems (Pholdee and Bureerat, 2014: 1-13). In contemporary optimization 

research, metaheuristics are inspired by principles of evolution, swarm intelligence, or other physical 

phenomena, enriched with simple probabilistic and/or statistical methods to provide modelling conven-

ience and good results in searching for the optimal solutions of real-world engineering problems (Char-

alampakis and Tsiatas, 2019: 1-17). Unlike the gradient-based methods, the metaheuristic methods do 
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not require derivatives to move to a better solution. The metaheuristic algorithms make use of probabil-

istic transition rules that allow achieving to a different final solution in each optimization attempt, lead-

ing to strong search mechanisms (Sonmez, 2018: 5265–5281). Taken into account its efficiency and 

simple design principles, truss systems are one of the most widely used structural systems in engineering 

designs. (Pholdee and Bureerat, 2014: 1-13). A great number of population-based metaheuristic algo-

rithms have been used to determine the optimal design of truss systems. 

PURPOSE 

In optimization of trusses with a metaheuristic algorithm, a large number (tens of thousands) of candi-

dates need to be evaluated to converge to the global optimum; the evaluation of each design candidate 

in the population refers to the structural analysis of the truss system by sending it to the preferred struc-

tural analysis software, and the determination of whether it satisfies the necessary constraints. Despite 

the latest improvements in the computer technologies and development of advanced soft computing 

methods, this process, in which so many candidates are evaluated, may take days or even months de-

pending on the size of the structure to be optimized. This study presents a surrogate-assisted optimiza-

tion procedure that utilizes artificial neural networks as surrogates. The presented procedure is evaluated 

through the 10-bar planar truss, which is a popular truss-sizing optimization problem in the field struc-

tural optimization. 

SCOPE 

A surrogate model is a statistical based prediction model that provides approximations to the answers 

given by the analysis tool. In addition, these models can provide an insight into the functional relation-

ship between inputs and outputs. The surrogate models are very useful in the processes that require high 

computational power such as optimization with metaheuristics where each candidate design is sent to 

the analysis to determine the constraint violations. Concerning the issue, the research of Ong et al. (Ong, 

Nair and Keane, 2003: 687–696) includes various techniques for creating a surrogate model. Papadraka-

kis et al. (Papadrakakis, Lagaros and Tsompanakis, 1998: 309–333) attempted to reduce the computa-

tional costs by using artificial neural networks as a surrogate model combining with evolution strategies 

in a structural optimization problem. Kaveh and Dehkordi (Kaveh and Dehkordi, 2003: 181–193) trained 

neural networks for the analysis, design, and prediction of the displacements of domes using the back-

propagation and radial basis functions neural networks. Kaveh et al. (Kaveh, Gholipour and Rahami, 

2008: 1–19) combined the energy and the force methods in the context of transmission tower optimiza-

tion in order to form a holistic design and optimization approach, eliminating the need for time-intensive 

matrix inversion. The addition of a neural network as an analysis tool reduces the overall computational 

load. Kaveh and Servati (Kaveh and Servati, 2001: 1561–1568) trained neural networks for design of 

square diagonal-on-diagonal double layer grids. They employed backpropagation algorithm for training 

the networks for evaluation of the maximum deflection, weight, and design of the double layer grids. 

Salajegheh and Gholizadeh (Salajegheh and Gholizadeh, 2005: 757–767) employed a modified genetic 

algorithm and radial basis function neural networks to optimize space structures. Gholizadeh et al. 

(Gholizadeh, Salajegheh and Torkzadeh, 2008: 316–331) employed a combination of a genetic algo-

rithm and wavelet radial basis function neural networks to find the optimal weight of structures subject 

to multiple natural frequency constraints. 
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METHOD 

The artificial neural networks (ANNs) are information-processing systems simulating the working prin-

ciples of the biological nervous system that enables learning in the human brain (Ballal and Sher, 2003: 

263–271). The ANN powered optimization procedures provide useful features as: learning with data 

samples presented for training, capturing the functional relationships between data even when the rela-

tionships between inputs and outputs are not known (black box) or physical meaning is difficult to ex-

plain, and producing approximate predictive values that can be accepted as outputs.(Chou, Chong and 

Bui, 2016: 04016007). The regression prediction models created with artificial neural networks, which 

are the sub-branches of artificial intelligence, have been proven to be able to capture nonlinear structures 

of complex problems in structural engineering and provide sensitive estimates even in extremely diffi-

cult problems (Prayogo, Cheng, Wu and Tran, 2019: 0123456789). In this study, an ANN of four hidden 

layers is selected as the surrogate; each hidden layer has 50 neurons. The number of the neurons in the 

input layer is equal to the number of the design variables. And, the number of the output layer neurons 

is equal to the number of the constraints to be checked. 

The proposed optimization procedure has three phases. In the first phase, the preferred optimization 

algorithm starts the optimization procedure using its own initializing method and movement operator(s), 

and the optimization procedure is controlled by only the selected algorithm. Constraint values of the 

evaluated candidates during this phase are stored; the stopping criterion is “stop after calling the struc-

tural analysis software N1=⌊ R1×NA⌋ times”, where R1 is a user-controlled parameter between 0 and 1 

NA is the allowed number of the structural analysis. Note that the ⌊ ⌋ operator returns the greatest integer 

smaller than or equal to the number inside the brackets. 

The second phase is where the surrogate assistance gets involved in. This phase starts with training of 

the ANN with a total of N1 collected data in phase 1. Similar to the phase 1, the process of calculating 

new candidate solutions is conducted by the preferred optimization algorithm, however the candidates 

are evaluated by the surrogate (ANN). Every time after calculating the new candidates and assessing 

their constraint violations with the surrogate in an iteration, the best NFEM=⌊RFEM×Npop⌋ candidates in 

the current population are sent to structural analysis software. Thus, the constraint violations of those 

candidates are calculated analytically, are updated in the population with the analytical results, and in-

cluded in the training data for the further training of the surrogate. In this phase, the surrogate model is 

trained after calling the structural analysis software  Ntr=⌊Rtr×N2⌋ times where  Rtr is a user-controlled 

parameter between 0 and 1 and  N2 is the number of the allowed structural analysis software calls in 

phase 2. 

The last (3rd) phase is where the surrogate assistance is switched off. Similar to the phase 1, all candidate 

evaluations in this phase are made analytically by the structural analysis software. This phase ends after 

calling the structural analysis software N3=⌊R3×NA⌋ times, where R3 is another user-controlled param-

eter between 0 and 1 (see Table 1). At the end of the phase 3, the best individual in the final population 

is presented as the near-optimal solution (Fig. 1). 
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Table 1. The parameters of the presented optimization procedure 

Provided by the user Calculated 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

Fig. 1. Flowchart of the introduced procedure 
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The described procedure is programmed in Python. Python is an open source, interpreted, high-level, 

general-purpose programming language (Kuhlman, 2011). There are lots of libraries for specific tasks 

written for Python. These libraries allow researchers to perform many actions without writing new al-

gorithms, methods, and functions so researchers could focus on the content of the models they would 

design. Therefore, we chose Python as the development platform considering these features. The Open-

Sees software is used for structural analysis. OpenSees is an open-source framework used for finite 

element analysis of structural and geotechnical earthquake engineering problems. The OpenSeesPy li-

brary brings the OpenSees finite element analysis commands to Python. OpenSees commands can be 

imported into Python just like any other package and integrate commands directly into workflow (Zhu, 

McKenna and Scott, 2018: 6–11). Scikit-learn (also known as Sklearn) is utilized as the machine learn-

ing library, which is a free library for the Python. It features various classification, regression and clus-

tering algorithms, and is designed to interoperate with the Python numerical and scientific libraries 

NumPy and SciPy132. Finally, the selected metaheuristic is the Jaya Algorithm. The Jaya Algorithm is a 

population-based algorithm that does not contain any specific control parameters. Only population size 

and allowed number of analyses are required (Venkata Rao, 2016: 19–34). As a result, robustness of 

optimization search is increased due to using of these parameters only (Degertekin, Lamberti and Ugur, 

2019: 363–390). In the Jaya algorithm, the first step is to specify allowed number of structural analysis 

(NA) and to create a random initial population with respect to population size (Npop). The Jaya Algorithm 

is based on the principle that each candidate in the population will act towards the best and avoid the 

worst solution. The best (xbest) and worst (xworst) solutions are extracted from current population to update 

each candidate solutions. Generating new candidate solutions based on the best and worst solutions, as 

follows: 

    (1) 

Where  is the ith design variable of the candidate x in iteration t,  and  are the best and 

worst candidates in the population respectively. Finally,  and  are random numbers between 0 and 

1 for the ith design variable. If the objective value of  is better than , the  is replaced with 

. The term  helps the algorithm move closer and the term  move 

away from worst solution (Venkata Rao, 2016: 19–34). 

The introduced optimization procedure is tested by the continuous version of a popular benchmark prob-

lem called 10-bar planar truss. This problem is one of the most well-known structural optimization 

benchmarks, which has been solved by many algorithms (see Table 2). The geometry and loading (

=100 kips) of the 10-bar truss are presented in Fig. 2. The objective is to find minimum weight of the 

truss under stress and displacement constraints by changing the section areas of the members. There are 

10 design variables that can be chosen from the values between 0.1 and 35 in2; the constraints are: 

absolute value of the maximum allowed stress is 25 ksi, and maximum allowed displacements of the 

free nodes in the both (x and y) directions are ±2 inches. Therefore the input layer has 10, and the output 

layer has  neurons. Finally, the material has a unit weight of 0.1 lb/in3 and a Young’s 

modulus of 104 ksi. For more details on benchmark problem called 10-bar planar truss, see Gandomi A. 

H., Yang X. S. (Gandomi and Yang, 2011: 259–281). 

                                                            
132 https://en.wikipedia.org/wiki/Scikit-learn 
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Fig. 2. 10-bar planar truss (Sonmez, 2018: 5265–5281) 

 

Table 2. Performance comparison of the metaheuristics (Sonmez, 2018: 5265–5281) 

 GA ACO PSO ABC GSA FA GWO JA 

 

(lb) 

5061.42
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5076.73
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5070.36
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5062.96
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5070.85
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5087.72
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5061.66

3 

5068.75
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5063.21

0 

 (lb) 8.657 0.076 55.456 7.806 0.333 5.320 9.170 5.510 

 

51050 50010 50000 50137 50000 50000 50000 50050 

 

In Table 2, eight population-based metaheuristic algorithms (GA, ACO, PSO, ABC, GSA, FA, GWO 

and Jaya) were objectively evaluated in terms of their performance in 10-bar planar truss structure. 

 are the member section areas of the best solutions,  is the weight of the best solution,  

is the constraint violation of the best solution,  is the average weight, and finally,  is the standard 

deviation. According to the data provided by Sonmez (Sonmez, 2018: 5265–5281), the results showed 

that all the algorithms achieved near-optimal solutions for the 10-bar planar truss when a sufficient 

number of analyses were performed and the optimal solution of problem seems to be around 5061 lbs. 

FINDINGS 

In the numerical experiments,  is taken equal to , and  is set to 0.1 to simplify the numerical 

experimentation stage; the authors do not claim that these assumptions lead to the best results. Since the 

contribution of the surrogate assistance becomes more significant in the procedures where the number 

of allowed structural analysis ( ) is low,  is set to 500. The presented procedure found 1.09, 1.19, 

and 1.25 times better results for the best, average, and worst weights, respectively compared to those 

obtained without surrogate assistance (Fig. 3). 
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Fig. 3. Optimization results of 10-bar planar truss for NA=500 

CONCLUSION 

It is well-known that most of the population-based metaheuristic algorithms, including the Jaya Algo-

rithm, are successful in structural optimization. However, they require excessive computational power 

to converge to an optimum. The initial numerical experiments leaded to promising results on a simple 

benchmark problem. It is shown in this study that the surrogate assistance has a potential to significantly 

reduce the computational effort. The surrogate assistance provided 1.09, 1.19, and 1.25 better results for 

the best, average, and worst weights, respectively compared to those obtained without surrogate assis-

tance. As the first thoughts, setting R1=R3 to 0.3 and RFEM to 0.1 seems to lead good results. The next 

phase of this study is to improve the proposed optimization procedure by conducting more extensive 

numerical experiments. 
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SODYUM FELDİSPATIN KIRILMA PARAMETRELERİNİN TANIMLANMASINDA 

BİLYA TÜRÜNÜN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI  

Serhan HANER 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Afyonkarahisar / Türkiye 

Öz: Seramik ve cam endüstrisinde yüzlerce yıldır feldispatik malzemeler ergitici olarak rol oynamakta-

dır. Dünya genelinde feldispatın elliden fazla ülkede üretimi yapıldığı bilinmektedir. Türkiye’nin bu 

rekabet ortamında ayrı bir yeri bulunmaktadır. Çok kaliteli feldispat yatakları bulunan Türkiye aynı 

zamanda dünya feldispat rezervinin yaklaşık %14’ünü de sahiptir. Feldispat, seramik fabrikaları tara-

fından 0.50 mm altındaki tane boyutlarında temin edilmekte ve burada öğütülmektedir. Seramik fabri-

kalarında öğütme için çoğunlukla bilyalı değirmenler kullanılmaktadır. Bilyalı değirmen fazı olan fel-

dispat ve diğer hammaddeler 0.060 mm altındaki tane boyutlarına öğütülmektedirler. Ancak tane boyutu 

azaldıkça tanelerin yapısal kusurları azalmakta ve baskın olan kırılma mekanizması ufalama olmaktadır. 

Bu nedenle değirmenlerde kapasite ve verimliliği arttırmak için, öğütücü malzeme türünü doğru belir-

lemek önemlidir. Bu çalışmada seramik sağlık gereçleri bünyelerinin üretiminde kullanılan sodyum fel-

dispat örneğinin öğütme parametrelerinden olan özgül kırılma hızı değerlerinin belirlenmesinde, silpeps 

ve alümina bilya türlerinin etkisi araştırılmıştır. Bunun için öncelikle, 0.045-0.063 mm arası tek dar tane 

boyutu fraksiyonu hazırlanmıştır. Daha sonra laboratuvar ölçekli değirmen ünitesinde silpeps ve alü-

mina bilya kullanılarak öğütme işlemi yapılmıştır. Öğütme için kullanılan bilyalar 30 mm çapındadır. 

Sulu ortamda gerçekleştirilen deneylerde değirmen içerisine sodyum feldispat 0.072 ve 0.144 olacak 

şekilde iki farklı malzeme doluluk oranında (fc) beslenmiştir. Farklı öğütme sürelerinde elde edilen tane 

boyutu dağılımlarından özgül kırılma hızı değerleri (Si) elde edilmiştir. Sonuç olarak iki farklı tür bil-

yanın iki farklı malzeme doluluk oranından elde edilen özgül kırılma hızı değerleri kıyaslanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sodyum Feldispat, Öğütme, Endüstriyel Hammadde, Özgül Kırılma Hızı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Son zamanlarda öğütme performansında öğütücü ortam değişkenlerinin rolü önem kazanmıştır. Öğü-

tücü ortamın şekli, boyutu ve özgül ağırlığı gibi özellikleri öğütülen ürünün tane boyutu/dağılımı, 

öğütme maliyeti, enerji tüketimi, değirmenlerde kapasite ve verimliliği etkileyen en önemli faktörlerdir. 

Öğütücü ortamın şekli ve boyutunun kullanılacak alana uygun olarak seçilmesi karşılaşılabilecek olum-

suzlukların önüne geçilmesi açısından önemlidir. Malzemenin ince veya iri tane boyutuna sahip olma-

sının öğütme ile ilişkisini gösteren denklem ve modeller, çeşitli kaynaklarda belirtilmiştir (Austin vd., 

1976;  Austin vd., 1982; Haner, 2016; Kelsall vd., 1967; Prasher, 1987). 

Değirmenlerde öğütücü ortam olarak kullanılan bilyalar; küresel, silindir, konik veya yarım koni şekilde 

olabilir. Konik ya da silindirik şekilli öğütücüler silpeps olarak isimlendirilir (Yıldız, 1999). Cloos 

(1983), malzemenin ince tane boyutuna öğütülmesi amacıyla sıkça kullanılan küresel bilyaya alternatif 

olarak silpepsi önermiştir. Bilya seçiminde ton başına öğütmede kullanılan bilya tüketimi, astar yapısı, 

bilyanın fiyatı ve temin edilebilirliği, cevherin yapısı önem taşımaktadır. Kelsall vd. (1973), öğütücü 

ortam şeklinin etkilerini çelikten imal edilmiş olan küresel, kübik ve silindirik öğütücü türlerini kulla-

narak incelemiştir. Öğütücü ortam şeklinin, birinci derece öğütme hızı (S) ve kümülatif kırılma fonksi-

yonuna (B) önemli etkisi olduğunu belirtmiştir (Haner, 2016). 
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Seramik sektöründe öğütme işlemi için genellikle bilyalı değirmenler kullanılmakta ve sulu öğütme ter-

cih edilmektedir. Türkiye’deki özel bir seramik fabrikasında, 20 ton kuru malzeme alabilecek kapasite-

deki bilyalı değirmende öğütücü ortam olarak 4-12 mm boyutlarındaki flint taşı kullanılmaktaydı. Şim-

dilerde ise flint taşı yerini alümina bilyaya bırakmıştır. Alümina bilya kullanılmasının amacı, bilya tü-

ketimini, bilyanın aşınmasından kaynaklanan kirliliği, öğütme süresini ve ton başına maliyeti azaltmak 

gibi nedenler sayılabilir (Haner, 2016). 

Bu çalışmada, iki farklı bilya türünün (silpeps ve alümina) sodyum feldispatın özgül kırılma hızına (Si) 

etkisi araştırılmıştır. Öğütme çalışmalarında, seramik endüstrisinin temel hammaddelerinden birisi olan 

sodyum feldispat kullanılmıştır. Sodyum feldispatın özgül kırılma hızının değişimi 30 mm alümina bilya 

ve 30 mm silpeps kullanılarak incelenmiştir. Sulu ortamda gerçekleştirilen öğütme deneyleri için değir-

mendeki malzeme doluluk oranı (fc) 0.072-0.144 olarak alınmıştır. Bu amaçla, Lynch tarafından temeli 

oluşturulan ve Austin tarafından geliştirilen kinetik model uygulanmıştır. Bu modelde bir hammaddenin 

kırılma hızını ve kırılma dağılımını tanımlayan matematiksel ifadeler bulunmaktadır (Austin ve Ark., 

1984). Kinetik model tabanlı öğütme çalışmaları ile laboratuvar çapında elde edilen değerler, endüstriyel 

ortamda simülasyona uygundur (Austin ve ark., 1981).  

AMAÇ 

Cevher Hazırlama proseslerinde en önemli temel işlemlerden biri olan öğütme işlemi çok fazla enerji 

tüketilmesi sebebiyle en pahalı işlemlerden biridir. Özellikle ince ve mikronize öğütmelerde bu enerji 

tüketimi çok yüksek boyutlara ulaşmaktadır. ABD’de ufalama için harcanan enerji elektrik tüketiminin 

%1.5’ine karşılık gelmektedir. Endüstrileşmiş ülkelerde ise üretilen elektriğin yaklaşık %3’ü boyut kü-

çültme amacıyla kullanılmaktadır. Bu değerler dikkate alındığında, cevher hazırlamada öğütmenin araş-

tırılmasının çok önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bütün cevherlerin çeşitli faktörlere bağlı olarak, 

ekonomik bir optimum öğütme derecesi vardır. Az öğütme, ekonomik ayırmanın yapılmamasına, kon-

santrasyon kademesinde randıman ve tenörün düşmesine; aşırı öğütme ise kıymetli minerallerin verimli 

ayırma boyutlarından fazla öğütülmesine, gang minerallerinin şlam meydana getirerek ayırmayı engel-

lemesine ve lüzumsuz enerji kaybına neden olur (İpekoğlu, 1989). Bu nedenle boyut küçültme ve özel-

likle öğütme devrelerinin iyi tasarlanmış olması çok önemlidir.  

Türkiye, endüstriyel hammadde rezervleri ve çeşitliliği açısından oldukça büyük bir potansiyele sahiptir. 

Bu durum ülkemizin önemli bir üretici ve ihracatçı olmasına neden olmuştur. Türkiye, dünya maden 

potansiyeli göz önüne alındığında bor, toryum, linyit, mermer, manyezit, nadir toprak elementleri, zeo-

lit, trona, barit, feldspat ve sodyum sülfat gibi madenlerde oldukça büyük bir rezerve sahiptir. Dolayı-

sıyla bu kaynakların işlenmesi, ilgili sanayi dallarında kullanımının desteklenmesi ve yeni kullanım 

alanlarının belirlenmesine yönelik araştırmaların yapılmasına her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyul-

maktadır (Anonim, 2011). Ülkemizde endüstriyel hammaddeler ufalanıp sınıflandırıldıktan sonra veya 

manyetik ayırma/flotasyon ile zenginleştirildikten sonra piyasaya sunulmaktadır. Boyut küçültme işlemi 

bilyalı değirmenlerde yapılmasına rağmen, ülkemiz için önemli bir katma değer yaratmaktadır. İnce ve 

çok ince boyutlara öğütmede, bilyalı değirmenler ile ilgili çalışmalar yapılarak katma değer daha da 

arttırılabilir. 

Seramik endüstrisinde bilyalı değirmenlerde öğütücü ortam olarak genellikle alümina bilya kullanıl-

maktadır. Hammaddeyi kirletebilir düşüncesinden ötürü demir içerikli öğütücü ortamlar kullanılmamak-

tadır. Bu genel kaygının yanı sıra boya endüstrisi hammaddelerinden olan baritin öğütülmesinde demir 
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içerikli silpepsler kullanılmaktadır. Baritin boya içerisine katılmasının nedenlerinden birisi beyaz olma-

sıdır. Bu düşünceyle, seramik endüstrisindeki öğütme işlemlerinde yaygın olarak kullanılan alümina 

bilyaya alternatif olarak silpeps önerilmiştir. Alümina bilya ve silpepsin öğütmeye olan etkisi, özgül 

kırılma hızı değerleri bulunarak kıyaslanmıştır.  

KAPSAM 

Dünya genelinde seramik malzemelerin üretimi hızla artmaktadır. Dünya çapında üretim kapasitesinin 

sürekli artışı ve rekabetçi ortamın oluşması gerek üreticileri gerekse araştırmacıları üretim teknolojile-

rinin geliştirilmesi ve maliyet düşürücü çalışmalara sevk etmektedir. Seramik üretim sürecinde iki 

önemli kontrol edilir parametre vardır; bunlar tozların tane boyut dağılımı ve partiküller arası kimyasal 

reaksiyonlardır. Öğütme aşamasında hazırlanan çamurların tane boyut ve dağılımları nihai ürünün özel-

likleri üzerinde önemli etkiye sahiptir. Tane boyut dağılımındaki ayarlamalar şekillendirme özelliklerini 

ve istenilen pişirme davranışını sağlamak amacıyla yapılır. Bu sayede pişirilen üründe meydana gelebi-

lecek değişiklik miktarları kontrol edilebilir (Henkes, 1995). Tane boyut ve dağılımının derecesi, pi-

şirme sırasında kompozisyondaki bileşenlerin reaktifliğini dolayısıyla oluşacak yeni fazların (camsı ve 

kristal) miktarını etkilemektedir. İnce tane boyutuna sahip partiküller daha geniş yüzey alanına sahip 

olduklarından dolayı pişirme sırasında daha reaktiftirler (Reed, 2000). Palacio-Villegas ve Dinger 

(1996), yaptıkları çalışmalarda tane boyut dağılımının seramik bünyelerin sinterleme davranışları ve 

mukavemet değerleri üzerine olan etkilerini araştırmışlardır. Tane boyutunun paketleme sonundaki po-

roziteyi ve por boyut dağılımını etkilediğini belirlemişlerdir. Minerallerin homojen dağılımının farklı 

türlerin reaksiyonları açısından önemli olduğunu, homojenlik zayıf olduğunda tekil bileşenlerin diğer-

leri ile birleşme fırsatı bulamadan kendi başlarına sinterlendiğini, farklı mineralojiye sahip partiküllerin 

temas noktalarının arttırılmasıyla istenilen reaksiyonların oluşturulabilirliğini incelemişlerdir. 

Özellikle sağlık gereçleri üretiminde istenilen teknik özelliklerin kazanılması için ince tane boyut ve 

dağılımına gereksinim duyulmaktadır. Bilyalı değirmenlerde öğütme sırasında partikül boyutunun za-

manla küçülmesi sonucu sabit boyuttaki öğütücü ortam ile ince partiküller arasında gerçekleşen öğütücü 

mekanizmaların (darbe, basma, kayma ve yuvarlanma vb.) etkisi azalır. Bundan dolayı sağlık gereçleri 

üretimi için gerekli tane boyut ve dağılımı elde edilmesi uzun süreler almaktadır. Bunun yanı sıra enerji 

maliyetleri de artmaktadır. Seramik sağlık gereçleri üretiminde, Türkiye genelinde sanayide tüketilen 

elektriğin yaklaşık olarak %0.35’i (110 milyon kwh/yıl) tüketilmektedir ve tüketilen elektrik enerjisinin 

birçok kısmı da öğütme sürecinde harcanmaktadır (İpek vd., 2005). Seramik malzemelerin üretiminde 

bilyeli öğütme tekniğinin etkinliğini artırmak için şimdiye kadar farklı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalış-

malar;  

a) Yüksek yoğunluğa sahip öğütücü malzeme kullanımı; öğütücü olarak silis yerine yüksek alümina 

içerikli bilye kullanılması,  

b) Ön öğütmeden geçirilmiş sert hammaddelerin (feldspat) kompozisyona daha sonra karıştırılması, 

c) Öğütme işlemini hızlandırıcı teknolojik gelişmelerin ve yeni değirmen tasarımlarının kullanımı; sü-

reksiz değirmenlerin öğütme hızlarının artırılması, sürekli değirmenlerin kullanılması ve sürekli değir-

menlerde çeşitli değirmen astarlarının denenmesidir.  

Yüksek yoğunluğa sahip alümina bilyelerin kullanılmasıyla çarpma şiddeti arttırılmış, dolayısıyla 

öğütme etkinliği artmıştır. Buna ilave olarak yüksek ağırlığa sahip bilyelerin kullanılması daha küçük 
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boyutlarda bilye kullanımına izin vermektedir. Böylece öğütücü ortam ile öğütülen ortam arasındaki 

temas yüzeyi arttırılarak öğütme hızında artış sağlanmıştır. 

Öğütme devrelerinin iyi tasarlanmış olması önemlidir. Bütün cevherlerin çeşitli faktörlere bağlı olarak, 

ekonomik bir optimum bir öğütme derecesi vardır. Bundan dolayı seramik sektörü ve diğer sektörlerde 

modelleme ve optimizasyon çalışmaları oldukça önemlidir. Endüstriyel ölçekli tesislerde alınacak de-

ğerler çalışma koşullarına bağlı olarak değişeceğinden, öğütme deneyleri mutlaka laboratuvarda hassas 

olarak yapılmalıdır. Bu deneylerden malzemenin öğütülebilirliğini ve öğütme özelliklerini karakterize 

eden parametreler elde edilerek çeşitli öğütme devreleri simülasyon ile dizayn ve kontrol edilebilir.  

Kinetik modelde, her bir malzemenin kırılma ve dağılma özelliklerini tanımlayan parametreler tespit 

edilerek kırılma hızını ve dağılımını tanımlayan matematiksel ifadeler geliştirilmiştir. Bu şekilde kırılma 

işlemi, matematiksel ifadelerle tanımlandığından, kırma ve öğütme işlemi sonunda elde edilecek ürünün 

tane boyut dağılımı ile miktarının hesaplanması mümkün olmaktadır. Ayrıca bu bilgiler ışığında çeşitli 

öğütme devrelerinin kontrol ve dizaynı yapılmaktadır (Haner, 2016).   

Bu çalışmada seramik üretiminde kullanılan sodyum feldispatın öğütülmesi, farklı bilya türlerinde (alü-

mina, silpeps) kinetik model esaslı çalışmalarla özgül kırılma hızı belirlenerek, malzeme miktarının de-

ğişiminin etkileri araştırılmıştır. 

YÖNTEM 

Öncelikle sodyum feldispatın tek tane boyut fraksiyonundaki özgül kırılma hızı değerleri (Si) belirlen-

miştir. Bunun için sodyum feldispat 0.045-0.063 mm tane boyutu aralığında olacak şekilde hazırlanmış-

tır. Sodyum feldispatın özgül kırılma hızı değerlerinin tespiti için 15x15cm çap ve uzunluğunda çelikten 

imal edilmiş değirmen, öğütücü ortam olarak ise silpeps ve alümina bilyalar kullanılmış, sulu ortamda 

öğütme işlemi yapılmıştır. Hazırlanan tane boyutu fraksiyonu, kırılma fonksiyonlarının belirlenmesi için 

kesikli olarak öğütülmüştür. Her bir öğütme periyodu (1, 2, 4, 8, 16, 32 ve 64 dakika) sonrası tüm de-

ğirmen şarjı boşaltılarak numune alınmıştır. Tane boyut dağılımı Malvern marka Hydro 2000G model 

cihaz kullanılarak ölçülmüştür. Zamana karşılık her bir öğütme periyodu sonucu en üst tane boyutu 

aralığında kalan malzeme fraksiyonlarının öğütme sürelerine karşı yarı logaritmik grafikleri çizilmiştir. 

Grafiğin doğrusal olarak azaldığı bölge birinci derece kırılma bölgesini temsil etmektedir. Birinci derece 

kırılma bölgesindeki doğrunun eğimi bize malzemenin o tane boyut aralığındaki özgül kırılma hızını 

vermektedir. Özgül kırılma hızının formülü Eşitlik 1’de verilmiştir. 

                                                                                                         

(1) 

burada; a, hammaddeye ve öğütme koşullarına bağlı model parametre, Xi ise i fraksiyonundaki üst bo-

yutu (mm) temsil etmektedir. Qi düzeltme faktörüdür ve küçük boyutlu taneler için 1 olarak alınır. α 

değeri pozitif bir sayıdır ve malzeme özelliklerine bağlı olarak 0.5 ile 1.5 arasında değişir (Austin vd., 

1984). 

Kullanılan bilyalı değirmen karakteristikleri ve deney koşulları Tablo 1’de verilmiştir. Deneylerde bil-

yalı değirmenin dönüş hızı, değirmenin kritik hız değerinin %75’i alınmıştır. Değirmen dönüş hızı Eşit-

lik 2 kullanılarak hesaplanmıştır. Eşitlik 3 ve 4 ile sırasıyla değirmene beslenecek malzeme miktarları 

ve değirmenin boşluk doldurma oranları bulunmuştur. 
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(2) 

Burada; D değirmen çapı (m), d ise bilya çapıdır (m).  

                                   

(3) 

                                                                                                                (4) 

Tablo 1. Bilyalı değirmen karakteristikleri ve deney koşulları 

Değir-

men 

İç çap, mm 150 

İç uzunluk, mm 150 

Hacim, cm3 ~2650 

Çalışma hızı, dev/dak ~91 

Öğütücü 

ortam 

(bilya) 

Malzeme Silpeps Alümina 

Boyut, mm Ø30 Ø30 

Ortalama bilya ağırlık-

ları, g 

~166 ~72 

Özgül ağırlık, g/cm3 6.75 3.70 

Hacim doluluğu (%J) 30 

Malzeme Gerçek yoğunluk, 

g/cm3 

2.58 

Malzeme yükü (%fc) 

(J=0.30, Nc=0.75) 

0.072    0.144 

fc’ye göre boşluk dol-

durma oranı (%U) 

0.60 1.20 

 

BULGULAR 

Tek tane boyut fraksiyonundaki sodyum feldispat, iki farklı türdeki bilya kullanılarak, lineer olarak artan 

öğütme sürelerinde öğütülmüştür. Her bir öğütme periyodu sonunda, en üst tane boyutu aralığında kalan 

malzeme fraksiyonlarının, öğütme sürelerine karşı grafikleri çizilmiştir. Birinci derece kırılma kinetiği-

nin grafikleri Şekil 1’de ve sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Sodyum feldispatın farklı bilya türlerindeki fc=0.072 için birinci derece kırılma doğruları 

 

Şekil 2. Sodyum feldispatın farklı bilya türlerindeki fc=0.144 için birinci derece kırılma doğruları 
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Tablo 2. Sodyum feldispatın farklı türdeki bilyalar için özgül kırılma hızları 

Malzeme doluluk oranı 

(fc) 

0.072 0.144 

Alümina bilya (Si, dk-1) 0.023 0.013 

Silpeps (Si, dk-1) 0.026 0.017 

 

Yapılan bu çalışmada, sodyum feldispatın özgül kırılma hızına malzeme doldurma oranının (fc) etkisi 

de incelendiğinden dolayı, değirmene beslenen malzeme miktarının bilinmesi önemlidir. Değirmen ka-

pasitesi ile ilişkili olan bu durum için, SiW veya Sifc ile belirtilen mutlak kırılma hızının karşılaştırılması 

uygun olmaktadır. Malzeme doldurma oranına (fc) karşılık mutlak kırılma hızının (fcSi) grafiği çizilmiş 

ve sonuçlar Şekil 3'te verilmiştir. 

 

Şekil 3. Malzeme doldurma oranı ile mutlak kırılma hızının değişimi 

SONUÇ 

Sodyum feldispat örneğinin Ø30 mm boyutlu silpeps ve alümina bilya için sulu ortamda iki farklı mal-

zeme yükü miktarında yapılan deneylerde hazırlanan tek tane boyut fraksiyonundaki malzemeler lineer 

olarak artan öğütme sürelerinde öğütülmüşlerdir. Zamana karşılık her bir öğütme sonucu en üst tane 

boyutu aralığında kalan malzeme fraksiyonlarının öğütme sürelerine karşı yarı logaritmik grafikleri çi-

zilmiştir. Grafiğin doğrusal olarak azaldığı bölge birinci derece kırılma bölgesini temsil etmektedir. 30 

mm silpeps ve alümina bilya ile sulu ortamda gerçekleştirilen kinetik modele dayalı öğütme çalışmala-

rının, malzeme doluluk oranlarına göre tek dar besleme tane boyut fraksiyonu için birinci derece kırılma 

kinetiğine uyduğu görülmüştür. 

Si değerinin büyük olması daha etkin bir kırılmanın olacağını ve orijinal parçanın daha çabuk alt boyuta 

indirgeneceği anlamına gelmektedir. Şekil 1 ve 2 ile Tablo 2, her bilya türü kendi içerisinde malzeme 

doldurma oranlarına göre değerlendirildiğinde, düşük malzeme doldurma oranlarında yüksek kırılma 

hız değerlerinin elde edildiği görülmektedir. Yani malzeme doldurma oranı arttıkça kırılma hızları azal-

maya başlamıştır. İdeal bir değere kadar malzeme miktarının artmasıyla bilyalar arasındaki çarpışma 

boşluklarını doldurulmakta ve böylece yüksek kırılma hızı değerleri elde edilmektedir. Bütün etkin boş-
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luklar doldurulduğunda en yüksek kırılma hızı değerleri elde edilmiştir. Malzeme doldurma oranı art-

tıkça pülpün sahip olduğu viskozite artmakta ve öğütücü darbelerin yutulmasına bağlı olarak öğütme 

verimliliği azalabilmektedir. fc=0.072’de pülplerin kırılma hızlarının yüksek olmasının nedeni, pülpte 

psodoplastik bir reolojik yapının olmasından kaynaklanmaktadır. 0.144’de ise psodoplastiklik ile bir-

likte belirli bir kayma gerilmesi değerine sahip pülp davranışı baskındır ve bu açık bir şekilde kırılma 

hızında düşüşe yol açmıştır (Haner, 2016). Ancak fazla malzeme doldurma oranına bağlı olarak ortaya 

çıkan kırılma hızındaki düşüş, mutlak kırılma hızında (Si×fc) değerinde aynı etkiyi göstermemiştir. Şekil 

3 incelendiğinde, her bilya türü kendi içerisinde malzeme doldurma oranı için mutlak kırılma hızı açı-

sından değerlendirildiğinde, fc=0.144’de daha yüksek değerlere ulaşmıştır. Düşük Si×fc değeri, öğütme-

nin enerji kullanımı açısından verimsizliğini göstermektedir. 

Sodyum feldipat içeren kayaç örneği için, 30 mm boyutundaki silpeps ve alümina bilyalarla yapılan 

öğütme çalışmaları kıyaslandığında; silpepsin malzemenin kırılmasında daha etkin olduğu sonucu çıka-

rılmıştır. Literatürde de bu durumu destekleyen çalışmalar mevcuttur (İpek, 2006; Bolin ve Haiyan, 

2011). Silpepslerin, alümina bilyalara göre önemli bir avantajı olarak, küresel alümina bilyalar birbirle-

riyle tek noktadan temas sağlarken, silpepslerin yüzeysel, çizgisel ve nokta teması sağlamaları söylene-

bilir (Yılmaz, 2004). Çalışmalarda kullanılan silpeplerin, alümina bilyalara göre geometrik özellikleri 

yanında daha başka avantajları da vardır. Öğütmede öğütücü ortamın birim hacme uyguladığı ağırlık 

değirmenlerde kapasite ve verimliliği etkileyen önemli bir faktördür. Tablo 1 incelendiğinde, silpeps 

bilyanın özgül ağırlığının, alümina bilyadan yaklaşık 1.8 kat daha fazla olduğu görülmektedir. Bu da 

malzemenin kırılma hızını arttıran bir durumdur. Seebach (1969), kuru öğütme koşullarında çimento 

klinkeri üzerinde yaptığı çalışmalarda bilya yoğunluğu ile kırılma hızı arasında doğrusal bir ilişki oldu-

ğunu bulmuştur. Değirmenin çektigi güç de bilya yoğunluğu ile doğrudan orantılıdır. Yoğunluğu düşük 

bilyalardan oluşan öğütücü ortam ile gerçekleştirilen öğütme koşullarında değirmenin çektiği güç düş-

mekte ve kapasite azalmaktadır (Haner, 2016). 

Kırılma hızlarına bilya sertliği açısından bakıldığında, belirli bir değerin üzerinde olmak koşuluyla bilya 

sertliğinin değirmen kapasitesi üzerinde etkili olmadığı bilinmektedir (Prasher, 1987). 

Silpepslerin öğütülen malzeme ile maksimum teması sağlayan, alümina bilyaya göre büyük yüzey ala-

nına sahip olması ve cevher tanelerini kırabilmek için gerekli enerjiyi yaratabilecek ağırlığa sahip olması 

öğütme ortamı için yüksek performans kriterlerini yerine getirmektedir (Haner, 2016). 
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GELENEKSEL SERAMİK MALZEMELERİN ÜRETİMİNDE CEVHER HAZIRLAMA 

SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ  

Serhan HANER 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Afyonkarahisar / Türkiye 

Öz: Seramik endüstrisi, ana olarak geleneksel seramikler ve ileri teknoloji seramikleri veya teknik se-

ramikler adı altında toplanmaktadır. Endüstriyel anlamda geleneksel seramikler tuğla, çimento, beton, 

sıva, ateş tuğlaları, sağlık gereçleri, porselen, yer ve duvar karoları, cam, filtre gibi birçok sanayi kolunu 

kapsamaktadır. Bu sanayilerdeki üretim verimliliğinin oranı kalite kontrolü aşamasında ortaya çıkmak-

tadır. Kalite kontrolü aşamasında, hatalarına ve kalitesine göre sınıflandırılan ürünler ayrı olarak paket-

lenmektedir. Kalite kontrolü ve sınıflandırma süreci sonucunda belirlenen ıskarta ürünlerin bazıları, üre-

tim aşamasına tekrar geri gönderilmektedir. Ancak bu durum, enerji tüketimine ve zaman kaybına yol 

açmakta ve dolayısıyla maliyeti arttırmaktadır. Sonuç olarak fabrikaların üretim kapasitesi ve verimliliği 

azalmaktadır. Seramik malzemelerin standartlara uygun, kararlı ve sürekli üretiminin sağlanması için 

öncelikle kullanılan hammaddelerin zenginleştirilmiş ve ihtiyaca göre sınıflandırılmış olması gerekmek-

tedir. Örneğin, seramik malzeme üretiminde kullanılan hammaddeler, eğer belirli bir oranın üzerinde 

demirli mineraller içeriyorsa, seramik ürünün renk kalitesinde olumsuz etkileri olacaktır.  Özellikle te-

mel seramik hammaddeleri olan kil, kuvars ve feldispatın zenginleştirme işlemlerinde flotasyon, kuru 

manyetik ayırma ve yaş manyetik ayırma gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bu durumda hammaddelerin 

maliyetleri artmakta dolayısıyla seramik üretim maliyeti olumsuz olarak etkilenmektedir. Seramik mal-

zeme üreticilerinin bir kısmı, seramik malzemelerin üretiminde kullanılan bazı hammaddeleri, kendi 

bünyesindeki madencilik şirketleri ile karşılamaktadırlar. Ancak birçok seramik malzeme üreticisi, ham-

maddeleri yurtiçindeki ve yurtdışındaki madencilik firmalarından hazır olarak temin etmektedir. Ayrıca 

yüksek saflıkta olması istenilen bazı hammaddeler çoğu zaman ithalat yolu ile karşılanmaktadır. Bu 

çalışmada kil, kuvars ve feldispat işletmelerinin üretim yöntemlerinden bahsedilmiştir. Ayrıca bu temel 

seramik hammaddelerinin seramik fabrikalarındaki hammadde hazırlama süreçleri anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hammadde Hazırlama, Seramik Malzemeler, Kil, Kuvars, Feldispat 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Seramik malzemeler, metal ve ametal (metal olmayan) elementlerin birbirlerine birinci derecede iyonik 

ve/veya ortaklaşım bağıyla bağlandığı inorganik, metal dışı malzemelerdir. Seramik malzemelerin kim-

yasal bileşimi, basit bileşiklerden karmaşık fazlara kadar geniş bir aralıkta değişir. Seramik malzemeler, 

çeşitli içeriklere sahip olan kristalin fazların yanı sıra, camsı fazlara ve gözeneklere de sahiptir. 

Seramik malzemelere kullanım alanına göre istenilen özelliklerin kazandırılması için, önceden belirlen-

miş olan hammaddelerden oluşan bir kompozisyon hazırlamak gereklidir. Çeşitli yöntemlerle ve maki-

nelerle şekillendirilen yarı mamul, ideal bir atmosfer ve fırın rejiminde ısıl işlem uygulanarak sinterlen-

mektedir. Böylece seramik ürün ortaya çıkmaktadır. Korozif, oksitli ve aşındırıcı ortamlarda yüksek 

direnç göstermektedirler. Seramik malzemeler atomlar arası bağ yapılarına göre farklı özellikler sergi-

lerler. Seramik malzemeler genellikle, düşük tokluk ve süneklik özelliklerine sahiptir. Gevrek yapıdaki 

malzemelerdir. 
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Mühendislik uygulamalarında kullanılan seramik malzemeler genellikle iki grupta toplanırlar. Bunlar 

geleneksel seramik malzemeler ve mühendislik seramik malzemeleridir (Kınıkoğlu, 2001, Çev.). Sera-

mik endüstrisi birçok diğer endüstrinin temel taşı olması nedeniyle malzeme bilimi açısından önem ta-

şımaktadır. Örneğin refrakter seramikler, metalürji endüstrisinin; aşındırıcılar, makina-takım endüstri-

sinin; cam ise inşaat, elektronik ve oto endüstrisinin temelini oluşturur. Ayrıca son yıllarda geliştirilen 

mühendislik seramikleri bilgisayar, elektronik, havacılık ve uzay endüstrilerinde sıklıkla kullanılmak-

tadır. 

Geleneksel seramik malzemeler üç temel bileşenden oluşur. Bunlar kil, kuvars ve feldispattır. Bunlardan 

kil özlü hammadde, kuvars ve feldspat özsüz hammaddeler olarak isimlendirilirler. Seramiklerde yarı 

mamulün plastikliğini kil sağlarken, sinterlenmiş yapının iskeletini kuvars oluşturur. Feldispatlarda sin-

terleme esnasında ergitici olarak görev yaparlar ve camsı fazı (matris faz) oluştururlar. 

Seramik malzeme üretiminin ana aşamaları malzeme hazırlama, şekillendirme ve ısıl işlem uygulama-

dır. Seramik malzemelerin üretimi, fabrika sınırları içerisinde başlamaz. Son ürüne istenilen özelliklerin 

kazandırılabilmesi için doğru hammaddenin seçilmesi ilk aşamayı oluşturur. Bu nedenle seramik üreti-

minin ilk aşaması; hammaddenin çıkartıldığı madencilik yöntemlerini ve hammadde hazırlama süreçle-

rini de kapsamaktadır. Madencilik şirketinden temin edilen ve istenilen fiziksel, kimyasal, ısıl vs. gibi 

özelliklere sahip olan hammadde, seramik fabrikasına ulaştıktan sonra, burada da bir dizi hammadde 

hazırlama süreçlerinden geçirilmektedir. 

AMAÇ 

Geleneksel seramikler adı altında, yer ve duvar kaplaması (seramik karolar), sağlık gereçleri, porselen, 

zımpara taşları, tuğla, çanak-çömlek, kanalizasyon boruları, beton, sıva, cam, ateş tuğlaları, çimentolar, 

filtreler, çini, emaye vs. gibi ürünleri sıralayabiliriz. Ülkemizde bütün bu ürünleri kapsayan sanayi dal-

larında aktif olarak üretim yapılmaktadır. Ancak standartlara uygun, kararlı ve sürekli üretimin sağlan-

ması için öncelikle kullanılan hammaddelerin zenginleştirilmiş ve ihtiyaca göre sınıflandırılmış olması 

gerekmektedir. Seramik üreticilerinin bir kısmı, hammaddelerin bazılarını, açmış oldukları madencilik 

şirketleri ile karşılamalarına rağmen, çoğunlukla yüksek saflıkta olması istenilen hammaddeler ithalat 

yolu ile karşılanmaktadır. Örneğin, ülkemizdeki önemli bir seramik sağlık gereçleri üreticisi, kendisine 

ait olan kaolen ocağının işletilmesini bir madencilik şirketine hammadde karşılığı devretmiştir. Ancak 

düşük kaliteli olarak temin edilen bu hammaddenin, seramik üründeki olumsuz özelliklerini örtmesi 

için, yüksek saflıktaki kaolen hammaddesini ithalat yolu ile karşılamaktadırlar. 

Bu çalışmada, geleneksel seramik malzemelerin ana bileşimini oluşturan kil, kuvars ve feldispatın ocak-

tan fabrikaya kadar olan üretim süreçlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.  

KAPSAM 

Seramik sanayisi, ana olarak geleneksel seramikler ve mühendislik seramikleri adı altında toplanmak-

tadır. Geleneksel seramikler adı altında, yer ve duvar kaplaması (seramik karolar), sağlık gereçleri, por-

selen, zımpara taşları, tuğla, çanak-çömlek, kanalizasyon boruları, beton, sıva, cam, ateş tuğlaları, çi-

mentolar, filtreler, çini, emaye vs. gibi ürünleri sıralayabiliriz. Ülkemizde bütün bu ürünleri kapsayan 

sanayi dallarında aktif olarak üretim yapılmaktadır. Mühendislik seramikleri ise bujiler, motor mıkna-

tısları, ısıya dirençli kaplamalar, kapasitörler, çip taşıyıcıları, sensörler, yalıtım yünleri, kesme aletleri, 
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kurşun geçirmez zırh, fiber optikler, seramik kemik ve protezler vs. gibi ürünleri kapsamaktadır. Mü-

hendislik seramikleri de çok çeşitli ürün yelpazesine sahip olmasına rağmen, ülkemizde sanayi anla-

mında az sayıdaki ürün çeşidinin üretimi yapılmaktadır. Bu durumdaki en büyük etken hammadde ma-

liyetidir ve yurdumuzda çok çeşitli hammadde kaynakları olmasına rağmen, hammaddenin zenginleşti-

rilmesi aşamasında olması gereken teknoloji ve ortaya çıkan maliyet nedeniyle, hammadde üreticileri 

bu riski almamışlardır.   

Geleneksel seramiklerin üretiminde ilk aşama doğru hammaddenin seçimi ile başlamaktadır. Seramik 

fabrikaları tarafından temin edilen kuvars ve feldispat gibi sert hammaddeler kırıcılar ve öğütücüler 

kullanılarak istenilen tane boyutuna indirilmektedir. Kil gibi özlü hammaddeler ise kil açıcı havuzlarda 

açılmaktadır.  

Geleneksel seramik ürünlerin maliyetine yönelik yapılan çalışmalarda, öncelikli olarak, pişirme sıcak-

lığı ve süresi düşünülmektedir (Agrafiotis ve Tsoutsos, 2001). Ancak bu genel düşüncenin yanı sıra bir 

seramik ürünün maliyetindeki en büyük payı hammadde maliyeti (HM) ve hammadde hazırlama mali-

yeti (HHM) oluşturmaktadır. HM, maden şirketinin giderlerini (açık ocak maliyeti, kırma, eleme, 

öğütme, zenginleştirme, personel, konaklama, vs.) ve kârını içermektedir. HHM ise, ürün-fırınlama dı-

şındaki seramik tesisi giderlerini (kırma, eleme, taşıma ve öğütme) kapsamaktadır. Örneğin, duvar ka-

rosu üretiminde HM and HHM toplam üretim maliyetinin yaklaşık olarak %58’lik kısmını, doğal gaz 

tüketimi ise %42’lik kısmını oluşturmaktadır (Durgut, vd.). HM ve HHM giderlerinin azaltılabilmesi 

için, hammaddelerin boyut küçültme işlemlerinde optimum değerlerin elde edilmesi gerekmektedir. Bu-

nun için de, uygun ekipmanlar seçilmeli, işletme değişkenleri iyi tanımlanmalı ve bu değişkenlerdeki 

değişimin etkileri doğru belirlenmelidir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın ilk aşamasında, geleneksel seramik malzemelerin ana bileşeni olan kil, kuvars ve feldispat 

için ocakta üretim yöntemlerinden bahsedilmiştir. Killerin oluşum şekillerine göre işletmecilik yöntem-

leri vardır. Bu yöntemler, açık işletme, kuyu işletmesi ve galeri işletmesi olarak sayılabilir. Dünya 

feldspat kaynağı olarak üretilen nefelinli siyenitler, altere granitler, granit kumları ve pegmatit damarları 

açık işletme olarak genellikle patlamalı olarak üretilmektedir. Kuvars kumu açık işletme metodu ile 

üretilmektedir. 

Daha sonraki aşamada geleneksel seramik malzemelerden olan yer-duvar kaplama malzemelerin üretimi 

esnasında kil, kuvars ve feldispata uygulanan hammadde hazırlama yöntemleri anlatılmıştır. 

BULGULAR 

Kil Üretim Yöntemleri  

Killerin oluşum şekillerine göre işletmecilik yöntemleri vardır. Bu yöntemler, açık işletme, kuyu işlet-

mesi ve galeri işletmesi olarak sayılabilir. 

Açık işletme; Eğer kil tabakası yeryüzüne yakın ise açık işletme uygulanabilir. Kil tabakasının üzerin-

deki toprak sıyrılarak çeşitli araçlarla alınır. Bundan sonra ekskavatör veya kepçeli kazıyıcılarla, ya da 

insan gücü ile kil çıkarılır. Ocaktaki kil farklı yapı gösterdiğinde, bu farklı kısımlar ayrı ayrı alınarak 

çıkarılır. Killerin içinde bulunabilecek taşlı, kirli, renkli parçaların daha ocaklarda iken ayrılması gere-

kir. Bu ayırma işlemine triyaj denilir (Arcasoy, 1988).  
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Uşak Karaçayır bölgesi kaoleni açık işletme yöntemiyle çıkartılmaktadır. Şekil 1’deki yaş üretim yön-

teminden geçirilen Uşak Karaçayır bölgesi kaoleni, porselen fabrikaları tarafından alınmaktadır. Yer-

duvar seramiklerinde ise hiçbir işleme tabii tutulmadan kullanılmaktadır. 

 

Şekil 1. Yaş üretim şeması (Başpınar ve Kuşçu, 2011) 

Yataktan kepçe ile alınan kaolen stok sahalarında biriktirilmektedir. Stoktan kamyonlar ile yatağın iş-

letme kısmına götürülerek ön kil kırıcıdan geçirilmektedir. Çekiçli kırıcıların (kil kırıcılarının) ağız öl-

çüleri büyük olduğu için çok iri kil taşlarını içine alarak ufalayabilir. Kırıcıdan geçirilerek içindeki silisin 

bir kısmı alınmaktadır. Seramik sektörünün ihtiyacı olan kaolen, tüvenan veya 5-10 cm boyutlarda tü-

ketilmektedir. Daha sonra su ile karıştırılarak süspansiyon haline getirilen malzeme oluklar ile kurutma 

biriktirme havuzlarına taşınmaktadır. Bunun için yamaç boyunca eğimden yararlanılarak oluklar ve kü-

çük havuzlar yapılmıştır bu oluklara ayrıca kaolenin içinde bulunan demirin de alınması için mıknatıs 

çubuklar yerleştirilmiştir. Süspansiyon haline gelen malzeme oluklar vasıtasıyla taşınırken içinde kalan 

ince silis de oluklarda çökmektedir. Oluklarla gelen malzeme 185 mesh elek açıklığı olan eleklerden 

geçirdikten sonra biriktirme havuzlarına yine oluklarla taşınıp biriktirilmektedir. Havuzlarda yaklaşık 

bir gün bekletildikten sonra suyu bir motor vasıtasıyla çekilen yoğurt kıvamındaki kaolen kürekler ile 

alınarak doğal olarak güneşte kurutulmaktadır. Porselen sanayi özellikle kaolenin doğal ortamda kuru-

masını istemektedir. Kurutulan “yıkanmış kaolen” porselen sektörüne gönderilmektedir. Yaklaşık 15 

ton ham kaolenden 5 ton yıkanmış kaolen elde edilmektedir (Başpınar ve Kuşçu, 2011). 

Kuyu işletmesi; Açık işletmenin çeşitli nedenlerle elverişli olmaması durumlarında, kil yataklarına di-

key kuyular açılarak ulaşılır. Kil tabakasına varıldığında, kil konik kuyular açılarak yukarıdan aşağıya 

doğru alınır. Alınan kil vinç veya çıkrık sistemleri aracılığıyla büyük kovalarla yukarıya alınır. Galeri 

işletmesi; Kil yatağının bulunduğu arazi parçası meyilli ise, bu meyilli kısmın en uygun yerinden giri-

lerek kile ulaşıncaya kadar yatay olarak galeriler açılır. Galerilerden çeşitli yöntemlerle kazınan killer, 

vagonlarla dışarı çıkarılır. Kuyu ve galeri işletmelerinde, alınan killerin oluşturduğu oyukların çökme-

lerini önlemek amacı ile, özellikle tavanlarının dayaklarla beslenmesi gerekir (Arcasoy, 1988). 

Seramik kili açısından Türkiye’nin 2 büyük bölgesi vardır. Bunlar Söğüt ve İstanbul’dur (Şile ve Ke-

merburgaz). Türkiye’de kil üretilen ilk bölge olan Söğüt bölgesinde kil, bantlar halindedir. Kil, kum, 

konglomera ardalanmalı olup, kil kalınlıkları genelde mekanize yöntem ile üretime uygun değildir. 

Kumtaşı, konglomera bantları, makina ile sökülmektedir. Kil üretimi emek-yoğun bir şekilde kazma-

kürek, kompresör ve elle üretilmekte ve damperli kamyonlarla stok sahalarına çekilmektedir. Bu şekil-

deki üretime en büyük engellerden birisi de, ocakların taşocağından geçme küçük sahalar olması, ma-

kina ile üretime elverişli olmamasıdır. Bozüyük Seramik, İnhisar kil sahası büyük bir saha olup belirli 
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yerleri makina ile üretime uygundur. İstanbul bölgesindeki killer, kalınlık bakımından paletli kepçe, 

ekskavatör ile üretim yapmaya uygundur. Ancak makina ile üretimde en büyük sorun, organik madde 

olan kömürlerin kile karışması ve killerdeki özellikle yatay değişimlerin iyi kontrol edilememesidir. 

Killerin üzerindeki toprak üstü 5-10 m kalınlığındadır. Bunun altında 3-5 m kalınlıkta, seramik ve dö-

küm sanayisine uygun kumlar vardır. Kum altından kil, bu kil seviyesi altında zaman zaman kömür ve 

kömür altı killer üretilmektedir. Görüldüğü gibi İstanbul bölgesinde üretim sadece kil amaçlı değil, kil, 

kum, kömür amaçlı olup, seramik killerinin ekonomik bir şekilde üretilmesi, özellikle tek pişirim fayans 

üretimlerinin başladığı 1977’li yıllarda başlamıştır. Killerin tüvenan üretilmesinden sonra, bölgesel ola-

rak gerekli en önemli işlem; kırma, homojenleştirme tesislerinin devreye alınabilmesidir. Söğüt Bölge-

sinde seramik ve fayans killerinde de kırma ve homojenleştirme tesisleri yoktur. Ayrıca döküm ve kumlu 

killerde, kil süzme tesislerine ihtiyaç vardır (DPT, 2001). 

Feldspat Üretim Yöntemleri  

Dünya feldspat kaynağı olarak üretilen nefelinli siyenitler, altere granitler, granit kumları ve pegmatit 

damarları açık işletme olarak genellikle patlamalı olarak üretilmektedir. Bu tür üretimlerde üretim ra-

kamı büyüktür ve selektif madencilik pek yapılmamaktadır. Tüvenan üretilen cevherler çeneli ve mer-

daneli kırıcılardan geçirilerek manyetik veya elektrostatik temizleme suretiyle içinde istenmeyen Fe2O3 

ve TiO2’li minerallerden temizlenir. Özellikle albit bakımından zengin aplitler ise flotasyon yöntemi ile 

içinde istenmeyen mika ve demirli kısımlardan ayrılarak kurutulur. Dünyada üretilen feldspatlarda elle 

selektif madencilik pek yapılmamakta, istenmeyen parçalar gibi tesislerde temizlenmektedir (DPT, 

2001).  

Potasyum kaynakları Çine bölgesinde pegmatit damarları şeklinde bulunmakta olup damarlar içerisin-

den 1. kalite ve 2. kalite olarak K2O oranlarına göre üretim yapılmaktadır. Pegmatitlere bağlı olarak 

işletilen ikinci bölge; Kütahya-Simav ve Demirci bölgesi olup bunlarda kalitelerine göre üretim yapıl-

maktadır. Bu bölgedeki üretim, Çine bölgesine göre daha azdır. Ayrıca potasyum kaynağı olarak Tür-

kiye’de pegmatit ve aplit damarları işletilmekte; masseye uygun nitelikte feldspat konusunda Bilecik-

Söğüt ve Akköy bölgelerinden üretim yapılmaktadır. Potasyum kaynağı olarak fabrikaların bulunduğu 

bölgelere yakınlık bakımından işletilen granit kumları ile tüfler de değerlendirilmektedir. Sodyum kay-

nağı olarak Türkiye’de bilinen ve işletilen en önemli bölge Çine-Milas bölgesidir. Bunlar albit bileşimli 

olup seramik sanayisinde Bursa bölgesinden üretilen nefelinli siyenitler ile karışım halinde de kullanıl-

maktadır. Şekil 2’de tipik bir feldspat zenginleştirme akım şeması verilmiştir. 

 

Şekil 2. Tipik bir feldspat zenginleştirme akım şeması (Sümer, 1995) 
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Kuvars Kumu Üretim Yöntemleri  

Kuvars kumu açık işletme metodu ile üretilmektedir. Ekonomik olarak kum üretilebilmesi için kumun 

üzerindeki kaldırılacak olan örtü tabakasının kalınlığının kum kalınlığına oranı maksimum 4 m³/ton se-

viyesinde olmalıdır. Kumun üzerindeki örtü malzemesi nispeten sert ise patlayıcı madde kullanılır. Örtü 

malzemesi dozer, loder, ekskavatör gibi kazıyıcı ve yükleyici iş makinaları kullanılarak ya kuvars kumu 

yatağının hemen mücavirinde uygun bir yere itilir veya dekapaj döküm alanı olarak tespit edilen alana 

kamyonlar ile taşınarak uzaklaştırılır. Üzerindeki örtü tabakası alınan kuvars kumunun kalite açısından 

uygun olmadığı için, ocaktan üretildiği gibi kullanılması, genelde mümkün olmamaktadır. 

Kuvars kumunun kullanılır hale getirilebilmesi için, önce eleme işlemi yapılır. Eleme sonucunda 20 

mesh (0.833 mm)’nin üstündeki taneler atılırken, altındakiler siklon veya klasifikatör yardımıyla şlamı 

atılarak yıkanmış, temiz kuvars haline getirilir. Sonra kil türü yabancı malzemelerin bünyeden uzaklaş-

tırılması amacıyla yıkama, daha sonra, gerekiyor ise, flotasyon ve manyetik separasyon uygulanır. Böy-

lece, hem Fe2O3 oranı açısından hem de diğer özellikleri açısından istenilen kalitede kuvars kumu üre-

tilmiş olur. Kuvars kumu üretim teknolojisi kullanım alanına göre bazı değişiklik gösterse bile genel 

yapısı ile birbirinin benzeri prosesleri içermektedir. Kuvars kumu madenciliği ve zenginleştirilmesi ko-

nularında dünyadaki teknolojik gelişmeler ülkemizde de takip edilerek uygulanmaktadır. Tüketicilerin 

taleplerine göre ocaklardan üretilen kuvars kumları cevher hazırlama tesislerinde eleme, scrup, yıkama, 

de-şlam, flotasyon ve/veya magnetik separasyon, klasifikasyon ve kurutma işlemlerine tabi tutularak 

yüksek silisli (SiO2), düşük oksitli ve az miktarda ağır mineral içeren kaliteli kuvars kumu üretilmesi 

gerekebilmektedir (DPT, 2001B). Şekil 3’te kuvars kumunun açık işletme yöntemiyle üretim akış şe-

ması verilmiştir. 

 

Şekil 3. Kuvars kumu üretim şeması (Hacıfazlıoğlu, 2011) 

Yer-Duvar Kaplama Malzemeleri Fabrikalarında Hammadde Hazırlama Süreçleri 

Masse hazırlık; kil açıcılar, bilyalı değirmen ve püskürtmeli kurutucular olmak üzere üç ana bölümden 

oluşmaktadır. Şekil 4’te bir karo fabrikasına ait iş-akış şeması görülmektedir. 

Ocaktan getirilen hammaddeler ilk olarak beşigerden geçirilir. Killer ise kil açıcı havuzlara belirli bir 

reçeteye göre beslenir. Hazırlanan çamur çeşitli eleme işlemlerinden sonra kuvars kumu ve feldispat 

gibi sert hammaddeler ile karıştırılmak üzere stoklanmaktadır. Sert hammaddelerin (çeşitli killer, ku-

vars, feldspat, dolomit vb.) öğütme işlemi bilyalı değirmenlerde yapılmaktadır. 
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Şekil 4. Seramik karo üretim tesisi iş akış şeması (URL-1, 2015) 

Reçeteye göre tartılan sert hammaddeler bilyalı değirmene şarj edilmektedir. Genellikle sulu öğütme 

işlemi uygulanmaktadır. İstenilen boyuta gelen karışım titreşimli eleklerden elenmekte ve mıknatıstan 

geçirilmektedir.  

Seramik sektöründe kullanılan en önemli eleme makineleri titreşimli eleklerdir. Değirmenden çıkan ça-

mur genellikle 150 mikron boyutundaki titreşimli eleklerden elenir. Bu tip eleklerde en büyük değişiklik 

titreşim mekanizmasıdır. Elektriksel veya mekanik bir sistemle elde edilen düşey doğrultudaki titreşim 

hareketi doğrudan elek yüzeyine veya mekanik sistemlerdeki gibi elek kasasına iletilir. Elektrikli meka-

nizmalarda alternatif akımla aktive edilen hareketli elektromagnetlerden yararlanılır. Mekanik titreşim 

için çekiçli, kamalı, eksantrikli sistemler veya bunların kombinezonları kullanılır. 

SONUÇ 

Seramik sanayi, yarattığı katma değer ile her ülkede olduğu gibi ülkemizde de stratejik bir öneme sa-

hiptir. 1950’li yıllarda üretime başlayan Türk Seramik Sektörü, kısa sayılabilecek bu süre içinde dünya-

nın en büyük seramik üreticilerinden biri konumuna gelmiştir. Ana hammaddeleri kil, kuvars ve feldis-

pat olan seramik sektörü üretimi bu hammaddeleri reoloji, renk, saflık, tane boyutu, plastiklik, sinter-

leşme, kimyasal, fiziksel ve kristal yapı gibi birçok önemli özelliği bir arada ve çok dar çerçevede tutulan 

standartlar içinde kullanabilmektedir. Ülkemizde büyük rezervler ve standart halde oluşmamış hammad-

deler başlangıçtaki düşük kapasite talepleri için yeterli olmuş ve bu kaynağımız ilk hamlede biraz da 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

952 

savurganca bir şekilde kullanılmıştır. Bugün 1960’a göre onlarca kat artmış bulunan üretime artık arzu 

edilen kalite ve kalitede hammadde bulunamaz olmuştur. Bu nedenle miktarda yeterli olup, kalitede 

yeterli olmayan hammaddelerden istenilen kalitede hammadde elde edebilecek sistemler kurulmaya baş-

lamış ve çeşitli zenginleştirme metotları ile birçok hammaddemiz kullanılır hale getirilmeye çalışılmış-

tır. Bu tesisler yurt içi talebi karşılamakla birlikte, giderek sayı ve kapasiteleri artmaktadır. Ancak bu 

zenginleştirme tesisleri kaliteli hammaddenin ithalatını önleyecek yeterli düzeye ulaşmamıştır. Bugün 

gelişmiş ülkelere ihracata yönelmiş olan seramik sektörü üretimi kaliteli hammadde ihtiyacının bir kıs-

mını yurt dışından ithal etmek durumunda kalmıştır. Eğer ithal edilen hammaddelere yönelik zenginleş-

tirme tesisleri yeterli ölçüde başarılı olabilirlerse bu oran artmaz veya gerileyebilir. 
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ÜNİVERSİTELERİN TWİTTER KULLANIM ANALİZİ VE TAHMİNİ 

Yasin KIZILBAKIR1, Parvaneh SHAMS2 

1-2İstanbul Aydın Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Sosyal medya uygulamaları günlük hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Sosyal Medya blog say-

faları, ticari alanlar, sosyal ağlar, haberleşme kanalları birçok alanda hizmet vermektedir. Bu alanda 

sosyal medya çeşitli kurumsal sayfalar ve kullanıcı paylaşımları olmak üzere önemli bir şekilde veri 

kaynağı oluşturulmaktadır. Bu kaynak bize sosyal medya alanı üzerinde ticari anlamda birçok alanda 

analizler ve tahminler yapma imkânı sunmaktadır. Bu veri kaynakları, sosyal medya üzerinden paylaşı-

lan bilgilerden zamana bağlı çıkarımlar yapılması konusunda veri analizi önemli bir çalışma alanıdır. 

Bu çalışmada, Twitter üzerinde belirlemiş olduğumuz beş üniversiteye ait Twitter verilerine göre tahmin 

analizi yapılacaktır. Bu verileri analiz ederken tahmin problemini çözmek ve iyi bir sonuç alabilmemiz 

için model olarak LSTM (Uzun Kısa Süreli Bellek) ağı ve Tekrarlayan Sinir Ağı (RNN) modeli, tahmin 

problemini çözmek için ise RMSE (Kök Ortalama Kare Hatası) kullanılacaktır. Yapılan çalışma sonu-

cunda belirlemiş olduğu üniversitelerin geriye dönük zaman bazında verilerine göre   %67 eğitim %33 

oranında test verileri üzerinde tahmin yapılmıştır. Tahmin sonuçları; İstanbul Aydın Üniversitesi, İstan-

bul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi sırayla 

eğitim değerleri 52.43, 55.88, 51.06, 62.72, 56.54 ve test değerleri sırayla 91.40, 93.92, 79.49, 87.76, 

80.29 RMSE sonuçları elde edilmiştir. Derin öğrenme metotlarından LSTM modeli ile yapılan çalış-

mada, tahmin uygulamalarında başarılı ve etkili sonuçlar elde edileceği gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uzun-Kısa Süreli Bellek, Sosyal Medya Tahmin Analizi, Tekrarlayan Sinir Ağı, 

Zaman Serileri 

GİRİŞ 

Derin öğrenme, yapay sinir ağları insan beynin yapısı ve işlevinden ilham alan analiz etme, öğrenme ve 

karar verme gibi yetenekler ve algoritmalar makine dili öğreniminin bir alt adıdır. Derin öğrenmenin 

literatüre kazandırılması 1940’lı yıllara dayanmaktadır. İnsan düşünce sürecini taklit etmek için, sinir 

ağı modeli geliştirilmiştir [1]. Derin öğrenme yaklaşık 75 yıllık geçmişe sahiptir. Derin öğrenme Go-

ogle, Twitter, Facebook, gibi sosyal medya ve arama motorları gibi en çok kazanan firmalar tarafından 

kullanılmaktadır [2]. 

Derin öğrenme algoritmaları, karmaşık veri temsillerinin (özelliklerin) yüksek soyutlama düzeylerinde 

otomatik olarak çıkarılması için umut verici bir araştırma yoludur. Bu algoritmalar, daha yüksek seviyeli 

(daha soyut) özelliklerin daha düşük seviyeli (daha az soyut) özellikler olarak tanımlandığı, katmanlı, 

hiyerarşik bir öğrenme ve veri mimarisi geliştirir. Derin Öğrenme algoritmalarının hiyerarşik öğrenme 

mimarisi, insan beynindeki neokorteksin birincil duyusal alanlarının derin, katmanlı öğrenme sürecini 

taklit eden yapay zekâ tarafından motive edilir, bu da temel verilerden özellikleri ve soyutlamaları oto-

matik olarak çıkarır [3]. Derin Öğrenme algoritmaları büyük miktarlarda denetimsiz verilerden öğrenme 

ile oldukça faydalıdır ve tipik olarak veri temsillerini açgözlü bir şekilde bilge bir şekilde öğrenir [4]. 

Karar verme, tahmin ve diğer çıkarımlar için büyük girdi verilerinden anlamlı kalıpların çıkarılması 

Büyük veri analitiği merkezinde yer almaktadır. Büyük veri merkezi veri hacimlerini analiz etmenin 

yanı sıra, büyük veri analitiği ham verilerin format değişimi, hızlı hareket eden veri akışı, veri analizinin 
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güvenilirliği, yüksek oranda dağıtılmış girdi kaynakları, gürültülü ve düşük kaliteli veriler, yüksek bo-

yutluluk, algoritmaların ölçeklenebilirliği, dengesiz giriş verileri, denetimsiz ve kategorize edilmemiş 

veriler, sınırlı denetimli / etiketli veriler, vb. Yeterli veri depolama, veri indeksleme / etiketleme ve hızlı 

bilgi alımı büyük verideki diğer önemli problemlerdir. Sonuç olarak, büyük veri ile çalışırken yenilikçi 

veri analizi ve veri yönetimi çözümleri garanti edilmektedir [5]. 

Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya analizi alanında kullanım analizi ve 

yapılan çalışmalar zaman içerisinde artmıştır. Bu alanda ve LSTM çalışmalarıyla ilgili bazı literatür 

çalışmalarına yer verilmiştir. 

LİTERATÜR TARAMASI 

Shivam Sinha yapmış olduğu çalışmada Uluslararası havayolu yolcuları verilerinde LSTM yöntemi ile 

eğitim sonucu 22.92 RMSE test sonucu 47.53 RMSE oranlarıyla başarılı sonuçlar elde etmiştir. Sonuç 

olarak geleceği tahmin etme konusunda LSTM ile analizin en iyi sonuçlara vardığı ortaya koymuştur 

[6]. Ahmet Ali S. ve diğer yapmış oldukları çalışmada Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan basınç, 

rüzgâr hızı, nem ve sıcaklık verileri kullanılarak, derin öğrenme algoritmaları ile sıcaklık tahmini yap-

mıştır [7]. Emre DOĞAN yapmış olduğu çalışmada duygu analiz yapmıştır. Çalışmasında LSTM ile en 

yüksek %93 oranında başarı elde edilmiştir. Metin özetleme ile başarılı bir şekilde özet bilgi sunmuştur 

[8]. 

İbrahim T. yapmış olduğu çalışmada tüketicilerin satın alma ilgili karar süreçleri ve tekrardan satın alma, 

tüketici bütünleşmesi vb. konularda analiz yapmak için arama motoru verilerinin yapay zekâ yöntemi 

ile satış adetlerinin tahmin edilmesi amaçlamıştır. Çalışma sonucunda, bulunan korelasyon %74 ile ka-

bul edilebilir değer üzerinde sonuç almıştır. Ayrıca %1’lik ortalama hata değeri ile sistem modellemiştir. 

Oluşturduğu model ile başarılı sonuçlar elde ettiği görülmektedir [9]. Eyüp Sercan A. ve diğer yapmış 

oldukları çalışmada Twitter kullanıcı yorumlarını toplayarak verileri ayrıştırıp, analiz eden bir çalışma 

gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada pozitif, negatif ve nötr olmak üzere 3 farklı sonuçlar üzerinde işlem 

yapılmıştır. Bu çalışmada iki yöntem geliştirmişlerdir bunlar m sözlük ve n-gram modelidir. Sonuç ola-

rak sözlük yöntemi, n-gram yönteminden daha iyi sonuçlar elde ettiği görülmektedir [10]. Özlem Alpay 

yapmış olduğu çalışmada finansal zaman verileri üzerinde finansal varlıkların fiyatını tahmin etmek ve 

bu tahmin sonucunda yatırım karar verme riskin azaltma yönünde bir çalışma yapmıştır. Yapmış olduğu 

çalışmalar sonucunda Uzun-Kısa Dönemli Bellek ağı modelinin başarılı, gerçek değerlere çok yakın bir 

tahmin yaptığını görmüştür. Çalışmaların sonucunda 2000’li yıllarda USD/TRY paritesi ortalama 0,6 

oranından 2016 yılında ise ortalama 3,5 oranına yükselmiştir. Tahmin edilen 2017 yılında ise ortalama 

3,8 oranındadır [11]. 

Ahmet Ali Süzen yapmış olduğu çalışmada Uzun-Kısa Dönemli Bellek ağı modeli ile üniversite giriş 

sınavındaki matematik sorula sayılarıyla ilgili çalışma yapmıştır, Çalışma sonucunda eğitim ortalama 

%98.42 doğruluk, testte ise ortalama %96.82 doğruluk sonucu elde etmiştir[12].Mehmet Ç. ve diğer 

yapmış oldukları çalışmada 11-14 yaş arasındaki ortaokul öğrencilerinin spor yapma alışkanlığının 

duygu kontrol düzeyleri üzerine anlamlı bir etkisi varsa bu etkinin bazı değişkenlere (yaş, sınıf, cinsiyet, 

anne-baba eğitim durumları, okul takımında görev durumu) göre değişip değişmediğin belirlenmesi, 

elde edilen bilgilere dayalı olarak da alana katkı getirebilecek önerilerde bulunulması amaçlanmıştır 

[13].Nalan Ö. ve diğerleri yapmış oldukları çalışmada ihtiyaç duyulan elektrik miktarının doğru tahmin 
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edilerek ve tüketim bu tahminleri yakalayarak dengesizlik maliyeti minimuma indirmek ve elektrik fi-

yatını en uygun değerlere belirlemektedir. Çalışma sonucunda 24,48 ve 72 saatlik geçmiş zaman verisi 

test için kullanmıştır, hata ölçütü olarak MAPE değerinin sırasıyla 0,81, 0,73 ve 0,77 yüzdelik oranlarda 

elde etmiştir [14]. 

AMAÇ 

Bu çalışmamda amacım belirlemiş olduğum üniversitelere ait sosyal medya aracı olan Twitter uygula-

masındaki kurumsal hesaplarında oluşturulan tweet verilerine göre tahmin analizi yapmaktır. Bu alanda 

sosyal medya çeşitli kurumsal sayfalar ve kullanıcı paylaşımları olmak üzere önemli bir şekilde veri 

kaynağı oluşturulmaktadır. Bu kaynak bize sosyal medya alanı üzerinde ticari anlamda birçok alanda 

analizler, tahminler yapma imkânı sunmaktadır. Bu veri kaynakları, sosyal medya üzerinden paylaşılan 

bilgilerden zamana bağlı çıkarımlar yapılması konusunda zaman bağlı veri analizi önemli bir çalışma 

alanıdır. Bu çalışma sonucunda oluşan verilerin analizinde tahmin edebilmek için tahmin problemini en 

uygun ve en iyi sonuca ulaşabilecek bir model oluşturmak için Uzun Kısa Süreli Bellek (Long Short-

Term Memory- LSTM) ağı ve Tekrarlayan Sinir Ağı (RNN) modeli kullanılacaktır. 

KAPSAM 

Bu çalışma kapsamında sosyal medya uygulaması Twitter üzerinde üniversitelere ait tweetleri göre ana-

liz yaparak tahmin edilmesi sonucu pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Yapılan çalışmada geliştirilen veri kümesi Twitter sosyal medya üzerindeki veriler üzerinde oluşturulan 

veri kümesi Phyton dilinde Jupiter ara yüzünde veriler girdi olarak kullanılmıştır. Makine öğrenmesi 

yöntemi olan LSTM Uzun Kısa Süreli Bellek (Long Short-Term Memory) ağı ve Tekrarlayan Sinir Ağı 

(RNN) modeli kullanılmıştır. Veriler Twitter API üzerinden C# dili ile belirli zaman diliminde API 

aracılığı ile çekilerek veri tabanına kaydedilmektedir. Bu veriler veri tabanından çıktı alınarak Phyton 

dili ile yapılan çalışmada girdi olarak kullanılmaktadır. Makine öğrenme algoritmalarından açık kaynak 

kodlu olan Tenserflow, LSTM ve RNN kullanılmıştır. Matplotlib, Pandas ve Keras kütüphaneleri analiz 

çalışmasında kullanılmıştır. Zaman serilerini kullanırken, değerlerin sırası önemlidir. Kullanabileceği-

miz basit bir yöntem, elde edilen veri setini eğitim ve test veri setlerine bölmektedir. Elde edilen veriler 

ile ilgili çalışmamızda verilerin eğitilmesi için %67, değerlendirilmesi için %33 oranında veriler kulla-

nılmıştır. 

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ  

RNN Nedir? 

Tekrarlayan sinir ağı (RNN), çoğunlukla sıralı verilerin analizi için kullanılan bir tür derin öğrenme 

modelidir (zaman seri analizi). RNN kullanılan uygulama alanlarımdan bazıları müzik, üretimi, dil mo-

deli, sinirsel makine (neural machine) çeviri, finansal tahmin, zaman serisi tahmini, zamanla değişen 

hisse senedi fiyatları, sensor okumaları, tıbbi kayıtlar vb. alanlarda kullanılır. 

LSTM modelinin yaklaşımının etkinliğini doğrulamak için beş üniversiteye ait 2020 Şubat-Haziran ta-

rihleri arasındaki tweetleri ait zaman serileri kullanılmıştır. 
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Neden RNN? 

Geleneksel sinir ağları, geçmişteki girdilere dayanarak gelecekteki girdileri ele alma yeteneğinden yok-

sundur. Örneğin, geleneksel bir sinir ağı önceki dizilere dayanan dizideki bir sonraki sözcüğü tahmin 

edemez fakat. RNN kesinlikle yapabilir. Tekrarlayan sinir ağları (RNN) yinele bildiği için bilgilerin 

devam etmesine izin veren döngüler halinde işlemi yürütmektedir. RNN’ler bir dizi veya bir vektör 

zinciri üzerinden modelleme yapmamıza izin verir. 

 

Şekil 1. Xt Giriş ve ht çıkış Sinir Ağı [15] 

Şekil 1 de gösterildiği gibi girdi Xt ve çıktı ht kullanan bir sinir ağımız. Bilgi aktarılırken bir ardımdan 

arka arkaya aktarılır.  

Tekrarlayan sinir ağları çalışma şekli aşağıdaki şekilde gösterilmiştir Tekrarlayan sinir ağları ilk olarak 

bağımsız aktivasyonların bağımlı aktivasyonlara dönüştürülmesini gerçekleştirir. Aynı zamanda tüm 

katmanlara aynı ağırlık ve sapma atar, bu sapma RNN parametrelerinin karmaşıklığını daha da azaltır 

ve bir sonraki katmana girdi olarak önceki çıktıyı sağlar ve önceki çıktıların bellekte tutulması için stan-

dart bir platform sağlar [16]. 

Zaman Seri Analizi Nedir? 

Zaman serisi, zaman içindeki farklı noktalarda bir değişkenin değerini veya durumunu temsil eden seri 

olarak sıralanmış bir değerler kümesidir. Örneğin saatler, aylar veya yıllar gibi belirli bir zamanda kay-

dedilmiş sıralı gözlemlerin makalemizde Twitter üzerinde belirlediğimiz üniversitelere ait haftalık tüm 

tweetleri içeren veri setlerini analiz edilecektir. 

Zaman serileri kullanıldığı alanların bazıları; Sosyal Medya Tahmin Analizi, Bütçe Analizi, Finansal 

Piyasa Analizi, Sayım Analizi, Envanter yönetimi, Ekonomik Tahmin, Pazarlama ve Satış Tahmini, 

Getiri Projeksiyonları Sismolojik Tahminler, İş Yükü Projeksiyonları, Askeri Planlama 

LSTM Nedir? 

LSTM uzun kısa süreli bellek anlamına gelir. Tekrarlayan sinir ağlarının hafızasını genişleten bir model 

veya mimaridir. Karakteristik olarak, tekrarlayan sinir ağları, mevcut sinir ağında kullanılmak üzere 

kalıcı önceki bilgileri kullandıkları için kısa süreli belleğe sahiptir.  

LSTM, süresi bilinmeyen zaman aralıklarında verilen zaman serilerini sınıflandırmak, işlemek ve tah-

min etmek için çok uygundur. Geri yayılım kullanarak modeli eğitir. Bir LSTM ağında üç kapı bulunur: 
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Şekil 2. LSTM kapıları [17] 
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Kapı: Girdi kapısı 

Şekil 2’de görüldüğü gibi girdi kapısı belleği değiştirmek için girişten hangi değerin kullanılması ge-

rektirdiğini keşfeder. Sigmoid: 0,1 ile hangi değerleri girebileceğine karar verir.  

Kapıyı unut kapısı: 

Bloktan hangi detayların çıkarılacağını keşfeder. Sigmoid fonksiyonu tarafından karar verilir ve önceki 

duruma bakar HT-1 ve içerik girdi (Xt) arasında bir sayı üretir  

 

Formül-1 Kapı: Unut Kapısı 

Çıkış Kapısı: Bloğun girdi ve hafızayı çıktıyı karar vermek için kullanılır. Sigmoid işlevi 0,1 ile hangi 

değerlerin girileceğine karar verir 

 

 

Formül -2 Çıkış Kapısı 
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MODELİN EĞİTİLMESİ VE TAHMİN 

Üniversitelere ait verileri modelledikten ve eğitim veri setindeki modelimizin kalitesini değerlendirdik-

ten sonra, ağın görmediği veri kümesi için tahminin ne kadar doğru olduğunu bilmemiz gerekir. Her 

zamanki sınıflandırma veya regresyon görevi için bunu çapraz doğrulamayı kullanarak yapacağız. Za-

man serilerini kullanırken, değerlerin sırası önemlidir. Kullanabileceğimiz basit bir yöntem, elde edilen 

veri setini eğitim ve test veri setlerine bölmektir. Elde edilen veriler ile ilgili çalışmamızda verilerin 

eğitilmesi için %67, değerlendirilmesi için %33 oranında test verileri ayrılmıştır.  

LSTM algoritmasında yapay sinir ağının eğitilmesi için gerekli parametrik değerler Tablo 1’de göste-

rilmiştir. 

Tablo 1. Modelde kullanılan parametreler 

Param Değer 

Epochs 100 

Batch Size 1 

Verbose 1 

Layers 2 

Outputs 5 

 

Epochs: Döngü sayısı, eğitim işlemi sırasında tüm verilerin sinir ağı yoluyla yanlızca bir kez ile geri  

Aktarılmasıdır 

Batch Size: Bir grupta toplanan eğitim örneklerinin toplam sayısı. 

Verbose : Eğitim sırasında her bir epochdan sonra elde edilen sonuçların gösterilmesini sağlamaktadır. 

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Twitter veri analizinde toplamda 23768 Twitter tweetleri üzerinde %67 ile eğitim %33 oranında test 

verileri üzerinde tahmin yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda üniversitelere ait geriye dönük bu yıla 

ait haftalık verilere ait sonraki haftalara göre tahmin sonuçları; İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul 

Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi sırayla 

eğitim değerleri 52.43, 55.88, 51.06, 62.72, 56.54 ve test değerleri sırayla  91.40, 93.92, 79.49, 87.76, 

80.29  RMSE (Kök Ortalama Kare Hatası) değerleri sonuçları elde edilmiştir. Yukarıdaki grafiklerinde 

derin öğrenme metotlarından LSTM modeli ile yapılan çalışmada, tahmin uygulamalarında başarılı ve 

etkili sonuçlar elde edileceği gösterilmiştir.  
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 Kullanılan LSTM modeli ve parametreleri 

Tablo 2. Kullanılan LSTM modeli ve parametreleri 

Üniversite Loss Accuracy 

İstanbul Aydın Üniversitesi 0.0435 0.0312 

İstanbul Üniversitesi 0.0498 0.0000e+00 

İstanbul Teknik Üniversitesi 0.0413 0.1000 

Yıldız Teknik Üniversitesi 0.0627 0.0000e+00 

Marmara Üniversitesi 0.0510 0.0000e+00 

 

 Üniversitelerin Twitter kullanım istatistikleri 

Tablo 3. Tüm üniversitelere ait sütün grafiği 

Üniversite Toplam Tweet Sayısı 

İstanbul Aydın Üniversitesi 5415 

İstanbul Üniversitesi 5966 

İstanbul Teknik Üniversitesi 5954 

Yıldız Teknik Üniversitesi 3466 

Marmara Üniversitesi 2967 

Genel Toplam 23768 

 

Tablo 2. Üniversitelere ait tweetlerin veri dağılımı 

Week IAU IU ITU YTU MU 

2 62 81 52 44 18 

2 0 0 0 0 0 

3 86 120 48 36 36 

4 168 158 95 48 35 

5 80 25 65 32 30 

6 137 85 124 112 19 

7 92 18 207 18 14 
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8 105 154 87 107 7 

9 80 69 201 53 49 

10 137 182 152 29 12 

11 277 139 229 12 33 

12 88 57 145 16 11 

13 165 132 152 28 72 

14 240 246 232 76 85 

15 180 258 209 107 87 

16 205 204 200 119 106 

17 193 194 262 42 183 

18 169 139 123 32 102 

19 147 169 154 21 69 

20 210 203 176 218 212 

21 92 190 105 48 29 

22 210 280 290 148 112 

23 128 125 78 77 95 

24 112 131 115 116 57 

25 102 178 461 25 90 

26 44 72 45 19 25 

27 84 113 41 90 21 

28 191 273 100 180 247 

29 77 84 369 175 45 

30 94 192 101 46 26 

31 94 112 58 107 38 

32 180 162 35 28 69 

33 261 320 231 140 102 

34 137 129 93 77 108 

35 94 121 74 122 19 
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36 72 96 80 75 35 

37 89 69 109 100 101 

38 41 85 68 164 76 

39 62 10 8 98 22 

40 141 190 328 210 252 

41 92 200 72 82 18 

42 197 201 180 189 200 

 

Bu veri seti kullanılarak bu yıla ait geçmiş veriler üzerinde analiz yapılmıştır. Veriler haftalık olarak 

analiz edilmiştir. Beş üniversiteye veriler ile girdi oluşturularak analiz yapılmıştır. Aşağıdaki grafikte 

bütün verinin haftalık kümelenmiş grafiği gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. Kümelenmiş Sütün grafiği 

 SONUÇ 

Yapılan çalışma sonucunda üniversitelere ait geriye dönük bu yıla ait haftalık veriler İstanbul Aydın 

Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara 

Üniversitesi sırayla 5415, 5966, 5954, 3466, 2967 toplamda 23768 adet analiz verisi elde  edilmiştir. 

Verileri tahmin işlemi yapılamadan önce min-max işlemleri yapılarak elde edilen veriler tahmin for-

mülüne göre tahmin değerleri üretilmiştir. Deneysel sonuçlara göre epoch değerlerinin sürekli artması 

ile modelin başarılı sonuç oranı da artmaktadır. Derin öğrenme modelinin eğitilmesi, test edilmesi ve 

ileriye dönük tahmin işlemleri için Anakonda platformunda çalışan Jüpiter notebook ara yüzü kullanıl-

mıştır. LSTM algoritma modeli ile test ve eğitim sonuçları elde edilmiştir. Bu çalışmada asıl amaç 

geçmiş Twitter verilerin zamana bağlı değişimlerini ders alarak ve bu model üzerinde tahmin ederek 

ileriye dönük Twitter tahminlerini modelleyen en iyi RMSE değerleri bulmaya çalışmaktadır. Sonuç 

olarak, belirli epoch ve batch size değerlerinde oluşturulan modelin başarılı bir şekilde adet tahmini 
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yaptığı gözlenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda üniversitelere ait geriye dönük bu yıla ait haftalık ve-

rilere ait sonraki haftalara göre tahmin sonuçları; İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi sırayla eğitim değer-

leri 52.43, 55.88, 51.06, 62.72, 56.54 ve test değerleri sırayla 91.40, 93.92, 79.49, 87.76, 80.29  RMSE 

(Kök Ortalama Kare Hatası) değerleri sonuçları elde edilmiştir. Yukarıdaki grafiklerinde derin öğ-

renme metotlarından LSTM modeli ile yapılan çalışmada, tahmin uygulamalarında başarılı ve etkili 

sonuçlar elde edileceği gösterilmiştir.  

 Tahmin değerleri 

Tablo 5. Üniversitelere ait tahmin sonuçlarının karşılaştırılması 

Üniversite Eğitim Değeri Test Değeri 

İstanbul Aydın Üniversitesi 52.43 RMSE 91.40 RMSE 

İstanbul Üniversitesi 55.88 RMSE 93.92 RMSE 

İstanbul Teknik Üniversitesi 51.06 RMSE 79.49 RMSE 

Yıldız Teknik Üniversitesi 62.72 RMSE 87.76 RMSE 

Marmara Üniversitesi 56.54 RMSE 80.29 RMSE 

 

 Grafiksel sonuçlar 

 

Şekil 4. İstanbul Aydın Üniversitesi eğitim, test ve tahmin grafiği 

Yukarıdaki grafikte İstanbul Aydın Üniversitesine ait verilerle kullanılan yöntemlerle elde edilen 

Twitter tahminlerinin değerlerini göstermektedir. Dikeyde Twitter datası yatayda yıl içerisindeki hafta 
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sayılarını göstermektedir. Dikeyde haftalık maksimum toplam 277 minimum 41 Twitter sayısı vardır. 

Grafikteki kıvrımlara baktığımızda en yüksek sayıyı 11 ve 33 haftalarda görülmüştür. Mavi çizgiler 

grafikte kullanılan gerçek datayı, turuncu çizgiler eğitim verilerini yani tüm verilerin %67’nı yeşil çiz-

giler ise tahmin değerlerini gösterir. Gerçek veri grafiği ile tahmin grafikleri birbirine yakın seviye-

lerde oluşmuştur. Şekilden anlaşılacağı üzere modelin tahmini gerçek veri grafiği ile oldukça örtüş-

mektedir. Bu durum, tahmin çalışmasının oldukça başarılı olduğunun bir göstergesidir Sadece bazı 

haftalarda gerçek veri grafiğinde artış/azalış (örneğin 11,33,40. Haftalar gibi) oluşmuş iken tahmin 

grafiklerinde azalış/artış gibi zıt bir sonuç elde edilmiştir. Bu durum, üniversitelerin kayıt, dönem baş-

langıçları ve tercih tanıtım gibi önemli dönemlerde değişiklikler göstermektedir.  LSTM modeli ile   

epoc değeri 100 üzerinden deneme yapılmış loss  0.0435, accuracy: 0.0312 değerleri elde edilmiştir. 

Sonuç olarak eğitim değeri 52.43 test değeri ise 91.40 RMSE Kök Ortalama Kare Hatası sonucunu 

elde edilmiştir. 

 

Şekil 5. İstanbul Üniversitesi eğitim, test ve tahmin grafiği 

Yukarıdaki grafikte İstanbul Üniversitesine ait verilerle kullanılan yöntemlerle elde edilen Twitter tah-

minlerinin değerlerini göstermektedir. Dikeyde Twitter datası yatayda yıl içerisindeki hafta sayılarını 

göstermektedir. Dikeyde haftalık maksimum toplam 320 minimum 10 Twitter sayısı vardır. Grafikteki 

kıvrımlara baktığımızda en yüksek sayıyı 33 ve 22 haftalarda görülmüştür. Bir önceki grafikte de benzer 

haftalarda sayıların artığı görülmektedir. Bu artışın tamamen üniversitelerin tanıtım ya da duyuru yaptığı 

dönemlere denk gelmektedir. Mavi çizgiler grafikte kullanılan gerçek datayı, turuncu çizgiler eğitim 

verilerini yani tüm verilerin %67’nı yeşil çizgiler ise tahmin değerlerini gösterir. Gerçek veri grafiği ile 

tahmin grafikleri birbirine yakın seviyelerde oluşmuştur. Şekilden anlaşılacağı üzere modelin tahmini 

gerçek veri grafiği ile oldukça örtüşmektedir. Bu durum, tahmin çalışmasının oldukça başarılı olduğu-

nun bir göstergesidir. Sadece bazı haftalarda gerçek veri grafiğinde artış/azalış (örneğin 33,22,28. Haf-

talar gibi) oluşmuş iken tahmin grafiklerinde azalış/artış gibi zıt bir sonuç elde edilmiştir. Bu durum, 
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üniversitelerin kayıt, dönem başlangıçları ve tercih tanıtım gibi önemli dönemlerde değişiklikler göster-

mektedir.  LSTM modeli ile   epoc değeri 100 üzerinden deneme yapılmış loss: 0.0498 - accuracy: 

0.0000e+00 değerleri elde edilmiştir. Sonuç olarak eğitim değeri 55.88 test değeri ise 93.92 RMSE Kök 

Ortalama Kare Hatası sonucunu elde edilmiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi ile karşılaştırdığımızda 

RMSE değerlerinde yakın değerler elde edilmiştir. 

 

Şekil 6.  İstanbul Teknik Üniversitesi eğitim, test ve tahmin grafiği 

Yukarıdaki grafikte İstanbul Teknik Üniversitesine ait verilerle kullanılan yöntemlerle elde edilen Twit-

ter tahminlerinin değerlerini göstermektedir. Dikeyde Twitter datası yatayda yıl içerisindeki hafta sayı-

larını göstermektedir. Dikeyde haftalık maksimum toplam 461 minimum 8 Twitter sayısı vardır. Gra-

fikteki kıvrımlara baktığımızda en yüksek sayıyı 25 ve 29 haftalarda görülmüştür. Bir önceki grafikler-

den biraz farklı haftalarda sayıların artığı görülmektedir. Mavi çizgiler grafikte kullanılan gerçek datayı, 

turuncu çizgiler eğitim verilerini yani tüm verilerin %67’nı yeşil çizgiler ise tahmin değerlerini gösterir. 

Gerçek veri grafiği ile tahmin grafikleri birbirine yakın seviyelerde oluşmuştur. Şekilden anlaşılacağı 

üzere modelin tahmini gerçek veri grafiği ile oldukça örtüşmektedir. Bu durum, tahmin çalışmasının 

oldukça başarılı olduğunun bir göstergesidir Sadece bazı haftalarda gerçek veri grafiğinde artış/azalış 

(örneğin 25,29,40. Haftalar gibi) oluşmuş iken tahmin grafiklerinde azalış/artış gibi zıt bir sonuç elde 

edilmiştir. Bu durum, üniversitelerin kayıt, dönem başlangıçları ve tercih tanıtım gibi önemli dönem-

lerde değişiklikler göstermektedir.  LSTM modeli ile   epoc değeri 100 üzerinden deneme yapılmış loss: 

0.0413 - accuracy: 0.0000e+00 değerleri elde edilmiştir. Sonuç olarak eğitim değeri 51.06 test değeri 

ise 79.49 RMSE Kök Ortalama Kare Hatası sonucunu elde edilmiştir. Yukarıdaki iki üniversite ile kar-

şılaştırdığımızda RMSE değerlerinde test değerinde farklılık göstermektedir. 
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Şekil 7. Yıldız Teknik Üniversitesi eğitim, test ve tahmin grafiği 

Yukarıdaki grafikte Yıldız Teknik Üniversitesine ait verilerle kullanılan yöntemlerle elde edilen Twitter 

tahminlerinin değerlerini göstermektedir. Dikeyde Twitter datası yatayda yıl içerisindeki hafta sayılarını 

göstermektedir. Dikeyde haftalık maksimum toplam 218 minimum 12 Twitter sayısı vardır. Grafikteki 

kıvrımlara baktığımızda en yüksek sayıyı 20 ve 40 haftalarda görülmüştür. Bir önceki grafiklerden farklı 

olarak inişli çıkışlı haftaların çok olduğu gözlemlenmiştir. Mavi çizgiler grafikte kullanılan gerçek da-

tayı, turuncu çizgiler eğitim verilerini yani tüm verilerin %67’nı yeşil çizgiler ise tahmin değerlerini 

gösterir. Gerçek veri grafiği ile tahmin grafikleri birbirine yakın seviyelerde oluşmuştur. Şekilden anla-

şılacağı üzere modelin tahmini gerçek veri grafiği ile oldukça örtüşmektedir. Bu durum, tahmin çalış-

masının oldukça başarılı olduğunun bir göstergesidir Sadece bazı haftalarda gerçek veri grafiğinde ar-

tış/azalış (örneğin 20,40,42. Haftalar gibi) oluşmuş iken tahmin grafiklerinde azalış/artış gibi zıt bir so-

nuç elde edilmiştir. Bu durum, üniversitelerin kayıt, dönem başlangıçları ve tercih tanıtım gibi önemli 

dönemlerde değişiklikler göstermektedir.  LSTM modeli ile   epoc değeri 100 üzerinden deneme yapıl-

mış loss: 0.0627 - accuracy: 0.0000e+00 değerleri elde edilmiştir. Sonuç olarak eğitim değeri 62.72 test 

değeri ise 87.76 RMSE Kök Ortalama Kare Hatası sonucunu elde edilmiştir. Yukarıdaki diğer üniver-

sitelerle karşılaştırdığımızda RMSE değerlerinde test daha artış train değerinde azalma görülmüştür. 
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Şekil 8. Marmara Üniversitesi eğitim, test ve tahmin grafiği 

 

Yukarıdaki grafikte Marmara Üniversitesine ait verilerle kullanılan yöntemlerle elde edilen Twitter tah-

minlerinin değerlerini göstermektedir. Dikeyde Twitter datası yatayda yıl içerisindeki hafta sayılarını 

göstermektedir. Dikeyde haftalık maksimum toplam 252 minimum 7 Twitter sayısı vardır. Grafikteki 

kıvrımlara baktığımızda en yüksek sayıyı 40 ve 48 haftalarda görülmüştür. Genel olarak baktığımızda 

40. Haftada tüm üniversitelerde artış görülmektedir. Mavi çizgiler grafikte kullanılan gerçek datayı, tu-

runcu çizgiler eğitim verilerini yani tüm verilerin %67’nı yeşil çizgiler ise tahmin değerlerini gösterir. 

Gerçek veri grafiği ile tahmin grafikleri birbirine yakın seviyelerde oluşmuştur. Şekilden anlaşılacağı 

üzere modelin tahmini gerçek veri grafiği ile oldukça örtüşmektedir. Bu durum, tahmin çalışmasının 

oldukça başarılı olduğunun bir göstergesidir Sadece bazı haftalarda gerçek veri grafiğinde artış/azalış 

(örneğin 40,28,20. Haftalar gibi) oluşmuş iken tahmin grafiklerinde azalış/artış gibi zıt bir sonuç elde 

edilmiştir. Bu durum, üniversitelerin kayıt, dönem başlangıçları ve tercih tanıtım gibi önemli dönem-

lerde değişiklikler göstermektedir.  LSTM modeli ile   epoc değeri 100 üzerinden deneme yapılmış loss: 

0.0510 - accuracy: 0.0000e+00 değerleri elde edilmiştir. Sonuç olarak eğitim değeri 56.54 test değeri 

ise 80.29 RMSE Kök Ortalama Kare Hatası sonucunu elde edilmiştir. Yukarıdaki diğer üniversitelerle 

karşılaştırdığımızda RMSE değerlerinde test daha artış train değerinde azalma görülmüştür. 
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Şekil 9. Tüm üniversitelere ait verilerin hareket grafiği 

Tüm üniversitelere ait grafik verilerinin yorumlanması. Yukarıdaki grafik incelendiğinde Sırasıyla 

Mavi, turuncu, yeşil, kırmızı, mor renklerin IAU, IU, ITU, YTU, MU üniversitelerini verilerini görün-

tülemektedir. Genel olarak baktığımızda en yüksek datayı sırasıyla ITU 461, IU 320, IAU 277, MU 

258, YTU 218 verileri gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 10. Tüm üniversitelerin Train grafiği 
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Şekil 11. Tüm üniversitelerin Eğitim grafiği 
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GERİLİM MODLU L TİPİ KISMİ REZONANS YÜKSELTİCİ TİP DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN 

ANALİZİ   

Akif KARAFİL 

Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü,  

 Yalova / Türkiye 

Öz: Geleneksel dönüştürücülerde en temel problem yüksek anahtarlama kayıplarının oluşmasıdır. Yük-

sek anahtarlama kayıpları, güç dönüştürücülerinin çalışma frekansını sınırlandırırken aynı zamanda dü-

şük verimliliğe de neden olmaktadır. Bu problemlerin çözümü için yumuşak anahtarlama tekniği kulla-

nılmaktadır. Yumuşak anahtarlama koşulları rezonans ve kısmi rezonans dönüştürücü topolojileri ile 

gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada 60 W’lık altı adet fotovoltaik (PV) panel seri bağlanarak toplam 

360 W giriş gücüne sahip gerilim modlu L tipi kısmi rezonans yükseltici tip dönüştürücünün analizi 

yapılarak PSIM programında benzetimi gerçekleştirilmiştir. Dönüştürücünün çalışma aralıkları detaylı 

olarak analiz edilmiştir. Analizde verilen denklemler Mathcad programına yazılarak matematiksel so-

nuçlar elde edilmiştir. Matematiksel sonuçlara göre devre parametreleri belirlenmiştir. Çalışmada hem 

yarım dalga mod hem de tam dalga mod çalışma incelenmiş olup her iki modun da dalga şekilleri veril-

miştir. Her iki çalışma durumunda da sıfır gerilim anahtarlama (ZVS) koşullarının sağlandığı benzetim 

sonuçları ile gösterilmiştir. L tipi yarım dalga ve tam dalga mod sıfır gerilim anahtarlamalı kısmi rezo-

nans yükseltici tip dönüştürücü devrelerinin güç anahtarı 40 kHz anahtarlama frekansı ile anahtarlan-

mıştır. Aynı zamanda analizde belirlenen çıkış gerilim değeri benzetimde de elde edilmiş olup elde edi-

len sonuç bulgular kısmında verilmiştir. Sıfır gerilim anahtarlamalı kısmi rezonans yükseltici tip dönüş-

türücü devre ile geleneksel dönüştürücülerde karşılaşılan yüksek anahtarlama kayıplarının giderilmesi 

sağlanmakla birlikte dönüştürücü devrenin yüksek frekansta çalıştırılması da sağlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kısmi Rezonans, Sıfır Gerilim Anahtarlama, Yükseltici Tip Dönüştürücü 

GİRİŞ  

Güneş ışığının doğrudan elektrik enerjisine dönüşümü PV paneller ile sağlanmaktadır. Güneş ışınım 

şiddetinin gün içerisinde değişmesine bağlı olarak PV panellerinden elde edilen enerji de değişmektedir. 

PV panellerden maksimum güç elde edilebilmesi için sistemde PV panel ile yük arasında ara yüz olarak 

yaygın bir şekilde dc-dc dönüştürücüler kullanılmaktadır. DC-DC dönüştürücünün PV panel çıkış gü-

cündeki değişikliklere uyum sağlayabilmesi için uygun bir dönüştürücü topolojisinin belirlenmesi gere-

kir. Sistemde kullanılacak olan dönüştürücünün yapısını, PV panellerinden elde edilen giriş gerilimi ile 

dönüştürücünün çıkış gerilimi arasındaki fark belirlemektedir (Karafil ve diğ., 2020; Bellinaso ve diğ., 

2019). Geleneksel dc-dc dönüştürücüler düşürücü, yükseltici ve düşürücü-yükseltici tip olmak üzere üçe 

ayrılır. Diğer dönüştürücü topolojileri de bu temel dönüştürücülerin yapısına uygun olarak tasarlanmış 

topolojilerdir (Li ve diğ., 2013).  

Geleneksel güç dönüştürücülerinde karşılaşılan en temel problem yüksek anahtarlama kayıplarıdır. 

Yüksek anahtarlama kayıpları, güç dönüştürücülerinin çalışma frekansını sınırlandırırken aynı zamanda 

düşük verimliliğe de neden olmaktadır. Ayrıca bu durum pasif devre elamanlarının ve soğutma sistemi-

nin de boyutlarının büyümesine; yani devrenin hacminin artmasına neden olur (Oncu ve Karafil, 2017). 

Tüm bu faktörler devrenin maliyetini arttırmaktadır. Ayrıca anahtarlama işlemi sırasında oluşan büyük 

sıçrama akım ve gerilim değerleri yüksek değerli elektromanyetik girişim (EMI) gürültülerine neden 
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olur. Bu gürültüler eş zamanlı olarak çalışan tüm elektronik cihazların sinyallerini bozar. Sert anahtar-

lamada karşılaşılan tüm bu problemlerin giderilmesi için yumuşak anahtarlama teknikleri kullanılması 

gerekir (Chuang ve diğ., 2012).  

AMAÇ  

Bu çalışmada 360 W gücünde gerilim modlu L tipi kısmi rezonans yükseltici dönüştürücünün analizi 

yapılarak PSIM programında benzetimi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada hem yarım dalga mod hem de 

tam dalga mod çalışma incelenmiş olup her iki mod durumunda da ZVS koşullarının sağlanması amaç-

lanmıştır.  

KAPSAM 

Yumuşak anahtarlama teknikleri genel olarak sıfır akımda anahtarlama (ZCS) ve sıfır gerilimde anah-

tarlama (ZVS) olmak üzere ikiye ayrılır. ZCS, güç anahtarına seri bağlanan bobin ile anahtarın iletime 

girme anında akımın sınırlandırılmasıdır. ZVS ise güç anahtarına paralel bağlanan kondansatör ile anah-

tarın yalıtıma girme anında anahtar uçlarında oluşan gerilimin sınırlandırılması ile oluşturulan yumuşak 

anahtarlama tekniğidir. Şekil 1 (a) akım modlu rezonans anahtarlarını, (b) gerilim modlu rezonans anah-

tarlarını göstermektedir. 

(a) 

 

(b) 

Şekil 1. (a) Akım modlu rezonans anahtarlar, (b) Gerilim modlu rezonans anahtarlar 

Yumuşak anahtarlama koşulları rezonans ve kısmi rezonans dönüştürücü topolojileri ile gerçekleştirilir 

(Liu ve Lee, 1990). Kısmi rezonans dönüştürücüleri, geleneksel dönüştürücülerdeki anahtarın Şekil 

1’deki rezonans anahtarlarından biri ile yer değiştirmesi sonucu elde edilmektedir. Bu dönüştürücüler, 

geleneksel dönüştürücüler ile rezonans dönüştürücüleri arasında yer almaktadır. Rezonans anahtar, bir 

güç anahtarı ve rezonans elemanları olan bobin ve kondansatörden meydana gelir. Rezonans elemanları 

sayesinde anahtardan geçen akım veya gerilim sinüs eğrisi şeklinde salınım yaparak sıfır gerilim veya 

sıfır akım anahtarlama gerçekleştirilir. Genel olarak kısmi rezonans dönüştürücülerin en önemli avan-

tajlarından biri anahtarlama elemanının iletim kaybını azaltarak yüksek verimlilik sağlamasıdır. Gerilim 
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modlu rezonans anahtarların Şekil 2 (a) yarım dalga, (b) tam dalga modları verilmiştir  (Liu, 1986; 

Nacar, 2014).  

(a) 

 

(b) 

Şekil 2. (a) Yarım dalga mod, (b) Tam dalga mod 

Şekil 3’te L tipi yarım dalga ve tam dalga mod sıfır gerilim anahtarlamalı kısmi rezonans yükseltici tip 

dönüştürücü devreleri gösterilmiştir. 

 

(a) 

S
Da CrVi

Li

Ii

Lr Do

Co VoRL

i

iS icr

L tipi tam dalga sıfır 

gerilim rezonans anahtar

Dr

 

(b) 

Şekil 3. L tipi sıfır gerilim anahtarlamalı kısmi rezonans yükseltici tip dönüştürücü (a) Yarım 

dalga, (b) Tam dalga 

Gerilim modlu L tipi kısmi rezonans yükseltici tip dönüştürücü devrenin basit eşdeğer analizinin yapı-

labilmesi için Li bobin değerinin rezonans bobini olan Lr değerinden çok büyük olması gerekir. Aynı 

şekilde Co çıkış kondansatör değerinin de rezonans kondansatör değeri olan Cr değerinden çok büyük 

olması gerekir. Bu durumda giriş gerilimi (Vi) ve filtre bobini (Li) sabit akım kaynağı, çıkış kondansatörü 

(Co) ve yük direnci (RL) sabit gerilim kaynağı (Vo) şeklinde modellenebilir. Bu varsayımlar altında yarım 

S
Da CrVi

Li

Ii

Lr Do

Co VoRL

i

iS icr

L tipi yarım dalga sıfır 

gerilim rezonans anahtar
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dalga mod sıfır gerilim anahtarlamalı kısmi rezonans dönüştürücü devrenin basit eşdeğer devresi Şekil 

4’te verilmiştir (Cervantes ve diğ., 2003; Tatakis ve diğ., 1995).   

S CrIi

Lr Do

Vo

 

Şekil 4. Yarım dalga mod sıfır gerilim anahtarlamalı kısmi rezonans dönüştürücünün eşdeğer 

devresi 

Rezonans parametreleri olan Lr ve Cr değerleri dönüştürücünün çalışmasını ve karakteristiğini belirle-

mektir. Dönüştürücünün analizinde kullanılacak ifadeler şunlardır; gerilim çevrim oranı (M), karakte-

ristik empedans (Zn), minimum ve maksimum yük direnci (rmin ve rmax), rezonans frekansı (fr), minimum 

ve maksimum anahtarlama frekanslarıdır (fmin ve fmax). 
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1sin
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          (8) 

α, çalışma zamanı olup yarım dalga mod için çalışma aralığı π<α<3π/2 iken, tam dalga mod için 

3π/2<α<2π aralığındadır (Nacar, 2014; Liu ve Lee, 1990).  
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YÖNTEM 

L tipi yarım dalga ve tam dalga mod sıfır gerilim anahtarlamalı kısmi rezonans yükseltici tip dönüştü-

rücü devrelerinin benzetimi PSIM programında gerçekleştirilmiş olup Şekil 5’te gösterilmiştir. 

  

Şekil 5. Gerilim modlu L tipi kısmi rezonans yükseltici dönüştürücü devrenin benzetimi 

Çalışmada 360 W’lık güç, 60 W’lık altı adet PV panelin seri bağlanması ile elde edilmiştir. Altı adet PV 

panelin seri bağlanması ile 102 V giriş gerilim değeri sağlanmıştır. PV panellerine 1000 W/m2 güneş 

ışınımı düştüğünde giriş akımının maksimum değeri 3,55 A, 500 W/m2 ışınımda ise giriş akımının mi-

nimum değerinin 1,9 A olacağı belirlenmiştir. Rezonans kondansatör değerinin 20 nF ve çıkış gerilimi-

nin 180 V olması durumunda denklemler kullanılarak Mathcad programında rezonans bobininin değeri 

180 µH, yük direncinin değeri 90 Ω, devrenin rezonans frekansı ise 83,5 kHz olarak hesaplanmıştır. 

Devrenin minimum frekansı ise 40 kHz olarak hesaplanmış olup bu değerde anahtarlama yapılmıştır. 

Devrenin diğer parametreleri Ci=50 µF, Li=4 mH ve Co=100 µF olarak belirlenmiştir. 

L tipi yarım dalga ve tam dalga mod dönüştürücünün çalışması durumunda güç anahtarı ve D0 diyotunun 

durumuna bağlı olarak dört çalışma aralığı oluşmaktadır. Bu zaman aralıklarına ait anahtarın kapı-kay-

nak gerilimi (Vgs), rezonans kondansatörünün gerilimi (Vcr), rezonans bobininden geçen akım (i), anah-

tardan geçen akım (IMOS) ve rezonans kondansatöründen geçen akımın (ICr) dalga şekilleri Şekil 6’da 

verilmiştir. 
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(a) 

 

(b) 

Şekil 6. Sıfır gerilim anahtarlamalı kısmi rezonans dönüştürücünün dalga şekilleri (a) Yarım 

dalga, (b) Tam dalga 

Kararlı durum koşulları öncelikle anahtar elemanın yalıtıma geçmesiyle başlamaktadır. Devrenin yarım 

dalga mod çalışma aralıkları şunlardır; 

Durum 1 (t0≤t≤t1) 

Bu çalışma aralığı güç anahtarının ve D0 diyotunun açık devre olmasıyla başlar. Durum 1’e ait eşdeğer 

devre Şekil 7’de verilmiştir. Başlangıç değeri sıfır olan rezonans kondansatörü bu çalışma aralığında 

şarj olarak uçlarındaki gerilim artar. 

S CrIi

Lr
Do

Vo

 

Şekil 7.  Durum 1’e ait eşdeğer devre 

Durum 2 (t1≤t≤t2) 

Kondansatör gerilimi t1 anında V0 değerine ulaşır. D0 diyotu iletime geçer. Bu çalışma aralığında bobin 

ve kondansatör birlikte devrededir. Durum 2’ye ait eşdeğer devre Şekil 8’de gösterilmiştir.  
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S CrIi

Lr Do

Vo

i

 

Şekil 8. Durum 2’ye ait eşdeğer devre 

Durum 3 (t2≤t≤t3) 

Kondansatör geriliminin sıfıra düşmesiyle bu çalışma aralığı başlar. Durum 3’e ait eşdeğer devre Şekil 

9’da verilmiştir. Bu çalışma aralığında bobin akımı azalır. t3 anında bobin akımı sıfır değerini alır. 

S CrIi

Lr Do

Vo

i

 

Şekil 9. Durum 3’e ait eşdeğer devre 

Durum 4 (t3≤t≤t4) 

Durum 4’e ait devre şeması Şekil 10’da gösterilmiştir. Bu çalışma aralığında güç anahtarı iletimde iken 

D0 diyotu yalıtımdadır. Anahtar kesime gidinceye kadar bu çalışma aralığı devam eder.  

S CrIi

Lr
Do

Vo

 

Şekil 10. Durum 4’e ait eşdeğer devre 

BULGULAR 

Şekil 11’de devrenin çıkış gerilimi ve ZVS durumu verilmiştir. Şekilden de görüleceği üzere çıkış geri-

limi tasarlanan değerde olup sıfır gerilimde anahtarlama şartları da sağlanmıştır.  
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Şekil 11. Devrenin çıkış gerilimi ve ZVS koşulu 

SONUÇ 

Bu çalışmada, giriş gücü PV panellerden sağlanan gerilim modlu L tipi kısmi rezonans yükseltici tip 

dönüştürücünün detaylı bir analizi gerçekleştirilmiştir. Devrenin hem yarım dalga mod hem de tam 

dalga mod çalışması incelenmiş olup her iki çalışma durumunda da ZCS koşulu sağlanmıştır. Aynı za-

manda analizde belirlenen çıkış gerilim değeri, benzetim sonucu ile gösterilmiştir. Analizde verilen 

denklemler Mathcad programına yazılarak matematiksel sonuçlar elde edilmiştir. Matematiksel sonuç-

lara göre devre parametreleri belirlenmiştir. Sıfır gerilim anahtarlamalı kısmi rezonans yükseltici tip 

dönüştürücü devre ile geleneksel dönüştürücülerde karşılaşılan yüksek anahtarlama kayıplarının gide-

rilmesi sağlanmakla birlikte dönüştürücü devrenin yüksek frekansta çalıştırılması da sağlanmıştır. 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HİZMET ALANLARIN ERGONOMİ ALGISI: BİR ÖRNEK 

UYGULAMA 

Ümran SEVİL1, Ayça GÜRKAN2, Ali Serdar YÜCEL3, Mustafa TALAS4, Murat KORKMAZ5 

1-2İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 
3Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye 

4Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Niğde / Türkiye 
5Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye 

Öz: Günümüzde birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında yapılan hizmet ve çeşitliliği özelikle sağlık 

çalışanları ile sağlık hizmeti alanlar açısından önemlidir. Hizmet kalitesinin yüksek olması hizmet alan-

lar açısından bir memnuniyet oluşturduğu gibi alınan hizmetin kalitesini de yükseltmektedir. Bu nedenle 

hizmet veren ile hizmet alanlar arasındaki ilişki bu yönden önem arz etmektedir. Gelişen teknoloji ile 

birlikte birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da hizmet kalitesi yükselmiştir. Özellikle günümüz 

teknolojisine bağlı olarak ortaya çıkan yeni teknolojiler hizmet alan ile hizmet verenler arasındaki birçok 

farklı sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olmuştur. Ergonomi bu yönden önemlidir. İhtiyaçların kar-

şılanması, sağlık alanında zor olan ve karşılanması bazen imkansız gibi görünen hizmet çeşitliliğinin bu 

teknolojiler kullanılarak daha kolay ve erişilebilir hale getirilmektedir. Bu nedenle ergonominin kulla-

nımı ve kullanılması artık bir zorunluluktur diyebiliriz. Biz bu çalışmamızda sağlık alanında hizmet alan 

ve hizmet verenler açısından ergonominin önemini uygulamalı olarak incelemeye çalıştır. Bir araştırma 

geliştirme çalışması şeklinde hazırladığımız bu çalışmada katılımcılar üzerinde bir ölçekli anket uygu-

lamaya çalıştık. Hazırlanan anket uzman görüşü alınarak düzenlenmiş ve bir ön test sonrasında asıl uy-

gulama kısmına geçilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler sonrasında farklı istatistik program ve yön-

temler kullanılarak verileri analiz ettik. Analiz sonrasında bulgular doğrultusunda elde ettiğimiz verileri 

değerlendirdik ve sonuca gittik. Sonuç olarak günümüz teknolojisinin hizmet alan ile hizmet verenler 

için sağlık sektörü açısından büyük bir önem arz ettiği sonucunu saptadık.  

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Hekim, Sağlık Çalışanı, Hasta, Hasta Yakını, Teknoloji, Memnuniyet 

GİRİŞ 

Gelişen teknoloji ile birlikte sağlık alanında kullanılan mekanik ve temel fonksiyonlar başta sağlık ça-

lışanları olmak üzere sağlık hizmeti alan bireyler üzerinde önemli bir etki oluşturmaktadır. Bu durum 

konforla birlikte, hizmet kalitesi, fiziki fonksiyonların etkin ve verimli kullanımına da katkı yapmakta-

dır. Özellikle son yıllarda gelişen teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkan ergonomik ürünler, makinalar, 

teçhizat ve yeni sistem akıllı model yapılar tüm sağlık sektörü ile hizmet alanlarını olumlu yönde etki-

lemektedir. 

Birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da ergonominin önemi oldukça hissedilmektedir. Ayrıca bu 

durum bilinen gerçekler arasında yer almaktadır. Ergonomi toplum ve bireyleri tarafından aslında çok 

bilinen bir kavram değildir. Kelime olarak bilinmese de ergonominin fiziksel ve fonksiyonel gereklilik-

leri bilinmektedir. Günlük yaşam içerisinde ergonomi kelimesinin yoğun kullanılması ya da kullanıldı-

ğını söylemek pek mümkün değildir. Bazen teknik anlamda ergonomi kelimesi kullanıldığında birçok 

bireyin bu kelimenin ne anlama geldiği ya da ne ifade ettiği konusunda bilgi sahibi olmadığını görmüş 

ya da gözlemlemişizdir. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan bazı ihtiyaçlar, fonksiyonel konfor, kalite ve 
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özellikle fiziksel rahatsızlıklara yönelik ev ile ofis ürünlerinde fonksiyonel yani ergonomik ürün terci-

hinin artması ergonomi kelimesinin bilinmesine katkı sağlamıştır.  

Günümüz koşullarında artık fiziksel hareketin sportif faaliyet ve aktivitelerin azalması, masa başı çalış-

manın artması, birey ve toplumun daha monoton bir hayat benimsemesi ergonomik ürün ile ürün tercih-

lerinde artışa neden olmuştur.  

Ergonomi bilimi ve ürünlerine ilişkin yapılmış çok sayıda bilimsel araştırma ve uygulama bulunduğunu 

bilmekteyiz. Artık ergonominin hayatımızın bir parçası hatta vazgeçilmez bir değeri olduğunu unutma-

mak ve bu konuda gerekliliklerin kendimiz tarafından da yapılması gerektiğini bilmek zorundayız.  

Sadece ergonominin ürün ve ürün imalatından değil, üretilen ürün ve ürünlerin de ergonomik anlamda 

kullanılmasının bir ihtiyaç hatta zorunluluk içeriği gerçeğini unutmamak gerekir. Ergonomi birçok 

alanda kullanılan artık günümüzün teknoloji ile uyumlu hale gelen bir kavramı şekline dönüşmüştür.  

Ergonomik ürünler kişinin ve kurumların daha etkin hareket etmesine, ihtiyaçların sağlık ve pratik ola-

rak gerçekleşmesine, yapılan işin ya da verilen hizmetin daha etkin ve kaliteli hale dönüştürülmesine 

katkı sağladığını bilmekteyiz. Bu konuda yapılan bazı çalışmalara değinmek gerektiğini düşünmekteyiz.  

“Ergonomiye kısaca fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması süreci diyebiliriz. Günümüz endüstri ça-

ğında makine-insan arasındaki artan ilişkiler, insana uyumlu çevre, eşya, makine, ofis vs. gibi fiziksel 

çevre birimlerinin yaratılması çabalarını zorunlu kılıyor olması nedeniyle ergonominin artık hayatımı-

zın bir vazgeçilmezi haline geldiğini söyleyebiliriz”133 

Fiziksel çevre ile insan yaşamının ya da insanın bu yaşama yönelik uyumlaştırılarak hayatın daha kon-

forlu hale getirilmesine kısa ergonomi diyebiliriz. Aslında ergonominin sadece ürün tasarımından ibaret 

olduğunu söylemek çok da doğru olmaz. Çünkü ergonomi kavramını bir bütünsel olarak ele almak daha 

doğru olur. Birçok farklı disiplin ve bilim ile iç içe olduğunu ifade etmeden geçemeyiz. Çünkü ergono-

minin etkin kullanılması taleplerden ortaya çıkmaktadır. Mühendislik biliminin en önemli yönlendirici-

leri arasında ihtiyaç ve bu ihtiyaçların talepleri gelmektedir. Oluşan talepler mühendislik biliminin ha-

reket, kabiliyet, üretim, kullanım, süreç ve şekillenmesine katkı sağlamaktadır. Ergonomi bilimi ve kav-

ramının da en önemli yol göstericisi budur diyebiliriz.  

Dışardan gelen talep ve öneriler üretilecek ürün ile hizmetin niteliklerini, özelliklerini ve ihtiyaca yöne-

lik cevap bulmasını sağlamaktadır. Özellikle günümüz çerçevesinde artan insan nüfusu, daha kısıtlı ve 

yoğun iş ortamları bireylerin rahat hareket etmesine fiziksel ya da ruhsal olarak sorun yaşamasına neden 

oluşturmaktadır.  

Tasarlanan ev ve ofis ortamları, ürün üretimi yani fabrika ile atölyeler de ergonominin hayat bul-

ması/kullanılması bir zorunluluktur. Bu ortamlarda kullanılan ürün ile teçhizatların etkin ve fonksiyonel 

hale getirilmesi kullanıcıları ile bu kullanımdan doğan ürün kalitesinin ya da hizmetin daha kıymetli bir 

noktaya taşınmasına fayda yaratmaktadır.   

  

                                                            
133 https://kobitek.com/ergonomi_nedir_ 
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AMAÇ 

Çalışmada amaç olarak ergonominin başta sağlık çalışanları olmak üzere sağlık hizmeti alan tüm birey-

lerin beklentileri ile bu beklentilerine aldıkları cevapların performans ve verimlilik/hizmet kalite anla-

yışının belirlenmesi şeklindedir. 

KAPSAM 

Araştırmanın kapsamını başta sağlık çalışanları, sağlık hizmeti alanlar ve yakınları oluşturmaktadır. 

YÖNTEM  

Daha önce kullanılmamış 5’li likert ölçekten oluşan bir anket formu hazırlanmış ve bu anket formu 

katılımcılara yönelik edinilmek istenen bilgilerin soru cevap şekli ile sonuca ulaşılmasıdır.  

Yöntem olarak bu çalışmada farklı istatistik uygulamaları kullanılmıştır. SPSS 22 ve Eviews istatistik 

programları kullanılarak elde edilen veriler analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonrasında bulgu ve sonuç-

lara gidilmiştir. 

ANALİZ  

Araştırmanın analiz kısmında öncelikli olarak bir model oluşturulmuştur. ANOVA modeli kullanılan 

çalışmamızda toplam 45 ölçekli soru yine istatistik analiz teknikleri ile yorumlanmış ve sonuca gidil-

miştir.  

Çalışma bir ölçek geliştirme şeklindedir. Ölçeğin oluşturulmasında bir ön test yapılarak kullanılan öl-

çeğin geçerlilik (validity) ve güvenirliliği (reliability) saptanmıştır. Yapılan ilk analiz çalışmasına top-

lam 83 farklı demografik özellikte kişi katılmıştır. İlk test/analiz sonrasında 0.72 cronbach alfa katsayısı 

elde edilmiştir. Bu sayı araştırmada kullanılan ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu sağlamıştır. 

BULGULAR  

Araştırma sonrasında yapılan analiz ve elde edilen veriler doğrultusunda çalışmaya katılan katılımcıların 

tamamı uzaktan ergonominin önemine vurgu yapmıştır.  

Katılımcıların kişi/kişilerin (sağlık personeli olmak üzere) tamamına yakını ergonomik kullanım kolay-

lığı sağlayan makine, teçhizat, donanım ve ortamların/yapıların ergonomik olarak düzenlenmesi, dizayn 

edilmesi, hazırlanması ve sürecin uygun hale getirilmesi, başta performans olmak üzere verimlilik dü-

zeyinin artmasına, hasta ve yakınlarının memnuniyet düzeyinin artmasına da katkı sağladığı bulgular 

arasındadır.  

Ergonomik faktörlerin ve düzenlemelerin ayrıca sağlık çalışanlarının zaman yönetimine ve etkin hizmet 

kalitesinin artmasına da katkı sağladığı bulgular istatistik analiz verileri ile desteklenmektedir.  

Ergonominin etkin kullanımı ve kullanıcısına sağladığı fayda yine kullanıcısının psikolojik anlamda 

yeterlilik sağlamasına, yaptığı işe karşı sahiplenme duygusu üzerinde de önemli bir bulgu nedeni olmuş-

tur. 
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SONUÇ  

Araştırma verileri ve bulguları sonrasında;  

Katılımcıların tamamına yakını ergonominin önemini, performans, verimlilik, kaliteli hizmet, memnu-

niyet, işe bağlılık, işe aitlik, etkin zaman yönetimi ve maliyetlerin azalmasına ilişkin sonuçların elde 

edilmesine katkı sağlamıştır.  

Günümüz teknolojisi ile mühendislik teknolojisinin uyumlu bir hale getirilmesi, kullanıcılar ve alıcılar 

arasında önemli bir faktör oluşturmakta, oluşan ergonomik taleplerin hızla hayata geçirilmesi başta ol-

mak üzere tüm talep edenlere olumlu bir katkı sağladığı sonucu ortaya çıkmıştır.  

Ergonominin etkin ve günümüz koşul ile şartlarına uyarlanarak kullanılması bir zorunluluk hali oluştur-

maktadır diyebiliriz. 

İNTERNET KAYNAKLARI  

https://kobitek.com/ergonomi_nedir_ (E.T.10.12.2020) 
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HAYAT EVE SIĞAR- PANDEMİ SÜRECİNDE APARTMANLARA İLİŞKİN 

İNCELEMELER 

Gevher SAYAR, Dicle AYDIN 

Türkiye 

Öz: 2019 Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid 19 virüsü Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Vaka sayıların artması sonucu dünya genelinde birçok tedbir, 

kural ve önlemler alınmış ve insanlar yeni normale alışmaya çalışmışlardır. Covid 19 ile birlikte insan 

hayatındaki dinamiklerde ve önceliklerde birçok değişiklik meydana gelmiştir. Temizlik, maske ve me-

safe üçlü kuralı her fırsatta tekrar edilmiştir. Bununla birlikte en güvenli yerlerin “ev”lerimiz olduğu 

vurgusu, ev dışındaki kamusal ortamlarda kalabalık ya da temastan dolayı bulaş riski açısından, önemle 

üstünde durulan ve evde kalmayı teşvik eden bir slogana dönüşmüştür. Sokağa çıkma kısıtlamaları, kö-

tüye giden durumun seyrini değiştirmek için uygulanmıştır. Pandemi sürecinde “ev” bulaş riskinin en 

az olduğu, en güvenli sığınılan yer olmuştur. Pandeminin bir sonucu olarak insan hayatına giren karan-

tina özellikle konut biçimlenişinin tekrar sorgulanmasına sebep olmuştur. İnsanların bu dönemde en çok 

vakit geçirdikleri apartman tipi konutlarda ortak kullanım alanları/geçiş mekanları (ana giriş, asansör ve 

kat holü) önem kazanmıştır. Apartman girişleri, asansörler, kat holleri tereddütle kullanılan mekânlar 

olmaya başlamıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; pandemi sürecinde insanların kullanırken tedirgin 

olduklarını düşündüğümüz apartman ortak kullanım alanlarını sorgulayarak yeni tasarımlarda mekânsal 

kaliteyi de arttıracağına inandığımız mimari nitelikleri tartışmaya açmaktır. Çalışma kapsamında 

Konya’dan, bir katta 2, 3 ya da 4 daire bulunan farklı apartman örnekleri seçilmiştir. Apartman binala-

rında kamusal alan/yarı özel-kamusal alan/özel alan – mekânsal eşik ve mekânsal geçiş olarak tanımla-

yabildiğimiz sınırlar-mekanlar, bu mekanlardaki mimari elemanlar, havalandırma, aydınlatma, büyük-

lük, yakınlık ölçütleri, pandemi sürecinde tedbir amaçlı uyulması gereken kurallar/eylemler/davranışlar 

bağlamında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Konut, Geçiş Mekanları 
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OTEL OLARAK KULLANILAN SİVİL MİMARLIK ÖRNEKLERİ: İŞLEV VE BİNA 

ADAPTASYONU 

Gevher SAYAR, Dicle AYDIN 

Türkiye 

Öz: Geçmişten geleceğe kültürün aktarımında mimari yapılar, maddi kültür ögeleri olarak taşıdıkları 

değerler ile önemli somut varlıklardır. İnşa edildiği dönemin yapı kültürü, sosyal yaşantısı, toplumsal 

nitelikleri gibi birçok konuda izleri ve bilgileri barındıran tarihi binalar, mimari miras nitelikleriyle bu-

lunduğu bağlamın kimliğini de yansıtmaktadırlar. İçerisinde bulunduğu bağlamın zamanla geçirdiği de-

ğişim ve bölgede farklı yapılı çevre ihtiyaçları gibi sebeplerle yapıların fonksiyonlarının bu değişime 

adapte olması gerekmektedir, aksi takdirde yapılar kullanılmadıkları için atıllaşarak ya da insan eliyle 

yıkılarak yok olmaya mahkûm olacaklardır. Bu yapıların bir değer olarak korunmasında ve geleceğe 

aktarılmasında “yeniden kullanım” bir araç olarak benimsenmektedir. İşlevsel olarak kullanım değerine 

sahip olan her yapı, yeniden kullanıma adaptasyon için değerlendirilmesi gereken bir potansiyele sahip-

tir. Yapı kültürü ve mimari nitelikleriyle yerel olanı yansıtan binaların, yeniden kullanım kararında otel 

işlevi, otellerin temsil niteliği ile örtüşmekte, yapılış amacı otel olmayan yapılar, yeniden kullanım ile 

otele dönüştürülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın konusunu otel olarak hizmet veren sivil mimarlık 

örnekleri oluşturmaktadır. Otellerin günümüzde standartları ve sınıfları oldukça farklı olsa da mimari 

bir değer taşıyan, gündelik yaşamın sahnelendiği, kültürün bir yansıması olan sivil mimarlık örnekleri-

nin otel olarak kullanımı, yapının yaşamına devam etmesi, işlevsel değerini sürdürmesi, yerelliğin ön 

plana çıkması ve bulunduğu yerde gezilecek, görülecek turizm rotalarına da dâhil olabilmesi yönüyle 

de önemli olmaktadır. Çalışmada yazılı kaynaklardan da yararlanılarak otel olarak kullanılan sivil mi-

marlık örnekleri Konya ve Antalya’dan örneklenmiş, mekânsal nitelikleri ile otel işlevinin adaptasyonu 

ele alınmıştır. Butik otel olarak hizmet veren yapılar için işlevsel gereksinimlerin ne olduğu ortaya ko-

yulmuş ve geleneksel evlerin mekânsal nitelikleri tanımlanarak, yeni işleve adaptasyon incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yeniden Kullanım, Otel, İşlev, Sivil Mimarlık 
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DEVELOPMENT OF LASER ENGRAVING MACHINE BY USING ARDUINO SHIELD 

Mehmet ÖNAL, Murat Batuhan GÜNAYDIN, Mücahid ÇALIŞKAN, Nurullah Alper SÜTCÜ 

Turkey 

Abstract: Nowadays, the use of CNC (Digitally Controlled Computer) technology has been developed 

by ensuring the rapid development of the industry. These developments allowed the systems to become 

cheaper and to be used for hobby purposes. CNC machine provides a precise cutting and engraving 

process with almost zero deflection. In addition, since there is no contact with material during CNC 

laser cutting, no crushing or deformity occurs in the processed material. In this project, a 2-axis laser 

engraving & cutting machine was designed, developed and produced using Arduino-uno microproces-

sor. The CNC machine is designed for cutting and carving wood, paper, cardboard and thin matte colo-

red plastic. Open source GRBL with G-code logic was used for machine control. Suitable micro stepper 

motors for machine control were controlled by micro-step driver. Cutting and engraving of the machine 

was achieved by using a 2.5-watt laser. The 3rd axis was not preferred as it was aimed mainly for eng-

raving and cutting of thin materials and laser focusing was done manually. In order to processors on the 

laser CNC machine to work with optimum efficiency for long hours, thermal analysis was performed, 

and the analysis results were optimized with the appropriate analog circuit design and a cooling system. 

Keywords: Laser CNC, Arduino, 2.5-watt Laser, Open Source GRBL 
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A MINI REVIEW ON INFLUENCE OF WC/C, MOS2 SURFACE COATING ON WEAR AND 

FATIGUE BEHAVIOR OF SPUR GEAR 

Senai YALÇINKAYA, Abdull Ghafoor SHAIB 

Turkey 

Abstract: The wear, which causes energy loss in the mechanical systems, warming of the system, low 

tolerance operations of the system with less performance during power and motion transmission, has 

been a subject to focus on since the industrial revolution. Although it is an expectation to eliminate the 

wear incident from mechanical systems, scientists and engineers are working in their relevant search 

interests and have tried ways to minimize the abrasion incident instead of elimination of wear. Beside 

the lubrication process which is one of the most famous methods of reducing wear and friction from the 

tooth surface of spur gears. Up to now different methods have been developed to improve the tooth 

surfaces of spur gears. One of these methods is the application of coating on surface of spur gear flank. 

Coating spur gears which content relative rotational and sliding motion with solid lubricant (MoS2, 

WC/C) improve the performance of system, reduce the energy loss, save time and increase endurance 

limit of mechanism. the study, the effects of MoS2, WC / C surface coating on surface wear of spur gear 

were investigated. The investigated studies determined the problems that spur gear mechanisms were 

exposed to under operating conditions. Suggestions were presented for the solution of detected prob-

lems. Comparisons of these solution suggestions were done. 

Keywords: Spur Gear, FZG Test Machine, Solid Lubricants, WC/C, Mos2, Surface Coating 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HİZMET ALANLARIN ERGONOMİ ALGISI: BİR ÖRNEK 

UYGULAMA 

Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Ali Serdar YÜCEL, Mustafa TALAS, Murat KORKMAZ 

Türkiye 

Öz: Günümüzde birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında yapılan hizmet ve çeşitliliği özelikle sağlık 

çalışanları ile sağlık hizmeti alanlar açısından önemlidir. Hizmet kalitesinin yüksek olması hizmet alan-

lar açısından bir memnuniyet oluşturduğu gibi alınan hizmetin kalitesini de yükseltmektedir. Bu nedenle 

hizmet veren ile hizmet alanlar arasındaki ilişki bu yönden önem arz etmektedir. Gelişen teknoloji ile 

birlikte birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da hizmet kalitesi yükselmiştir. Özellikle günümüz 

teknolojisine bağlı olarak ortaya çıkan yeni teknolojiler hizmet alan ile hizmet verenler arasındaki birçok 

farklı sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olmuştur. Ergonomi bu yönden önemlidir. İhtiyaçların kar-

şılanması, sağlık alanında zor olan ve karşılanması bazen imkansız gibi görünen hizmet çeşitliliğinin bu 

teknolojiler kullanılarak daha kolay ve erişilebilir hale getirilmektedir. Bu nedenle ergonominin kulla-

nımı ve kullanılması artık bir zorunluluktur diyebiliriz. Biz bu çalışmamızda sağlık alanında hizmet alan 

ve hizmet verenler açısından ergonominin önemini uygulamalı olarak incelemeye çalıştır. Bir araştırma 

geliştirme çalışması şeklinde hazırladığımız bu çalışmada katılımcılar üzerinde bir ölçekli anket uygu-

lamaya çalıştık. Hazırlanan anket uzman görüşü alınarak düzenlenmiş ve bir ön test sonrasında asıl uy-

gulama kısmına geçilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler sonrasında farklı istatistik program ve yön-

temler kullanılarak verileri analiz ettik. Analiz sonrasında bulgular doğrultusunda elde ettiğimiz verileri 

değerlendirdik ve sonuca gittik. Sonuç olarak günümüz teknolojisinin hizmet alan ile hizmet verenler 

için sağlık sektörü açısından büyük bir önem arz ettiği sonucunu saptadık.  

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Hekim, Sağlık Çalışanı, Hasta, Hasta Yakını, Teknoloji, Memnuniyet 
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A MINI REVIEW ON INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF WS2, MOS2 SURFACE 

COATING ON WEAR OF SPUR GEAR 

Abdull Ghafoor SHAIB, Senai YALÇINKAYA 

Turkey 

Abstract: In this literature study, the effects of WS2, MoS2 coatings on wear and fatigue of spur gear 

wheels will be examined. As a result of the design, the machine parts used in the machines are worn 

during the operation process. This permanent deformation in tribology called abrasion occurs as material 

loss. The relative movement of the two machine elements and the mold under high pressure during the 

power transmission cause permanent deformation. As a result of the operation of spur gear wheels, 

which are among the machine parts, under difficult conditions, damage occurs in the profile of the gears 

as a result of wear. Since these damages will cause serious problems, it is necessary to know these 

damages and determine the causes of their occurrence in order to prevent them. In the gear mechanism 

that transmits motion and power, high pressure occurs on the tooth surfaces of the gears during the 

transmission of force from the pinion to the gear wheel. Because of this high pressure, abrasion on tooth 

surfaces and fractures occur on the edges of gears. It is one of the most important issues in the machinery 

sector to follow these processes and to take the necessary precautions before they occur when necessary. 

Studies on material losses due to abrasion, wear of gear wheels and other machine parts are economically 

important. In this mini literature study, different coating methods and WS2, MoS2 coating materials 

with lubricant properties, their mixture, the test set of gear wheels and the wear examination on the 

profile surface of the gears were examined on the material surfaces made of steel. The researchers' dis-

coveries, comments and experimental results are discussed here. 

Keywords: Spur Gear Wheel, Solid Lubricant, WS2, Mos2, Surface Coating 
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GOFRET FIRINLARINDAKİ ŞASELERİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE 

HAFİFLETİLMESİ 

Abdullah Sadık TAZEGÜL, Murat MAYDA 

Türkiye 

Öz: Gıda makinelerinde, gofret üretim makineleri önemli bir yer kaplamaktadır. Gofret üretim makine-

lerinin en önemli aşaması gofret üretim fırınlarıdır. Bu fırınlar, genelde döküm malzemelerden imal 

edilmektedirler. Döküm malzemelerin, ısıyı homojene yakın bir şekilde, pişirdiği ürene aktarabilme, geç 

soğuma, yüksek çekme mukavemeti vb. avantajlarından dolayı, gofret fırınlarında tercih edilme sebep-

lerinin başından gelmektedir. Ancak, dökme demirlerin avantajlarının yanında kütle ağırlıklarının fazla 

olması bir dezavantaj olarak bilinmektedir. Mühendislik tasarımında ürünlerin ağırlık hafifletme işlemi 

sıklıkla karşılaşılan bir konudur. Bir parça ya da makinenin gereğinden fazla kütleye sahip olması, 

parça/makine üzerine gelen farklı yönlerdeki yüklerin artması anlamına gelmektedir. Bu durumda, gelen 

yükler ve mevcut probleme özgü sınır şartlarını modellemek ve mukavemet kriterlerine bağlı kalmak 

şartıyla parça, bileşen veya sistemlerin hafifletilmesi gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada, bir gofret fırını 

döküm şaselerin sonlu elemanlar yöntemiyle ısıl ve statik yükler altında hafifletilmesi amaçlanmıştır. 

SolidWorks Simulation yazılımında ilk olarak mevcut şaseye gelen statik ve ısıl yükler altında gerekli 

sınır şartları modellenerek maksimum Von Mises eşlenik gerilmesi ve yer değiştirme değerleri bulun-

muştur. Sonra, şasenin belirli tasarım değişkenleri değiştirilerek Von Mises gerilmeleri ve yer değiştir-

meler yeniden bulunmuş olup mevcut ve iyileştirilmiş şase tasarımı karşılaştırılmıştır. Analizler sonu-

cunda, şase kütlesi %29.6 hafifletilmiş, maksimum eşlenik gerilme ise %15.1 azaltılmıştır. Yer değiş-

tirme değerinde ise göz ardı edilebilir (yaklaşık 0.06 mm) bir artış olmuştur. Bu çalışma, TÜBİTAK 

(TEYDEB) 1501- Sanayi Ar-Ge projesi kapsamında (Proje No: 3192416) gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gofret Fırınları, Küresel Grafitli Dökme Demir, Sonlu Elemanlar Analizi, Ağırlık 

Hafifletme 
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GG-25, GGG-45 VE GJV-350 GOFRET DÖKÜM KALIPLARININ MEKANİK 

ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE YÜZEY KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI 

Abdullah Sadık TAZEGÜL, Uğur KÖKLÜ 

Türkiye 

Öz: Gofret pişirme fırınlarının şaseleri ve pişirme kalıpları dökme demir malzemesinden oluşmaktadır. 

Dökme demirlerin, çekme/akma mukavemetleri ile ısı iletim kat sayıları yüksek olması gibi üstünlükle-

rinin yanında çok ağır olması gibi dezavantajları da bilinmektedir. Sıvı hamur, ısıtılan pişirme kalıpları 

arasında pişirilerek gofret yaprağı elde edilmektedir. Gofret yaprağı, çok ince ve gevrek bir yapıya sa-

hiptir. Bu sebepler, gofret üretiminde en önemli safha gofret yaprağının homojen pişmesi ve eşit kalın-

lıkta olmasıdır. Gofret yaprağının istenen bu özelliğinin sağlaması için gofret pişirme kalıplarının mal-

zemesi son derece önemlidir. Gofret pişirme kalıbı olarak küresel grafitli dökme demir (GGG-45) mal-

zeme endüstriyel olarak kullanılmaktadır. Küresel grafitli dökme demir, standart dökme demirler içeri-

sinde çekme/akma mukavemeti ile öne çıkmaktadır. Ancak, gofret pişirme kalıplarında çekme/akma 

mukavemetin yanında, yüksek ısı iletim kat sayısı, talaşlı imalatta yüksek işlenebilirlik, yüksek yüzey 

kalitesi gibi unsurlarda istenmektedir. Projemizde, farklı özelliklerdeki gofret pişirme kalıp malzemele-

rinin gofret kalitesine etkisi kapsamlı bir şekilde hem deneysel hem de sonlu elemanlar yöntemi kulla-

nılarak araştırılmıştır. Projemizin bir kısmı burada sunulmuştur. Bu bildiride GG-25, GGG-45 ve GJV-

350 malzemelerin mekanik özellikleri ve yüzey kaliteleri araştırılmıştır. GGG-45 ve GG-25 numuneler-

den elde edilen çekme mukavemet değerleri literatürle yakın çıkarken, GJV-350 numunenin çekme mu-

kavemet değeri literatürden daha düşük çıkmıştır. Bu kalıp malzemelerinin yüzey kalitesi değerlendir-

mesinde ise en iyi yüzey kalitesi (hem Ra hem de Rz) GG-25 döküm malzemesinde elde edilirken, en 

kötü yüzey ise GJV-350 döküm malzemesinde elde edilmiştir. Bu çalışma, KOSGEB Araştırma-Geliş-

tirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında proje no: 205719 “Kaliteli 

Gofret Yaprağı Üretmek için Gofret Pişirme Kalıp Setinin Araştırılması ve Geliştirilmesi” isimli proje-

sinin katkılarıyla hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gofret Kalıbı, Döküm Kalıp, Kalıp Malzemesi 
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OPTIMIZATION OF MAGNESIM PHOSPATE CEMENT MIXTURES WITH DIFFERENT 

PARAMETERS 

Ahmet Onur PEHLİVAN 

Turkey 

Abstract: Magnesium phosphate cement gained recognition as a chemically bonded ceramic material 

formed with the reaction of magnesium oxides (MgO) and phosphates (NH4H2PO4). Reactions are 

comparatively very fast and development of microstructure is governed by cementitious based hydrogel 

products. Magnesium phosphate cement is considerably a new type of material that have several good 

properties that may lead to its involvement in concrete sector. MPC has shown decent progress within 

several applications by exhibiting high early age strength, good resistance to shrinkage with exceptional 

bonding properties. However, since several ingredients are needed (magnesium oxide, ammonium 

dihydrogen phosphate, borax (retarder), fly ash), higher number of parameters are involved for optimi-

zing this kind of material. Thus proper knowledge on optimization of these parameters become manda-

tory. In this study, properties of magnesium phosphate cement mortar specimens under compressive 

loading are examined with different mixture parameters. Molar ratios of magnesium oxides to 

NH4H2PO4 were diagnosed for 3 different levels whereas addition of fly ash into the binder mix was 

altered in different amounts. Specimens were cast into 40 x 40 x 40 mm steel molds and cured in a 

cabinet with 55% relative humidity. Molar ratio of 6 was found to be optimum whereas addition of fly 

ash limited 25% showed the highest performance under compression for 28 day results. 

Keywords: Magnesium Phosphate Cement, Compressive Strength, Magnesia, Fly Ash, Optimization 
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A NEW MODEL PROPOSAL for STEEL DAMPERS DESIGNED to SEISMIC ENERGY 

DISSIPATION 

Ahmet ÖZBAYRAK, Ali İhsan ÇELİK 

Turkey 

Abstract: Earthquakes during ground motions load structures a significant amount of displacement 

energy. By using energy-damping steel elements, it is possible to dissipate most of the earthquake-in-

duced energy in buildings. Within the scope of the study, a new energy dissipating steel damper model 

developed. The developed model was named as Energy Dissipating Steel Bean (EDSB). The strength 

and behavior of steel beans with 3 mm, 5 mm, 8 mm and 18 mm thickness under the effect of shear were 

investigated numerically by means of ANSYS program which can compute according to finite element 

method. Shear force strengths, hysterical curves and energy dissipation values under the effect of cyclic 

repetitive loads with displacement control were found according to the FEMA 461 specification. EDSB 

dampers were subjected to a maximum deformation of 250 mm during numerical studies using a struc-

tural steel material with a yield strength of 350 N/mm2 and tensile strength of 430 N/mm2. "Kinematic 

hardening model" was chosen as the most suitable model for cyclic loading in the analyzes made in 

ANSYS program. At the end of the study, findings such as average load strength, load-displacement 

relationships, elastic stiffness, secant stiffness and effective stiffness were obtained. Thanks to these 

findings, yield displacements, ductility and energy dissipation values of EDSBs of different thicknesses 

were determined. It is predicted that if EDSB dampers are used in the future, major damages that may 

occur in buildings under the effect of severe earthquakes can be prevented. 

Keywords: Seismic Load, Steel Damper, Energy Dissipation, Shear Strength, Passive Control 
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GERİLİM MODLU L TİPİ KISMİ REZONANS YÜKSELTİCİ TİP  

DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN ANALİZİ 

Akif KARAFİL 

Türkiye 

Öz: Geleneksel dönüştürücülerde en temel problem yüksek anahtarlama kayıplarının oluşmasıdır. Yük-

sek anahtarlama kayıpları, güç dönüştürücülerinin çalışma frekansını sınırlandırırken aynı zamanda dü-

şük verimliliğe de neden olmaktadır. Bu problemlerin çözümü için yumuşak anahtarlama tekniği kulla-

nılmaktadır. Yumuşak anahtarlama koşulları rezonans ve kısmi rezonans dönüştürücü topolojileri ile 

gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada 60 W’lık altı adet fotovoltaik (PV) panel seri bağlanarak toplam 

360 W giriş gücüne sahip gerilim modlu L tipi kısmi rezonans yükseltici tip dönüştürücünün analizi 

yapılarak PSIM programında benzetimi gerçekleştirilmiştir. Dönüştürücünün çalışma aralıkları detaylı 

olarak analiz edilmiştir. Analizde verilen denklemler Mathcad programına yazılarak matematiksel so-

nuçlar elde edilmiştir. Matematiksel sonuçlara göre devre parametreleri belirlenmiştir. Çalışmada hem 

yarım dalga mod hem de tam dalga mod çalışma incelenmiş olup her iki modun da dalga şekilleri veril-

miştir. Her iki çalışma durumunda da sıfır gerilim anahtarlama (ZVS) koşullarının sağlandığı benzetim 

sonuçları ile gösterilmiştir. L tipi yarım dalga ve tam dalga mod sıfır gerilim anahtarlamalı kısmi rezo-

nans yükseltici tip dönüştürücü devrelerinin güç anahtarı 40 kHz anahtarlama frekansı ile anahtarlan-

mıştır. Aynı zamanda analizde belirlenen çıkış gerilim değeri benzetimde de elde edilmiş olup elde edi-

len sonuç bulgular kısmında verilmiştir. Sıfır gerilim anahtarlamalı kısmi rezonans yükseltici tip dönüş-

türücü devre ile geleneksel dönüştürücülerde karşılaşılan yüksek anahtarlama kayıplarının giderilmesi 

sağlanmakla birlikte dönüştürücü devrenin yüksek frekansta çalıştırılması da sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kısmi Rezonans, Sıfır Gerilim Anahtarlama, Yükseltici Tip Dönüştürücü 
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INVESTIGATION OF MECHANICAL AND THERMOS MECHANICAL BEHAVIOR OF 

FLAX FIBER-REINFORCED PLA BIO-COMPOSITES WITH A COUPLING AGENT AND 

INTERNAL LUBRICANT 

Ali AVCI, Ayşegül AKDOĞAN EKER, Mehmet Safa BODUR 

Turkey 

Abstract: A natural-fiber-reinforced bio-based polymer matrix can be considered a sustainable and en-

vironmentally harmless source. Natural fibers such as flax, sisal, jute, harakeke, and hemp are bio-based, 

which makes them fully biodegradable, simply recyclable for detoxification of materials, and appropri-

ate for carbon dioxide footprint purposes. Synthetic fibers have left their place to natural fibers due to 

natural fiber has decreased greenhouse gas (GHG) emissions, oil dependence, and total cost. In the 

current study, short flax fiber-reinforced PLA matrix bio-composite was manufactured using extrusion 

and injection methods. To enhance the interfacial adhesion between the flax fiber and the PLA matrix, 

alkali treatment was applied to the flax fiber before the extrusion process. The effect of coupling agent 

and internal lubricant on the composite materials was investigated concerning the mechanical, and ther-

momechanical properties of the injected composites. The flexural and tensile moduli of the composites 

were significantly enhanced compared with those of pure PLA samples. The results show that the com-

patibilizer has a significant effect on the thermal, thermo-mechanical, and mechanical properties of the 

composite. Dynamic mechanical thermal analysis and thermogravimetric analysis (TGA) results show 

that the storage modulus of PLA/flax fiber composites is improved compared with those of both pure 

PLA and composites with the coupling agent. Compared with PLA, the impact strength of composite 

increased by more than 2 times; while, the elongation at the break did not suffer an obvious reduction. 

Keywords: PLA, Bio-Composite, Mechanical Properties 
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AYARLANABİLİR, 6 İŞ MİLİNE SAHİP DELİK DELME MAKİNASININ 

GELİŞTİRİLMESİ 

Ali ORAL, Enver YALÇIN, Levent ORUÇ, Burak YILMAZ 

Türkiye 

Öz: Çok eksenli delik delme makinaları, talaşlı imalatın gelişim yıllarından beri, seri üretimde aynı anda 

çok sayıda delik delme ihtiyacı nedeniyle üzerinde çalışılan konulardan biri olagelmiştir. Geçmişte çok 

sayıda karmaşık mekanizmalar kullanılarak elde edilebilen çok eksenli delik delme makinalarının günün 

modern teknikleri kullanılarak PLC/CNC denetimli olarak üretilmektedir. Kuruluşumuzun imalatını 

yaptığı yem makinalarında sıklıkla kullanılan kovalı elevatörler kullanılmaktadır. Bu kovalarda kapasi-

teye bağlı olarak 2-6 adet delik bulunabilmektedir. Her kovada bulunan delik merkezleri arasındaki me-

safe ve delik sayısı farklıdır. Sektörde yer alan çoklu delik delme kafasına sahip makinalar incelendi-

ğinde genellikle delik eksenleri arasındaki mesafe sabit olarak ayarlanmış çoklu delik delme kafalarına 

sahip oldukları görülmektedir. Bunların önemli bir kısmında iş miline matkap takarak veya matkapları 

çıkararak sabit aralıklı delikler deldiği görülmektedir. Bu makinaların hemen hemen tamamı tek eksenli 

olarak çalışmaktadır. Yine makine imalat sektöründe yer alan 3 eksende aynı anda delik delme kapasi-

tesine sahip makinalar bulunmaktadır. Bu makinalarda ise her eksende sadece bir iş mili bulunmaktadır. 

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen ve 200-420 mm ölçü aralıklarında 2-6 adet delik içeren ve delik 

eksenleri de birbirinden farklı olan iki eksenli 6 iş miline sahip kova delme makinası geliştirilmiştir. 

Sistem PLC kontrollü olarak çalıştırılmaktadır. Sisteme kaç adet delik delineceği ve delikler arası me-

safe değeri girilmektedir. İş milleri, step motorlar ile tahrik edilen bilyalı miller ile delik eksenlerine 

getirildikten sonra kovalar pnömatik güç ile matkaplar üzerine yönlendirilerek delinmektedir. Bu işlem 

ile özellikle büyük kovalarda deliklerin delinmesi esnasında önemli biz zaman ve enerji tasarrufu sağ-

lanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kova Delme Makinası, Ayarlanabilir Eksen, Çok İşmilli Matkap 
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THE EFFECT OF PHASE CHANGING MATERIALS ON STRENGTH AND THERMAL 

CONDUCTIVITY IN BUILDING COMPONENTS 

Ali İhsan ÇELİK, Ramazan KAYABAŞI, Ahmet ŞENER 

Turkey 

Abstract: Phase changing substances (PCM) have many use areas. One of the important areas of use is 

to increase the thermal retention capacity of building components. The use of PCM in building compo-

nents increases the thermal retention capacity of the building elements. Researches are carried out on 

the thermal retention capacities of PCMs to store energy in building components and to ensure building 

temperature control. The use of PCM in building components has become an important tool for energy 

saving, since ensuring building temperature control in summer and winter conditions is a situation that 

requires continuity. This feature provided to the building component provides an improvement in the 

energy identity of the building. In general researches, the use of macro, micro and nano encapsulated 

PCM decreases the heat conduction coefficient as it increases the thermal retention capacity of the bu-

ilding components, but decreases the strength as an undesirable situation. However, when the capsule 

size used in micro capsule applications is reduced to 7 microns and below, it is seen that the strength 

increases, while the thermal conductivity coefficient continues to decrease. When the PCM capsule par-

ticle sizes used in the building components are reduced, it provides an improvement in the granulometry 

of the component, so a positive effect on strength is seen in the building components. As a result, if the 

strength in the building component increases or decreases, the thermal conductivity decreases because 

the increase in the PCM ratio increases the thermal retention capacity of the building component. 

Anahtar Kelimeler: Phase Change Material, Compression Strength, Thermal Conductivity, Encapsula-

tion Size, Cement-Based Material 
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GERİ EKSTRÜZYON PROSESİNİN SOĞUK DÖVME YÖNTEMİNDE 

KULLANILMASINDA SİMULASYON DESTEKLİ TASARIMIN ÖNEMİ 

Alper BAYGUT, Çağlar TAŞ, Murat MERMER 

Türkiye 

Öz: Üretim yöntemlerinden biri olan soğuk dövme, malzemenin plastik şekil alma özelliğinden fayda-

lanılarak geliştirilmiş bir yöntemdir. Parça formuna bağlı olarak bu yöntemdeki şekillendirme aşamala-

rından bir tanesi de geri ekstrüzyon yöntemidir. Bu işlemde malzeme kalıbın içine sıkıştırılır ve özel 

pim yardımı ile kalıp içinde akması sağlanır. Soğuk dövme ile delme operasyonunda, kalıp ve şekil 

verici pimin ölçüleri son parça ölçülerini etkilemektedir. Kalıp ve pim geometrisi sabit kaldığından, 

kesit boyunca sabit ölçüdeki parçaların şekillendirilmesi için uygundur. Bu çalışmada, tamamı talaşlı 

imalat yöntemi ile üretilen özel bağlantı elemanının simulasyon destekli olarak soğuk dövme yöntemine 

uygun tasarlanması ve üretilmesi sağlanmıştır. Parçanın kritik proses - tasarım özellikleri ve kritik öl-

çüleri incelendiğinde karşımıza bazı teknik zorluklar çıkmaktadır. Teknik zorlukların başında parça üze-

rinde bulunan deliğin çapı ve derinliğinin talaşlı imalat desteği kullanmadan geri ekstrüzyon yöntemi 

kullanılarak soğuk dövme prosesi ile oluşturulması gelmektedir. Bunun için özel delici pim-zımba tasa-

rımı ve zımba malzemesi (mekanik, metalurjik özellikler, kaplama cinsi, kaplama sertliği) seçimi yapıl-

mıştır. Delme piminin uç bölgesi özel tasarlanarak delme işlemi bittikten sonra delikten kopmadan veya 

yüzeye yapışmadan çıkması sağlanmıştır. Parça üzerindeki tasarım kriterlerinden en önemlisi olan ve 

parçanın üst bölgesinde bulunan Ø8,5 x 18 mm ‘lik iç delik simülasyon destekli soğuk dövme tasarımı 

ile geri ekstrüzyon yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Çalışma sonucu geliştirilen geri ekstrüzyon ka-

lıp tasarımında özel delici pim - zımba yardımı ile talaşlı imalat destekli delme işlemine gerek kalmadan 

kritik çap ve boyda delme işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapılan proses tasarımı ile talaşlı imalat yönte-

minde 5 adet/dak üretim olurken soğuk dövme ile 60 adet/dak üretim gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Soğuk Dövme, Geri Ekstrüzyon, Sonlu Elemanlar Yöntemi 
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GEMİ KAPAKLARINDA AYARLANABİLİR TORK MENTEŞELERİNİN TASARIMI VE 

MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMÜ 

Alper CANMERT, Fatih ÇELİK, Ekrem ALTUNCU 

Türkiye 

Öz: Gemilerin bordalarında bulunan çeşitli yükleme ve/veya transfer işlemlerinde kullanılan büyük 

ebatlı (2.5mx10m) aşağı açılan metalik kapakların güvenilirliği ve emniyeti için özel menteşe tasarımı 

ve mühendislik çözümleri gerekmektedir. Bu tür kapakların ana taşıyıcı kasalarının imalat süreci ve 

fonksiyonel kalite kontrol testleri sonrasında gemi bünyesine kaynaklı birleştirilmeleri gerçekleştiril-

mektedir. Kapak ve kasa yapısının gerek üretimleri ve gerekse gemiye kaynaklı birleştirilmeleri esna-

sında eksenel veya boyutsal çarpılmalar oluşabilmekte ve menteşe akslarının üzerinde artan gerilmeler 

sonucunda akslarda dengesizlikler kapağın sıkışmasına neden olabilmektedir. Bu sıkışmaların önlen-

mesi ve kapak eksenlerinin kontrollü bir şekilde dengelenmesi için menteşelerin tasarımı oldukça önem 

taşımaktadır. Bu menteşe tasarımlarında kapağın açılıp-kapanması için gerekli torkları üzerinden kont-

rollü bir şekilde kapağa aktarabilir olması hedeflenmektedir. Bunun yanında menteşelerin korozyona 

dayanımı, su sızdırmazlık özellikleri ve gerekli mekanik dayanıma sahip olması da gerekmektedir. Ta-

sarım çalışmalarında öncelikle menteşelere binen statik ve dinamik yükler hesaplanmış, gerekli tork 

ihtiyacı belirlenmiştir. Yeterli torku sağlayacak en optimal açıda ve kol mesafesinde bir tork kolu tasar-

lanmıştır. Bunun yanında belirlenen yükleri düşey bileşenlerine karşı koyacak yatak hesaplamaları ya-

pılmış ve küresel yataklamalar, çift eksantrik yataklamalar ve en çarpıcı olarak da endüstriyel reçineli 

yatak-kovanlar kullanılarak tasarım problemi çözümlenmiştir. Bu ayarların en son aşamada bloke edil-

mesi maksatlı olarak da çeşitli mekanik çözümler uygulanmıştır. Bu çalışma kapsamında tasarım süre-

cinde ilgili hesaplamalar, malzeme seçimleri ve analizler karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ayarlı Tork Menteşesi, Su Geçirmez Menteşe, Endüstriyel Reçine Ayarlı Menteşe, 

Gemi Kapağı 
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YÜKSEK HIZLI TREN VE ESNEK YAPI ETKİLEŞİMİNDEN KAYNAKLI 

TİTREŞİMLERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR 

SİMÜLASYONU 

Anıl TUNÇ 

Türkiye 

Öz: Yüksek hızlı trenlerde (HST) işletme hızlarının giderek artması raylı araç gövdesine iletilen konfor 

bozucu titreşimlerinin de artmasına neden olmaktadır. Bu titreşimler sonucunda tren gövdesinde sarsıl-

malar oluşmaktadır. Oluşan sarsılmalar yolcuların konforunu olumsuz etkilemekle birlikte tren sürüş 

güvenliği açısından da sorun teşkil etmektedir. Ayrıca sadece tren gövdesi değil boji ve tekerleklerde de 

köprüden gelen dinamik etkiler sonucu titreşim hareketi gözlemlenmektedir. Bunun sonucunda trenin 

mekanik aksamında kullanılan hareketli parçalar zamanla deforme olmaktadır ve kullanım ömürleri 

azalmaktadır. Bu çalışmada esnek bir köprü üzerinde ilerleyen HST’de oluşan titreşimlerin matematik-

sel modellenmesi ve bilgisayar ortamında simülasyonu yapılmıştır. Ortaya çıkan titreşimler daha önce 

belirenmiş olan tren ve köprü parametreler göz önünde bulundurularak incelenmiştir. HST 10 serbestlik 

dereceli (SD) ve yarım araç olarak modellenmiştir. HST’nin üzerinde hareket ettiği esnek yapı ise basit 

mesnetli sınır şartlarına sahip Euler-Bernoulli kirişi göz önünde bulundurularak modellenmiştir. Elde 

edilen bu iki ayrı sistem tekerleklerin temas noktaları dikkate alınarak oluşturulan dinamik denklemler 

aracılığıyla bütünleştirilmiştir. Sistemin zamana bağlı bütünleşik dinamik hareket denklemleri 

Newmark-β algoritması ile yüksek hassasiyette çözülmüştür. Analiz sonuçları tren gövdesinin kütlesi, 

tren hızı, köprü uzunluğu, tren aks mesafesi ve köprünün sönüm oranı göz önünde bulundurularak de-

ğerlendirilmiş, grafik ve tablolar ile zenginleştirilerek mühendislik bakış açısıyla yorumlanmıştır. Sonuç 

olarak oluşan titreşimlerin önlenmesi ile ilgili literatürde olan çalışmalardan bahsedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: HST-Köprü Etkileşimi, Euler-Bernoulli, Newmark-Β, Konfor, Nümerik Analiz 
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HAVAYOLU AÇIKLIĞI BASINCINA BAĞLI OLARAK ALVEOLAR BASINCIN BULANIK 

MANTIK DENETLEYİCİ İLE DENETLENMESİ 

Ayberk BAYAZIT, Mustafa BURUNKAYA, Nihat ÖZTÜRK 

Türkiye 

Öz: Covid 19 pandemi sürecinde, hastalığın çok hızlı yayılması ve özellikle hastalarda solunum sistem-

lerine verdiği hasarın çok ciddi olabilmesi nedeni ile ventilatör cihazına olan ihtiyaç artmaktadır. Ven-

tilatörler solunum zorluğu çeken hastalar için solunum desteği sağlayan medikal cihazlardır. Bu cihazlar 

nispeten küçük boyutlu ve portatif olan cihazlardan başlayarak, taşınması daha zor olan boyut ve ağır-

lıklarda tasarlanıp üretilebilmektedir. Bu durum, bir yandan bu cihazların tasarımları sırasında kendile-

rine kazandırılan bazı fonksiyonlar ve özelliklerden kaynaklanabildiği gibi, öte yandan sistem fonksi-

yonlarının kontrol edilmesinde kullanılan kontrol yöntemlerine ve bu amaçla kullanılan donanımlara 

bağlı olarak ta değişebilmektedir. Daha fazla fonksiyon ve daha yüksek performans beklenen bu cihaz-

ların ağırlık ve boyutları bu sebeplerle artabilir. Bu problemler hastaların yanı sıra sağlık personelini de 

etkileyebilmektedir. Çünkü hastaların solunum durumlarının takip edilmesi sırasında hastalarla olan te-

masın artmasına ve dolayısı ile bulaş riskinin artmasına neden olabilmektedir. Bu çalışmada ventilatör 

cihazlarındaki basınç değişkeninin yapay zeka yöntemlerinden olan Bulanık Mantık Denetleyicisi kul-

lanılarak kontrol edilmesini sağlayacak bir kontrol sisteminin simülasyonu yapılmıştır. Böylece bu ci-

hazların hem daha etkin çalışabilmeleri sağlanmak ve hem de ağırlıklarının artmasına neden olabilen 

kontrol sistemlerinin donanımsal yöntemler yerine etkin ve akıllı bir yazılım yöntemi ile kontrol edil-

mesi amaçlanmıştır. Böylece hem hastaların daha etkin olarak tedavilerinin yapılabilmesi ve hem de 

sağlık çalışanlarının iş yüklerinin azaltılması amaçlanmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmada, havayolu 

açıklığındaki basınç değişiminin alveolar basıncı etkilemesi sebebi ile, bu ilişki kullanılarak oluşturulan 

mekanik akciğer modelinin MATLAB Simulink programı ile açık döngü ve kapalı döngü transfer fonk-

siyonlarının birim basamak yanıtları bulunmuştur. Bulanık Mantık Denetleyici için gereken değişken 

değerleri Oransal Türevsel (PD) denetim ile kontrol edilmiştir. Bulanık Mantık Denetleyici MATLAB 

Fuzzy Logic Toolbox kullanarak tasarlanmıştır. Basınç denetimini gerçekleştirmek için gerekli olan çı-

kış sinyalleri Bulanık Mantık Denetleyici ile başarı ile elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bulanık Mantık Denetleyici, Alveolar Basınç, Ventilatör Simülasyonu, Havayolu 

Açıklığı Basıncı 
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KARBÜR FREZE UÇLARININ DENEY TASARIMI YÖNTEMİ İLE PERFORMANSININ 

OPTİMİZASYONU 

Aydan ÜSTÜNDAĞ, Senai YALÇINKAYA 

Türkiye 

Öz: Çalışmada, talaşlı imalat yöntemi olan frezeleme işleminde kullanılacak Karbür kesici uçlar farklı 

kesme parametrelerinde aşınma durumu deneysel olarak incelenmiştir. Değişken parametreler aşınma 

analizleri ölçülerek karşılaştırıldı. Yüzey kalitesine etki eden farklı birçok etken vardır. Bunlar Devir 

sayısı, ilerleme hızı, işlenen malzeme sertliği ve karakteristiği, kesme hızı, kesme derinliği, kesme za-

manı, kesici takım kesme kenar açısı, takım tezgâhı rijitliği ve iş parçasının bağlanması, titreşim ve 

kesme sıvısının kullanılmasıdır. Talaşlı işlemede Karbür, kesici takımlar kullanıldı ve bu kesici takım-

larda oluşan aşınmalar ayrıca incelendi. Yüzey pürüzlülülük değerlerinin ölçümü, ideal ölçüm cihazı 

olan DIN ISO, CNOMO parametrelerinin seri ölçümlerini yapabilen, otomatik ve dinamik kalibrasyon 

özelliğine sahip, otomatik, 1,75 /3.6 / 5,6 /17,5 mm tarama boyu seçimli, profil çözünürlüğü 0,012μm, 

entegre termal yazıcılı MAHR Perthometer M1 ölçüm cihazı ile yapıldı. Deneysel çalışmada iş parçası 

olarak, yüksek sıcaklıkta sertliğini büyük oranda ve uzun süre koruyabilen, yüksek hız çeliği olan DIN 

1.3247 çeliği kullanıldı. Talaş kaldırma deneyleri neticesinde oluşan Yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerle-

rine ait matematiksel model kuruldu. Deney düzeneğinde kullanılan CNC tezgâhı; metrik ve inç birim-

lerinde ISO format programlama yapabilen FANUC kontrol üniteli O-M serisi tezgâhta deneysel işlem-

ler yapıldı. Optimizasyon için Minitab R18.2 Paket Programı kullanıldı. Frezelemede kesme paramet-

relerinin yüzey pürüzlülüğüne etkilerini belirlemek için deney tasarımı metodu kullanıldı.CNC de yapı-

lan çalışma; Deneysel Çalışma sonucunda 6000 d/d, 120 m/d Kesme hızında, ve 0,5 mm Talaş derinli-

ğinde optimal yüzey elde edildiği görüldü. 

Anahtar Kelimeler: CNC Freze İşleme Tezgahı, DIN 1.3247 Kobalt-Molibden Yüksek Hız Çeliği, Kar-

bür Kesici Takım, Kesme Operasyonu, Yüzey Pürüzlülüğü, ANOVA 
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A STATISTICAL APPROACH IN THE DECISION-MAKING PROCESS OF SEISMIC RISK 

PRIORITIZATION 

Ayşe Elif ÖZSOY ÖZBAY, Işıl SANRI KARAPINAR 

Turkey 

Abstract: Pre-earthquake prioritization activities performed on a wide set of seismic-prone buildings 

are the crucial stages for seismic risk evaluation. These activities constitute the core part of earthquake 

mitigation plans and the decision-making process regarding the allocation of financial and human reso-

urces by the authorities. Hence, over the past decade, considerable efforts have been devoted to improve 

practical schemes for the prediction of a seismically vulnerable set of buildings that require immediate 

intervention. With this motivation, this study investigates the seismic vulnerability classification for two 

different building typologies possessing potential seismic risk. As a benchmark, a statistical approach 

was implemented using the rapid seismic assessment scores to acquire the seismic hazard distribution 

of the surveyed reinforced concrete and masonry buildings. In line with this, the data obtained from the 

assessment scores of studied buildings was processed by adopting the probability density function to 

obtain the seismic risk distribution curves. The representative seismic risk curves belonging to the stu-

died building datasets were derived employing the Gaussian distribution. Through the use of the statis-

tical analysis on the assessment score data, the mean and standard deviations were estimated and utilized 

as a descriptive measure for the prediction of the seismic performance. As a result of the analysis, a 

preliminary classification was performed regarding the proposed priority levels for the building typolo-

gies. Implications drawn from the results of this pilot study can contribute to the efforts supporting the 

prioritization activities for the decision-makers in the pre-earthquake assessment process. 

Keywords: Pre-Earthquake Assessment, Gaussian Distribution, Statistical Approach, Reinforced Conc-

rete Buildings, Masonry Buildings 
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ASİT DONÖR İLE POLİAMİD ELYAF BOYAMA PROSESİ 

Ayşe USLUOĞLU, Kubilay ÜLKÜ, Ali KESTANE, Sevde BEYLİK, Beyzanur GEZER 

Türkiye 

Öz: Poliamid elyaf, iç giyimden ev tekstiline kadar çok yaygın kullanıma sahip dünyada üretilen ilk 

sentetik liftir. PA lifleri makromoleküllerin sadece bir ucunda amino grubu içerdiğinden az oranda 

amino grubuna sahiptir. Boya alma kapasitesi düşüktür, poliamid ürünlerin boyanmasında hatalı, çizgili 

boyama problemleriyle sıklıkla karşılaşılır. Düzgün ve tekrarlanabilir boyamalar için boyama sıcaklığı 

ve banyo ısıtma hızının uygun olması, boyamanın uygun ve kontrollü pH değerinde yapılması, uygun 

kimyasal madde ve proses seçimi çok önemlidir. Poliamid elyafın boyanması esnasında uygun boyama 

sıcaklığının yanında uygun pH ortamının da sağlanması gerekir. Poliamid elyafın boyama prosesinde 

pH’ın etkili bir şekilde kontrol edilip düzgün, abrajsız, tekrarlanabilir boyamaların sağlanması için kar-

boksilik asit esterleri, asit donörler geliştirilmiştir. Asit donör, boyama esnasında sıcaklıkla kademeli 

olarak bozunur ve asit açığa çıkararak ortamın pH’ının düşmesini sağlar. Asit donör malzemeleri ile 

sıcaklıkla lineer bir pH düşüşü sağlandığı için boyarmadde kumaşa düzgün bir dağılımla bağlanıp tek 

seferde hedeflenen renge ulaşma, abrajsız, düzgün yüzeyli, tekrarlanabilir bir boyama elde edilir ve or-

ganik asit kullanımlarına göre daha verimli renk ve ön – arka renk uyumu sağlar. Bu çalışma kapsa-

mında, formik asit ester yapısı sentezlenip, açık ve orta renk poliamid elyaf boyama proseslerinde sı-

caklık artışına bağlı olarak pH değişimi, boyama üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Sentezlenen ürün-

den poliamid kumaş boyama banyosuna 1 g/L ilave edildiğinde, boyama başlangıç pH değeri 25°C’de 

yaklaşık olarak 7,40’tır. Boya banyosunda kademeli sıcaklık artışı ile 102°C’de 30 dakika tutularak 

kumaşın boyaması tamamlanır. Boyama prosesi tamamlandığında boya banyosunun yaklaşık pH değeri 

4,80’dir. Sentezlediğimiz ürün ile yaptığımız poliamid elyaf boyama sonunda istenilen homojen renk, 

haslık değeri ve tuşe elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Poliamid, Ph, Asit Donör 
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KENTSEL KAMUSAL MEKÂNDA KEVIN LYNCH OKUMALARI: UŞAK KENT 

MEYDANININ KENT BİLEŞENLERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ 

Ayşenur DOĞAN, Melike KALKAN, Muhammed Cemil DOĞAN 

Türkiye 

Öz: Kentsel kamusal mekanlar; karşılaşmaların, etkileşimin ve paylaşımın gerçekleştiği alanlar olmaları 

sebebi ile kent yaşamı için önem arz etmektedir. Bu çalışmada kentsel kamusal mekanlar içerisinde 

değerlendirilen meydan kavramının kent bileşenleri kapsamında incelenmesi hedeflenmiş, bu inceleme 

için Uşak ili merkez ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Meydanı, Hükümet Konağı Meydanı isimleri ile 

de bilinen kent meydanı seçilmiştir. 1953 tarihinde il statüsüne kavuşan Uşak ilinde bu tarihten itibaren 

valilik yapısı önünde kullanıcılarına karşılaşma ve toplanma alanı olarak hizmet veren kent meydanının 

yaklaşık 70 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Zaman içinde meydanda bulunan kentsel mobilyalarda ve 

peyzaj öğelerinde değişiklikler olmuşsa da söz konusu kentsel kamusal mekân, kent belleğinde önemli 

bir yer arz etmektedir. Çalışmada öncelikle kentsel kamusal alanın ve meydanların tanımlarına yer ve-

rilmektedir. Kevin Lynch’in Kent İmgesi kitabında değindiği kent bileşenleri açıklanmakta, çalışılan 

alan ile ilgili tarihi bilgilere, analizlere ve bulgulara yer verilmektedir. Meydanın doluluk- boşluk, yeşil 

alan ve yapı fonksiyon analizleri yapılmıştır. Meydanın güncel ve eski fotoğraflarına yer verilmiş, ge-

çirdiği değişimler belirtilmiştir. Yollar, sınırlar, bölgeler, odak ve işaret noktaları bileşenleri bağlamında 

değerlendirilen meydan ve çevresinde, bu bileşenler tespit edilmiş ve grafik olarak ifadelendirilmiştir. 

Yapılan ilk analizler ile kent bileşenleri bağlamında yapılan incelemeler karşılaştırılmış ve ilişkili olup 

olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç bölümünde çalışma alanının kent bileşenlerini karşılaması/karşılama-

ması durumu tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kamusal Mekan, Kentsel Meydan, Lynch, Kent, Uşak 
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JANT KALIPLARINDA PLASTİK DEFORMASYONU ÖNLEYİCİ UYGULAMALARIN 

GELİŞTİRİLMESİ 

Bora YAY, Erhan AKINCI 

Türkiye 

Öz: Alüminyum alaşımları, hafifliği, yüksek korozyon direnci, düşük ergime sıcaklığı, geri dönüşüme 

uygun olması gibi birçok özelliği ile endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır ve kullanım oranı her 

geçen gün artmaktadır. Özellikle otomotiv ve havacılık sektöründe kullanımı git gide artan bu alaşım-

ların birisi de alüminyum alaşımlı jantlardır. Alüminyum alaşımlı jantlar genellikle alçak basınçlı dö-

küm yöntemi ile üretilmektedir. Bu yöntemde kullanılan kalıplarda yüksek sıcaklıklara dayanıklı sıcak 

iş takım çelikleri kullanılmaktadır. Fakat alüminyum alaşımlı jant kalıplarında karşılaşılan en büyük 

sorunlardan birisi kalıpların belirli döküm adetlerinden sonra deformasyona uğramasıdır. Deformasyon-

lar kalıpta beslemenin yapıldığı ve sıcaklığın en fazla olduğu alt maçanın göbek bölgesinde meydana 

gelmektedir. Deformasyonlar sonucunda kalıptan çıkan jantların ağırlığı artmakta, yurt dışından ithal 

olarak alınan çeliklerle üretilen kalıp parçaları hurdaya ayrılmaktadır. Bu nedenle, yapılan bu çalışmada 

jant kalıplarında deformasyona neden olan etmenler kök neden analizleri ile incelenmiştir. Daha sonra 

deformasyonu engelleyici tasarımlar yapılmıştır ve farklı malzeme denemeleri gerçekleştirilmiştir. Pe-

riyodik olarak kalıpların deformasyon performansları takip edilmiştir ve elde edilen veriler istatistiksel 

olarak incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda çalışma kapsamında uygulanan tasarımın, kalıpların 

deformasyona uğramasında önemli bir azalmaya sebep olduğu, ayrıca mevcut malzemeye alternatif ola-

rak kullanılan sıcak iş takım çeliği sınıfının da daha yüksek deformasyon direnci gösterdiği belirlenmiş-

tir. Belirlenen yeni tasarım ve kalıp malzemesi ile daha yüksek deformasyon direnci sağlanarak kalıp-

ların ömrü artırılabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Alüminyum Döküm, Alüminyum Jant Kalıbı, Kokil Kalıp, Sıcak İş Takım Çeliği, 

Plastik Deformasyon 
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YARIM KÖPRÜ REZONANSLI DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN ANALİZİ VE ÇALIŞMA 

PRENSİBİNİN İNCELENMESİ 

Burak AKIN, Mustafa ÇAĞLAR 

Türkiye 

Öz: Günümüzde tüketici elektroniği cihazlarının kullanımı hayli yaygınlaşmıştır. Dünya genelinde 

enerji tüketimi artmış ve sınırlı enerji kaynakları azalmıştır. Bunun neticesinde enerji verimliliğinin 

önemi artmış ve bu konudaki bilinç düzeyi artmıştır. Tüketici elektroniği cihazlarında daha yüksek 

enerji verimliliğine sahip anahtarlamalı güç kaynakları ve DC-DC dönüştürücüler değer kazanmıştır. 

Bunun yanı sıra artan tüketici elektroniği cihazı üretim adetleriyle birlikte ve özel sektördeki rekabet 

sebebiyle daha düşük fiyatlara piyasaya ürün sürebilmek için ürün malzeme listesi maliyetinin önemi 

artmıştır. Aynı zamanda tüketicilere daha estetik gelmesi ve tercih sebebi olması sebebiyle daha küçük 

veya ince teknolojik ürünlerin tasarımına imkân veren elektronik devreler seçilmek durumunda kalın-

mıştır. Yüksek enerji verimliliği, malzeme listesi maliyeti ve boyut gibi konularda alternatifleri ile kar-

şılaştırıldığında daha efektif sonuçlar veren Yarım Köprü Rezonanslı LLC Dönüştürücü geçtiğimiz yıl-

larda güç kaynağı ve DC-DC dönüştürücü çözümü olarak yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Ek bir aktif 

anahtarlı devre yapısı olmadan yumuşak anahtarlama sağlayabilmesi, düşük komponent sayısı ve yu-

muşak anahtarlama ile anahtarlama kaybını önemli ölçüde azaltması sebepleriyle Yarım Köprü Rezo-

nanslı LLC Dönüştürücü birkaç yüz watt güç seviyelerinde verim, maliyet ve güç yoğunluğu açısından 

en avantajlı tercihlerden biri olmuştur. Bu sebeplerden ötürü bu bildiride Yarım Köprü Rezonanslı LLC 

dönüştürücünün çalışma prensibi, çalışma aralıkları ve önemli tasarım kriterleri incelenmiştir. Aynı za-

manda yeni nesil GaN transistörlerin bu dönüştürücü ile uyumu değerlendirilmiş ve incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rezonanslı Dönüştürücüler, Yumuşak Anahtarlama, Anahtarlamalı Güç Kaynak-

ları, Güç Elektroniği 
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1008 

KENTSEL YAŞAM KALİTESI-REKREASYON ALANLARI ETKİLEŞİMİ 

Bülent CENGİZ 

Türkiye 

Öz: Hızla artan teknolojik gelişmeler ve kentleşme kent insanının hareketlerinin azalmasına neden ol-

maktadır. Azalan fiziksel aktiviteler, sağlık ve kentsel yaşam kalitesi üzerinde doğrudan etki göstermek-

tedir. Kentsel yaşam kalitesini artırmak hem kentlinin sağlığı hem de sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi 

açısından oldukça önem taşımaktadır. Kentlerde kişi başına düşen yeşil alan miktarı ve yeşil alanların 

kalitesi kentsel yaşam kalitesi üzerinde belirleyici olmaktadır. Kentsel yaşam kalitesini artırmak için 

kentsel planlama ve tasarım çalışmalarında rekreasyon alanları özel öneme sahiptir. Kentsel peyzajın 

bileşeni olan rekreasyon alanları diğer kentsel alan kullanımları ile bağlantılı, güvenli, erişilebilir ve 

çeşitli rekreatif etkinliklere olanak sunan ve farklı sosyo-kültürel yapıya hitap edecek şekilde bütüncül 

planlanmalıdır. Rekreasyon alanları, kent insanları için fiziksel aktivite ve spor olanağı sağlarken halkın 

gerek ruhsal hem de fiziksel olarak aktif ve sağlıklı olmalarını desteklenmektedir. Rekreasyon alanları, 

kentte yaşayan insanların kentsel yaşam kalitelerinin yükseltilmesini etkilediğinden dolayı rekreasyonel 

alanlar ile kentsel yaşam kalitesi arasında önemli etkileşim söz konusudur. Bu bildiride, kentsel yaşam 

kalitesi ve rekreasyon alanlarının etkileşimini ortaya koyan örnekler sunulmaktadır. Kentsel rekreasyon 

aktivitelerinin insan sağlığı açısından sağladığı faydalardan bahsedilmektedir. Fiziksel aktivite ve spo-

run sağlıklı yaşam açısından öneminin vurgulandığı bu çalışmanın sonucunda ise kentsel yaşam kalitesi 

üzerinde rekreasyon alanlarının nitelik ve nicelik yönünden peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından 

nasıl değerlendirilmesi gerektiği tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Yaşam Kalitesi, Kentsel Peyzaj, Rekreasyon, Fiziksel Aktivite, Spor 
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1009 

KENTSEL KAMUSAL DIŞ MEKAN ODAK ANLAYIŞIYLA MEYDAN TASARIMI 

Bülent CENGİZ, Bayram KAYA 

Türkiye 

Öz: Meydanlar; kentsel kamusal açık mekanları içerisinde yer alan ve en etkin kullanılan bir mekân 

olarak değerlendirilmektedir. İlk çağlarda beri ve hızlı kentleşme ile birlikte gelişen ve sürekli değişim 

içinde olan, farklı sosyal, kültürel, ekonomik sınıflardan insanların bir araya gelerek ve bütünleşerek her 

türlü kültürel, sosyal paylaşımlarda bulunma imkânı veren, kent halkının rekreasyon ihtiyacını karşıla-

masına olanak sağlayan, kamusal yaşamın aracı olarak görülen bir mekandır. Tarihsel süreçte meydanlar 

özel öneme sahiptir. Meydanlar, taşıdıkları anlam katmanları ile kentlinin bilincinde ve yaşamında yer 

alma potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda kamusal alanın mekânsal boyutu olan meydanlar, insanların 

birbirleriyle etkileşimine ve kentsel yaşamın canlanmasına ve gelişmesine katkı sağlayan mekanlardır. 

Bu kapsamda, çalışma alanı olarak seçilen Bartın’da Kanlıırmak Caddesi üzerinde bulunan ve kentin 

önemli imgelerinden birisi olan Ulus Durağı’nın kamusal alana dönüştürülerek, meydan tasarım ilkeleri 

çerçevesinde “Meydan Tasarım Önerisi” geliştirilmiştir. Meydan tasarım önerisi ile birlikte kullanıcıla-

rın sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilecek, çevresiyle bütünleşen, çeşitli işlevleri bir arada barındıran bir 

meydanı olarak yeniden değerlendirmek; anlam, işlev ve biçim kazandırmak amaçlanmıştır. Aynı za-

manda kentteki açık yeşil alan düzeyini artırmak, insanların boş zamanlarını geçirebileceği, dinlenebi-

leceği ve çeşitli rekreasyonel aktiviteler yapabileceği mekânlar oluşturmak, kentsel yaşam kalitesini ar-

tırmak amacıyla, yeniden işlev kazandırma, estetik, ekolojik ve ekonomik yönden iyileştirilmesi ile bir-

likte meydanının Bartın’a kazandırılması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Meydan, Kamusal Mekan, Tasarım 
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TAVUK YUMURTA AKI TOZUNUN ÖNEMİ VE BAZI FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ 

Büşra Nur GÜNDOĞAN, İlkay ÇELİK, Cemalettin SARIÇOBAN 

Türkiye 

Öz: Yumurta, insan sağlığı ve beslenmesinde çok önemli bir yeri bulunan, yapısı ve besin içeriği bakı-

mından oldukça zengin, kolay ulaşılabilen ekonomik bir gıda kaynağıdır. Dengeli ve yeterli beslenme 

için ihtiyaç duyulan bütün esansiyel besin maddelerini içermektedir, ayrıca yumurta akı da yüksek mik-

tarda protein içerir. Günde iki adet yumurta tüketen bir birey, günlük protein ihtiyacının %20’sini kar-

şılayabilmektedir. Yumurtanın oransal olarak yüksek miktarını yumurta akı oluşturur. Ayrıca yumurta 

akı endüstride yaygın bir kullanım alanına sahiptir ve yüksek protein içeriği ve besleyiciliğinin yanı sıra 

köpürme kabiliyeti ve jelleşme özellikleri gibi birçok avantajı bulunmaktadır. Fakat çabuk bozulabil-

mesi sebebiyle raf ömrü kısadır, mikrobiyolojik yönden riskli bir gıdadır ve nakliye sorunları gibi bazı 

dezavantajları da vardır. Dolayısıyla yumurta akının sahip olduğu dezavantajlar, gıda endüstrisindeki 

uygulamasını sınırlandırmaktadır. Dezavantajları minimuma indirmek isteyen endüstriyel yumurta tü-

keticileri daha ekonomik, kaliteli, güvenli ve kullanışlı işlenmiş yumurta ürünlerine ihtiyaç duymakta-

dırlar. Yumurtanın kurutulması etkili bir yol olarak görülmüştür. Son yıllarda yumurta ürünleri içeri-

sinde işletmelere birçok avantaj sağlaması nedeniyle en çok dikkat çeken ürünlerden biri yumurta akı 

tozudur. Yumurta akı tozu, kabuklu veya sıvı yumurtaya göre mikrobiyolojik açıdan güvenli olması, 

daha az yer tutma özelliği, uzun raf ömrü ve taşıma kolaylığı gibi faydaları dolayısıyla gıda endüstri-

sinde geniş kullanım alanına sahiptir. Yumurta akı tozu ürünleri belli oranlarda su ile karıştırılarak kul-

lanım kolaylığı sunar. Yumurtanın kullanıldığı hemen hemen her alanda gıda ürünlerinin formülasyo-

nuna ilave edilebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Endüstrisi, Yumurta, Yumurta Akı Tozu, Kurutma 
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ET VE ET ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN YENİLEBİLİR FİLM KAPLAMALAR 

Büşra Nur GÜNDOĞAN, İlkay ÇELİK, Cemalettin SARIÇOBAN 

Türkiye 

Öz: Et, içerdiği besin maddeleri, tat, koku ve aroma özellikleri ile insan beslenmesi için vazgeçilmez 

bir protein kaynağıdır. Ayrıca protein kalitesinin yanı sıra içerdiği magnezyum, kalsiyum, demir, sod-

yum, fosfor, çinko ve potasyum gibi mineraller ve A, B vitaminleri açısından da et, birçok gıda madde-

sine göre oldukça ön plandadır. Bireyin metabolik, fizyolojik ve fiziksel faaliyetlerini normal düzeyde 

yapabilmesine katkı sağlayarak bedeni canlı ve güçlü kılar. Ancak et ve et ürünleri, yapısı itibariyle, 

kolay bozulabilen bir gıda olduğu için, muhafaza süresince fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan ol-

dukça önemli riskler taşımaktadır. Bu riskler, depolama koşullarının yanı sıra ürünün ambalajlanmasın-

daki önemi de beraberinde getirir. Doğru seçilmiş bir ambalaj gereci, gerek muhafaza süresini uzatabil-

mekte gerekse ürünün kalite özelliklerini koruyabilmektedir. Ambalaj gereçlerinin yapımında farklı ma-

teryaller kullanılmakta olup ürünü birçok açıdan (özellikle raf ömrü açısından) doğrudan etkileyebil-

mektedir. Sıkça kullanılan plastik ambalajlar, ürüne sağladığı dezavantajlar yanı sıra çevresel kirliliğe 

de neden olması sebebiyle son zamanlarda ambalajlamada farklı yöntemlere yönelimi de artırmıştır. Son 

yıllarda üzerinde çalışmalar yapılan ve dikkatleri üzerine çeken önemli bir ambalaj çeşidi de yenilebilir 

film kaplamalardır. Hem muhafaza esnasında gıdaya sağladığı avantajlar hem de çevre dostu olarak 

bilinmesi nedeniyle ilgi uyandırmaktadır. Yenilebilir film kaplamalar, muhafaza esnasında et ve et ürün-

lerinde meydana gelen nem tat ve koku kaybı, istenmeyen renk değişimi, mikrobiyal kontaminasyon, 

besin değerlerinin azalması gibi durumları önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca gıda üzerinde bir 

katman oluşturan yenilebilir film kaplamalar gıdanın kırılmasını ve ezilmesini minimize ederek meka-

nik koruma sağlamakta ve bu sayede gıdanın bütünlüğünün bozulmamasına katkıda bulunmaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Et ve Et Ürünleri, Ambalaj, Yenilebilir Film Kaplama 
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VEKİL MODELLER İLE YAPISAL OPTİMİZASYONDA DOĞRUDAN CEZA TAHMİNİ 

Büşranur AZAK, Hakan ÖZBAŞARAN 

Türkiye 

Öz: Deneme yanılma metotları ile kısıtları sağlayan ekonomik taşıyıcı sistem tasarımları sunmak nere-

deyse imkânsız olduğundan yapısal optimizasyona ihtiyaç duyulur. Yapısal optimizasyon problemleri-

nin çoğu doğrusal değildir ve ayrık tasarım değişkenleri kullanır; dahası, tasarım değişkenleri ile amaç 

ve kısıt fonksiyonları arasında açık bir matematiksel model çoğunlukla kurulamaz. Bu tür problemlerin 

klasik yöntemler ile çözülmesi son derece güçtür. Neyse ki geleneksel yöntemlerle modellenmesi ve 

çözülmesi zor olan optimizasyon problemleri için metasezgisel algoritmalar ile optimuma yakın çözüm-

ler elde edilebilmektedir. Metasezgisel algoritmaların en önemli dezavantajı ise optimize edilecek yapı-

nın büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlı olarak optimizasyon sürecinin günler, haftalar hatta aylar sü-

rebilmesidir. Optimum sonuca ulaşmak amacıyla bir tasarım sürecinde uzun zaman harcanması optimi-

zasyonun tanımı gereği optimizasyon ilkelerinden uzaklaşılmasına sebep olur. Bu çalışmada yazarlar, 

yapay sinir ağları (YSA) ve gözetimli (denetimli) öğrenme kullanarak yapısal optimizasyon süreçlerini 

hızlandırmaya çalışmışlardır. Gözetimli öğrenme ile eğitilmiş YSA problem çözmek için önceden alınan 

kararlardan veya tecrübelerden faydalanarak görev yapmaktadır ve toplanan veri doğrultusunda sonuç-

lar vermektedir. Çalışmada tasarım adaylarının gerilme ve şekil değiştirme bilgisini tahmin etmek yerine 

doğrudan ceza değerlerini tahmin etme yoluna gidilmiştir. Bu şekilde tahmin mekanizması karmaşık-

lıktan kurtarılarak, modelin daha doğru tahminler yapacağı düşünülmüştür. Sunulan yöntemin başarısı 

basit bir yapısal optimizasyon problemi üzerinde tartışılmıştır. Elde edilen taşıyıcı sistem tasarımları 

incelendiğinde, sunulan yöntemin sonuçlarda iyileşme sağladığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yapısal Optimizasyon, Yapay Sinir Ağları, Vekil Model, Metasezgisel Algoritma-

lar, Kafes Sistem 
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AL1050 H14 VE C40 MALZEMELERİNİN TORNALANMASI SÜRECİNDE OLUŞAN SES 

ŞİDDETİNİN İNCELENMESİ 

Çağatay ERSİN, Hüseyin GÖKÇE 

Türkiye 

Öz: İmalat sürecinde kullanılan malzemenin yapısı işlenebilirlik açısından büyük önem arz etmektedir. 

Her geçen gün artan malzeme çeşitliliği ile beraber işlenebilirlikte de farklı uygulamalar gerçekleştiril-

mektedir. İmalat sektöründe sıkça kullanılan alüminyum yüksek özgül direnç, yüksek korozyon direnci, 

yüksek elektrik ve ısı iletimi gibi özelliklerinden dolayı başta uzay, havacılık ve otomotiv sektörleri 

olmak üzere yaygın olarak kullanılan malzemelerdendir. C40 çeliği ise üretimin her alanında oldukça 

yaygın kullanıma sahip (tarım makineleri, takım tezgâhları, otomotiv gibi) orta karbonlu bir çelik alaşı-

mıdır. İmalat sürecinde ses, ve titreşim bir etki fonksiyonudur ve bu sebepten dolayı büyük bir öneme 

sahiptir. Ses şiddetinin analiz edilebilmesi talaşlı imalat sürecinde karşılaşılabilecek olumsuzlukları ön-

ceden tespit edilebilmesine olanak sağlayacaktır. Bu çalışmada, çaptan tornalama sürecinde çıkan sesin 

şiddeti analiz edilmiştir. Bu kapsamda Al 1050 H14 ve C40 çelik malzemeler 3 farklı talaş derinliği ve 

devir sayısı kullanılmıştır. Deneylerden elde edilen sonuçlar ışığında Regresyon analizi ile matematiksel 

model geliştirilmiştir. Belirlenen kontrol faktörlerinin ses şiddeti üzerinde oldukça etkili olduğu görül-

müştür. Determinasyon katsayısına göre elde edilen matematiksel model %98,7 oranında başarıyla kul-

lanılabilir. Regresyon analizi sonucunda ses şiddetinin en çok malzeme değişiminden etkilendiği görül-

müştür. Artan kesme hızı ve talaş derinliği ses şiddetini artırmıştır. Al1050 H14 alaşımına kıyasla daha 

yüksek mekanik özellikler sergileyen C40 malzemesinin tornalanmasında ses şiddeti değerleri daha yük-

sek ölçülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Çelik, Tornalama, Ses Şiddeti, Kesme Parametreleri 
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PİRİNÇ VE POLYAMİD MALZEMELERİNİN TORNALANMASI SÜRECİNDE OLUŞAN 

SES ŞİDDETİNİN ANALİZİ 

Çağatay ERSİN, Hüseyin GÖKÇE 

Türkiye 

Öz: Günümüzde malzemelerin kullanım alanlarındaki ihtiyaç ergonomi, estetik, mukavemet, maliyet 

vb birçok gereksinim ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde birçok yeni malzeme üretilmiştir. Bu-

nunla birlikte yeni imalat yöntemleri ve uygulamalar geliştirilmiştir. Bakır ve çinko alaşımı olan pirincin 

üretilmesi ve şekillendirilebilmesinin kolay olmasının yanında görsel çekiciliğinden ötürü de başta tesi-

sat projeleri olmak üzere birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Polyamid malzeme ise aşınma 

ve bükülmelere karşı mukavim sert bir plastik türüdür. Özellikle düşük yükler altında darbe sönümleme 

kabiliyetlerinden ötürü son yıllarda talep gören malzemelerdendir. Talaşlı üretim sürecinde kesme iş-

lemi esnasında ortaya çıkan ses işlenebilirlikle yakından ilgilidir ve süreç içerisinde işlenebilirliği analiz 

edebilmemize olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada, çaptan tornalama sürecinde çıkan sesin şiddeti ana-

liz edilmiştir. Bu kapsamda CuZn15 pirinç ve Polyamid malzemeler, 3 farklı talaş derinliği ve 3 farklı 

devir sayısı kullanılarak bir dizi tornalama deneyine tabi tutulmuştur. Deneylerden elde edilen sonuçlar 

ışığında Regresyon analizi ile matematiksel model geliştirilmiştir. Belirlenen kesme parametrelerinin 

ses şiddeti üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Determinasyon katsayısına göre elde edilen matematiksel 

modelin %97,0 oranında başarıyla kullanılabileceği görülmüştür. Regresyon analizi sonucunda ses şid-

detinin en çok malzeme değişiminden etkilendiği tespit edilmiş ayrıca artan kesme hızı ve talaş derinliği 

ses şiddetini artırmıştır. Polyamid malzemeye kıyasla daha yüksek mekanik özellikler sergileyen 

CuZn15 malzemesinin tornalanmasında ses şiddeti daha yüksek değerlerde ölçülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Pirinç, Polyamid, Tornalama, Ses Şiddeti, Kesme Parametreleri 
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NORDİC GOLD ALAŞIMINDA ISIL İŞLEMİN MEKANİK ÖZELLİKLERE VE 

ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞE ETKİSİ 

Çağlar YÜKSEL, Hüseyincan EKER, Mustafa ÇİĞDEM, Muzaffer TÜRKOĞLU,  

Yunus Emre BENKLİ 

Türkiye 

Öz: Nordic Gold diye adlandırılan bu alaşım bir çok ülkenin para pullarında kullanılmaktadır. %89 

Bakır, %5 Zn, % 5 Al % 1 Sn dan oluşmaktadır. Döküm işlemi için 2 fırın kulanılmıştır. Üst ocakta 

kimyasal kompozisyon belirlendikten sonra alt ocağa sıvı metal aktarılmıştır. Alt ocaktan 1200 C0 ‘de 

yarı kontinü döküm sistemi ile 4 metre uzunlukta slab halinde 200*660 mm boyutlarında döküm işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Slablar 5 saat 1100 C0 ‘de bekletildikten sonra sıcak haddeleme yöntemi ile 200 

mm’den 18 mm kalınlığa indirgenmiştir. Frezeleme işleminin ardından yüzey kalitesi soğuk haddeye 

uygun hale getirilmiş ve 15 mm kalınlığa ulaşılmıştır. Şeritlere soğuk haddeleme işlemine müteakip 

yeniden kristalizasyon ısıl işlemi uygulanarak ilk olarak 7mm kalınlığa daha sonra 2.20 mm kalınlığa 

haddelenmiştir. %25 redüksiyon ile 1.66 mm nihai kalınlığa soğuk haddeleme yapılmıştır. 200 tonluk 

pres ile pul halinde numuneler elde edilmiştir. 5 farklı dökümden gelen şeritlerin her birinden 100 nu-

mune alınmıştır. Bu numunelerin 10 tanesi referans numuneleri olarak belirlenmiştir. Arta kalan 90 nu-

mune 600-650-750 C ve 60-90-120 dk kombinasyonları ile 9 farklı şekilde proses edilmiştir. Tüm 

numunelerin kimyevi içeriği atomik adsorbsiyon cihazı ile tayin edilmiş olup, sertlik değerleri Vickers 

sertlik yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. Ayrıca tüm numunelerin elektriksel iletkenlik değerleri de 

%IACS biriminden ölçülmüştür. Yapılan deneysel çalışmalar sonrasında ısıl işlem sıcaklığının artması 

ve sürenin artması tane büyümesine sebep olmaktadır. Bu durumun sonucu olarak sertlik sonuçlarında 

düşüş, elektriksel iletkenlikte ise artış olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nordic Gold, Elektriksel İletkenlik, Mekanik Özellikler, Isıl İşlem, Tavlama 
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GRAIN REFINEMENT OF CUZN10 WITH FE 

Çağlar YÜKSEL, Hüseyincan EKER, Muzaffer TÜRKOĞLU, Yaşar Onur BATMAZ, Mustafa EN-

GİN 

Turkey 

Abstract: Even though there are several methods to obtain refined grains in the cast microstructure, 

grain refining via chemical agents introducing to the liquid metal is a common practice to procure en-

hanced properties of both net-shape and near-net shape parts for casting applications. The importance 

of fine grains in contrast to columnar grains is known for casting. A fine-grained structure has reduced 

anisotropy, good formability, and less segregation.Besides, efforts of casting engineers always are at-

tempted to attain more refined cast structures, thus, this trial is focussed on semi-continuous casting 

system of copper alloys. In addition, the grain refining mechanism provides hot tear resistance, casting 

fluidity, and increased surface quality for some alloys. It has importance in copper alloys as well as 

resistance in hot tear resistance.In this study, grain refinement behavior of six different hot-rolled 

CuZn10 copper alloys was investigated. 0.01, 0.03, 0.06, 0.09, 0.12, and 0.15 wt.% Fe were added to 

the brass melt. Tensile tests were performed to evaluate the effect of Fe element as a grain refiner, and 

values of the mechanical tests were measured according to ASTM E8 / E8M-16ae1. A correlation was 

established between Fe% and mechanical properties. Also, microstructural analyzes were conducted via 

optical microscope to examine the average grain size. 

Keywords: CuZn10, Brass, Hot Rolling, Grain Refinement, Grain Refiner 
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KENAR TAKİP SİSTEMİ İLE ÇALIŞAN KAYNAK AĞZI AÇMA MAKİNESİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

Can TUNCER, Ali ORAL 

Türkiye 

Öz: Kaynak bağlantıları ile iki veya daha fazla parça çözülemeyecek bir şekilde malzeme bağlı olarak 

birleştirilir. Kaynak işleminde; genellikle ergiyen malzemelerin birbirine karışması dolayısıyla bir ko-

hezyon bağı söz konusu olduğundan ancak aynı veya yakın cins malzemelerin kaynak edilmesi müm-

kündür. Kaynak işleminde genellikle birleştirilen malzemelerle aynı yapıda ilave bir malzeme de (elekt-

rot) kullanılarak birleştirme yapılabilir. Kaynak işlemi sırasında kaynak malzemesinin birleştirilecek 

malzemelere iyi bir nüfuziyet sağlaması ve birleştirilmiş yapının istenilen dayanımı göstermesi için kay-

nak yapılacak bölgelere farklı geometrilerde kaynak ağzı açılmalıdır. Bu çalışmada rüzgar türbin kulesi 

gövdesine uygulanacak kaynak işlemlerinin yapılabilmesi için akıllı bir kaynak ağzı açma makinesi ge-

liştirilmiştir. Rüzgâr kule üretimi, tasarım, şekillendirme ve birleştirme aşamalarından oluşmaktadır. 

Kaynak işlemleri rüzgâr türbini kulesi imalatının olmazsa olmaz ve en önemli aşamalarındandır. Çalış-

mada, geleneksel olarak CNC kodlarıyla çalışan tezgahlar yerine kenar takip sistemiyle CNC koduna 

bağlı olmadan kaynak ağzı açılmasını sağlayan bir makine geliştirilecektir. Geliştirilen makineyle kenar 

takip sistemi sayesinde, kaynak ağzı açılacak plakanın tablaya bağlanmasında hassas ayar zamanlarının 

elimine edilmesi planlanmaktadır. Bu makine, rüzgar kulesi üretiminde kaynak süreçlerinde yarı oto-

matik freze makinaları ile yapılan kaynak ağzı açma işleminin yerini alacak, akıllı ve otomatik bir sis-

temin tasarım, proses geliştirme ve imalat aşamalarını içeren özgün bir makinedir. Kaynak ağzı açma 

işleminin kenar takip sistemi ile yönetilecek olması gereksiz ayar zamanlarını ortadan kaldırmakta ve 

kaynak işleminde üretim hızının artmasına katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kaynak Ağzı Açma Makinası, Kaynaklı Birleştirme, Rüzgar Türbin Kulesi 
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TIME HISTORY ANALYSIS OF A REINFORCED CONCRETE (RC) BUILDING IN HILLY 

TERRAIN SUBJECTED TO EARTHQUAKE 

Çiğdem AVCI-KARATAŞ 

Turkey 

Abstract: Mountainous terrain provides numerable challenges to a civil engineer for any construction 

activity. These include construction in areas of high earthquake intensity, extreme climates and terrorist 

activities (e.g., blast loading). The topography of hills necessitates construction of structures with asym-

metric designs and mass distribution. Such structures when subjected to various forces and loads behave 

in a manner which is different from the structures that are constructed on plain areas. There exist many 

weak spots in such buildings which is needed to be identified and thereafter appropriately designed. 

However, such remote hilly areas where well designed structures are to cater for these effects are requ-

ired, are yet to witness designs based on sound structural engineering. Considering the need for a suitable 

analysis and design of mid-rise reinforced concrete (RC) buildings in hilly regions, the present deals 

with the evaluation of the response of a G+3 building on a hilly area subjected to earthquake and wind. 

Four different types of slopes with inclinations 150, 300, 450 and 600 were considered for the present 

study to assess the performance of building subjected to lateral loads. Time history analysis has been 

employed for the analysis using SAP2000 software. The results indicated that the building with a slope 

of 150 is preferred compared to others to withstand the lateral loads. It was also observed that the short 

column towards hill sloped had experienced the maximum stress. Absolute Joint displacements and 

accelerations increased with the increase in slope of ground when subjected to lateral loads. 

Anahtar Kelimeler: Time History Analysis, Earthquake, Reinforced Concrete (RC), Seismic Response, 

Structural Modeling 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

1019 

AĞIR TİCARİ ARAÇLAR İÇİN DİSK FREN SICAKLIK ÖLÇÜM TEKNİKLERİNİN 

DENEYSEL KARŞILAŞTIRILMASI 

Cihan KİREÇCİ, Özgün Cem YILMAZ, Bora GÜNTAY, Barış YILMAZ 

Türkiye 

Öz: Ağır vasıtalarda fren sistemleri güvenlik açısından büyük önem teşkil etmektedir. Aracı yavaşlat-

mak ve durdurmak için gerekli frenleme kuvveti balataların sahip olduğu sürtünme özelliği ile sağlan-

maktadır. Frenleme esnasında disk frenlerde balata ve disk, kampanalı frenlerde ise balata ve kampana 

ikililerinden oluşan sürtünme çifti arasında oluşan sürtünme nedeniyle ısı açığa çıkmakta ve sürtünme 

çiftinin sıcaklığı artmaktadır. Balataların sürtünme yüzeyinin sürtünme katsayısı belli sıcaklık aralığında 

büyük bir değişkenlik göstermemektedir. Fakat sürtünme yüzeyi kritik sıcaklık değerine ulaştığında 

malzeme yapısından dolayı balata yüzeyi sürtünme özelliğini tamamen ya da büyük oranda kaybederek 

frenleme için gerekli sürtünme kuvvetini sağlayamamaktadır. Balataların bu yüksek sıcaklık etkisi ile 

sürtünme özelliğini yitirmesi sonucu ciddi kazalar meydana gelebilmektedir. Fren sistemlerinin gelişti-

rilmesi için yapılan laboratuvar ve araç testlerinde balata sıcaklık değerinin doğru bir şekilde ölçülebil-

mesi çok önemlidir. Bu amaçla çeşitli ekipman ve yöntemler kullanılmaktadır. Fakat ideal olan durum, 

her araçta balata sıcaklıklarını ölçen bir sistem bulunması, araç hareket halindeyken, balata sürtünme 

yüzeyi sıcaklıklarının gerçek zamanlı ölçülebilmesi ve bu verinin kazaları önlemek amacıyla kullanıla-

bilmesidir. Bununla beraber giderek yaygınlaşmakta olan otonom araç sistemleri için fren sıcaklıklarının 

bilinmesi, frenleme karakteristiğinin kestirimi için önemli bir sistem girdisi teşkil etmektedir. Bu ça-

lışma kapsamında disk fren balatası üzerinden fren sıcaklıklarını ölçme metotları incelenmiş ve test 

edilmiştir. Geleneksel ölçüm yöntemlerinde karşılaşılan ve ölçüm doğruluğunu, hassasiyetini etkileyen 

problemlerin önüne geçilmesini sağlayacak ve seri üretim koşullarında düşük maliyetle üretilebilecek 

yeni ölçüm metotları önerilmiştir. Önerilen bu metotlar laboratuvar koşullarında ve gerçek araç ile saha 

koşullarında test edilerek geleneksel yöntemler ile karşılaştırılmış, avantajları ve dezavantajları analiz 

edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ağır Ticari Araç, Disk Fren, Kampanalı Fren, Sıcaklık, Balata, Sensör 
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ABKANT PRESLER İÇİN OTOMATIK MOTORLU DAM UYGULAMASI 

Cihan TORHAN, Kenan SEYMEN, Oktay ÇELENK, Feridun ŞERİFOĞLU 

Türkiye 

Öz: Abkant pres makineleri, metal sacların bükülerek kalıcı olarak yani plastik şekillendirilmesi işini 

yapar. Metal saclarda endüstriyel anlamda büküm ihtiyacı, bir çok durumda diğer üretim yöntemlerine 

kıyasla daha ucuz ve hızlı olabilmesinden gelmektedir. Günümüzde görüntü işleme teknolojilerinin ma-

liyetlerinin düşmesi ile beraber abkant presler için geliştirilen motorlu DAM (Durma Açı Ölçüm) sis-

temi de bu maliyet ve hız kazancının yanında büküm açısı doğruluğuna bağlı olarak kalite için harcanan 

zamanı en aza indirmektedir. Proje kapsamında belirlenen konsept doğrultusunda mühendislik hesapla-

maları yapılarak, tasarım için Solidworks, yazılım için VisualStudio programlarından yararlanarak mo-

deller oluşturulmuştur. Bu modellere göre prototip imalatı yapılarak belirlenen kontrol kriterlerine göre 

testleri yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Açı Ölçüm, Abkant, Büküm 
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FİZİKSEL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN BİR FİRMADA İNCELENMESİ 

Demet GÖNEN OCAKTAN, A.Deniz KARAOĞLAN, Levent ORUÇ, Ali ORAL 

Türkiye 

Öz: Çalışanlar işyerlerinde fiziksel, çevresel ve psikolojik ergonomik risk faktörlerinin etkisi altında-

dırlar. Çalışanların yaptıkları işlerden kaynaklanan fiziksel risk faktörleri, örneğin aşırı kuvvet gerekti-

ren, tekrar eden, statik ve ergonomik açıdan uygun olmayan duruşlar gerektiren işler, zamanla kas iskelet 

sistemi rahatsızlıklarına neden olmaktadır. Çalışma ortamındaki gürültü, titreşim, aydınlatma, sıcaklık 

ve zehirli gazlar gibi faktörler de çevresel faktörleri oluşturmakta ve çalışanı hem sağlık, hem iş perfor-

mansı hem de psikolojik açıdan etkilemektedir. Çalışanların iş yerlerinde çevresiyle iletişim sağlayama-

ması, ekonomik sıkıntıların varlığı, grup çalışmasına yatkın olmama gibi durumlar da psikolojik faktör-

ler olarak değerlendirilmektedir. Ergonomik risk faktörleri çalışanlarda yaratacağı sağlık problemleri ile 

iş verimini düşürmekte ve bazı durumlarda iş güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Tüm bu olumsuzluk-

ları minimize edecek hatta ortadan kaldıracak önlemler alınmalıdır. Bu çalışmada, yem makineleri ve 

yem tesisi üretimi gerçekleştiren bir firma, fiziksel ve çevresel ergonomik risk faktörleri açısından in-

celenmiştir. Firmada, çevresel risk faktörlerinden gürültü değerlendirilerek gürültü haritası oluşturulmuş 

ve yüksek gürültülü iş istasyonları belirlenmiş ve gürültü seviyesini düşürmek amacıyla önerilerde bu-

lunulmuştur. Fiziksel risk faktörleri açısından atölye için risk analizi geçekleştirilmiş ve ayrıca çalışan-

ların duruşlarının ergonomik açıdan uygunluğu Hızlı Üst Vücut Değerlendirme Yöntemi (REBA) ve 

bilgisayar destekli ergonomi yazılımı AnyBody Modelleme sistemi ile değerlendirilmiştir. Çalışanlar 

için risk oluşturabilecek çalışma duruşları için önerilerde bulunulmuş, böylece çevresel ve fiziksel risk 

faktörlerinin yol açabileceği olumsuzluklar önlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ergonomik Risk Faktörleri, Çevresel Risk Faktörleri, Ergonomik Olmayan Duruş-

lar, REBA, Anybody Modelleme Sistemi 
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MİMARLIK VE İÇ MİMARLIK MÜFREDATLARINDA EVRENSEL TASARIM  

DERSİNİN YERİ 

Dilara BERK COŞKUN 

Türkiye 

Öz: Kentsel ölçekte yapılan eksik ve yanlış uygulamalar, bireylerin bir mekana ulaşımını ve o mekan-

daki hareketlerini zorlaştırabilmektedir. Fiziksel engelliler, yaşlılar, çocuklar, bebek arabası kullanan 

veya eşya taşıyan bireylerin kent içerisindeki erişimleri, yanlış tasarımlar yüzünden kısıtlanabilmekte-

dir. İçinde yaşadığımız çevrenin tüm kullanıcı bireyler tarafından eşit bir şekilde kullanılabilmesi için, 

evrensel tasarım fikrinin yaygınlaşması gerekmektedir. Evrensel tasarım fikri, 1985 yılında Amerikalı 

Mimar Ronald L. Mace tarafından ortaya atılmıştır. Bu kavramı Mace, farklı yaş, boyut ve yetenekteki 

bireyler tarafından kullanabilecek ürün ve çevre tasarımı olarak tanımlamaktadır. Bu fikrin yaygınlaşa-

bilmesi için mimarlık ve iç mimarlık disiplinlerinde verilmekte olan tasarım eğitiminin rolü büyüktür. 

Mimarlık ve iç mimarlık eğitimlerinde evrensel tasarım dersinin zorunlu olarak verilmesi, öğrencilerin 

tasarımcı rolünü üstlenmeden önce bu konuya olan bilgi ve hassasiyetinin artırılması açısından önemli-

dir. Bu çalışmada, İstanbul’da lisans düzeyinde mimarlık, iç mimarlık ve iç mimarlık ve çevre tasarımı 

eğitimi veren 38 üniversite araştırılmıştır. Bu üniversitelerin lisans düzeyindeki müfredatları incelenmiş 

ve evrensel tasarım ile ilgili verilmekte olan dersler tespit edilmiştir. Bu derslerin seçmeli veya zorunlu 

olma durumları analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen verilere göre, mimarlık bö-

lümlerinin %65’inde, iç mimarlık bölümlerinin %64’ünde, iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinin 

%70’inde evrensel tasarım ile ilişkili dersler bulunmaktadır. Evrensel tasarım derslerinin bu okullarda 

zorunlu verilme oranı ise oldukça düşüktür. Mimarlık bölümlerinde bu oran %12, iç mimarlık bölümle-

rinde %5, iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinde ise %17’dir. Çalışmanın sonunda evrensel tasarım 

dersinin mimarlık, iç mimarlık ve iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümleri için müfredata zorunlu ders 

kategorisine alınmasının gerekliliklerine değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Evrensel Tasarım, Herkes İçin Tasarım, Kapsayıcı Tasarım, Mimarlık Eğitimi 
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ANAOKULU TASARIMLARINDA SINIRLARIN KALDIRILMASI: FUJI ANAOKULU 

ÖRNEĞİ 

Dilara BERK COŞKUN 

Türkiye 

Öz: 0-6 yaş grubunu kapsayan okul öncesi dönem, çocukların öğrenme kapasitelerinin en yüksek sevi-

yede olduğu dönemdir. Bu yaş aralığı, çocukların kişiliklerinin geliştiği, kendilerini tanımaya başladık-

ları ve yeteneklerini keşfettikleri için yaşamlarındaki en önemli dönemdir. Bu yaş grubunda bulunan 

çocuklar, fiziksel aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri açık alanlara ve oyun oynayabilecekleri mekanlara 

ihtiyaç duymaktadır. Eğitimin ve gelişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için, okul öncesi eğitim yapılarının 

çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, Dünya’nın en 

iyi anaokulu olarak kabul edilen Fuji Anaokulu araştırılmış ve tasarım kriterleri irdelenmiştir. Fuji Ana-

okulu 2007 yılında, Tezuka Mimarlık tarafından Tokyo’da inşa edilmiştir. Yapının tasarımında, çocuk-

ların koşmayı sevdiği düşüncesinden yola çıkılmıştır. Bu bağlamda çocuklar için sonsuz koşma imkanı 

tanıması amacıyla oval biçimde tasarlanmıştır. Çocuk ölçeğine uygun bir şekilde kat yüksekliği düşü-

rülmüş ve tek katlı olarak planlanmıştır. Binanın oval teras çatısı ve iç avlusu çocuklar için oyun mekanı 

olmuştur. Arazide bulunan Zelkova ağaçlarının yapıya dahil edilmesiyle, doğayla iç içe geçmiş bir ta-

sarım ortaya çıkmıştır. Binanın içinden geçen Zelkova ağaçlarının yanında bulunan koruyucu fileler, 

çocukların zıplamasına ve tırmanmasına olanak sağlamaktadır. Sınıfların aralarında duvar bulunma-

makta, mekanları belirginleştirmek için yalnızca mobilya olarak kutular kullanılmaktadır. Bu durum, 

geleneksel eğitim yapılarındaki duvar kavramına yeni bir yaklaşım sergilemiş olup, kapalı duvar hissi-

nin oluşturduğu sınırları ortadan kaldırmıştır. Bu çalışmada, çocukların fiziksel aktivitelerini destekle-

yecek mekanlar sağlayan ve sınırların kaldırıldığı bir okul olan Fuji Anaokulu’nun tasarımında dikkate 

alınmış olan özellikler incelenmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmada okul öncesi dönemdeki çocukların fi-

ziksel ve bilişsel gelişimlerini destekleyecek mimari tasarımların önemi vurgulanmış ve ülkemizde ya-

pılacak olan anaokulu yapıları için yeni bir bakış açısı ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anaokulu Tasarımı, Çocuk, Fuji Anaokulu, Sınırların Kaldırılması 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

1024 

REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE İSTANBUL İLİ DOĞALGAZ 

TÜKETİM TAHMİNİ 

Eda MANGAN KARACA, Ali Fuat GÜNERİ 

Türkiye 

Öz: Türkiye doğalgaz ihtiyacının yaklaşık %99’unu ithal etmektedir. Türkiye’de henüz yeterli stoklama 

imkanının bulunmaması ve doğalgazın önemli bir ihtiyaç olması göz önünde bulundurulduğunda doğal-

gaz tahmininin doğru yapılması büyük bir önem arz eder. Doğalgaz dağıtım şirketleri doğalgaz alım 

satım anlaşmalarında taahhüt ettikleri miktara mutabık kalma durumundadır. Dağıtım şirketleri bildir-

dikleri tüketim miktarının altında kalmaları durumunda kullanılmayan doğalgazın parasını ödemekle 

yükümlü veya fazla arz olması durumunda organizasyonun planını bozmakla beraber doğalgaz tedarik 

sıkıntısı yaşayabilmektedir. Bu nedenle doğalgazın yıllık, aylık ve günlük tahminlerinin doğru bir şe-

kilde yapılması dağıtım şirketlerinin ve tedarik eden şirketlerin hem organizasyonu ve hem de arz-talep 

dengesi açısından çok önemlidir. İstanbul, başta konut olmak üzere elektrik ve sanayi müşterileri ile 

doğalgaz tüketimi en yüksek ildir. Bu çalışma İstanbul ili için günlük doğalgaz tüketim tahminini içer-

mektedir. İGDAŞ’tan alınan 15 yıllık (2004-2019) doğalgaz tüketim verileri ile Meteoroloji’den alınan 

günlük maksimum, minimum sıcaklık verileri başta olmak üzere veri seti oluşturulmuştur. Öncelikle 

veri seti %20 test % 80 eğitim verisi olarak modellenmiş ve lineer modellerden Multi Regresyon yön-

temi uygulanmış ardından Lasso ve Ridge Regresyon ile regresyon tahmin başarıları kıyaslanmıştır. 

Regresyon yöntemleri ile elde edilen sonuçların akabinde lineer olmayan yöntemler uygulanmış ve Çok 

Katmanlı Yapay Sinir Ağları (YSA) ile Destek Vektör Regresyonu (SVR) kullanılarak tahminleme ya-

pılmıştır. Uygulanan bütün yöntemler Python programında JupyterLab ile modellenmiştir. Regresyon 

yöntemleri, Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağları ve SVR kıyaslandığında lineer olmayan modeller içeri-

sinden Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağları’nın başarısı daha yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: Doğalgaz, Tahmin, Multi Regresyon, Yapay Sinir Ağları, Svr 
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HAVA ARAÇLARINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER İLE DERİN ÖĞRENME TABANLI 

AFET SINIFLANDIRMASI 

Emre GAZİ, Ahmet GÜRHANLI 

Türkiye 

Öz: Derin öğrenme tekniklerinin büyük bir hızla gelişmesi ve bir çok probleme uyarlanabilir yapıda 

olması içinde bulunduğumuz çağda yaşanılan bir çok sorunun üstesinden gelebilmektedir. Türkiye gibi 

deprem kuşağında olan ve beraberinde bir çok afetin görüldüğü ülkelerde bu teknolojik gelişmelerin 

kullanımı için oldukça fazla alan mevcuttur. Derin öğrenmenin uygulandığı görüntü sınıflandırma algo-

ritmaları bu alanın içinde yer almaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda Türkiye’de yaşanan İzmir, Elazığ, 

Van, İzmit depremlerinin yanı sıra Giresun toprak kayması, Hatay orman yangını gibi güncel olaylardan 

alınmış, hava araçlarından çekilen görüntüler toplanmıştır. Bu görüntülerin yanı sıra dünyanın çeşitli 

yerlerinden alınan, hava araçları ile çekilmiş afet fotoğraflarına veri setinde yer verilmiştir. Bu görüntü-

ler ile en modern derin öğrenme yöntemleri birleştirerek afet görüntülerinin sınıflandırması konusu in-

celenmektedir. Yine son yıllarda ortaya çıkan ve birbirinden farklı kabiliyetlere sahip olan Inception, 

MobileNet ve DenseNet gibi derin öğrenme mimarileri transfer öğrenme yöntemleri ile problem öze-

linde denenmiştir. Kullanılan algoritmalara en doğru sonucu vermesi ve aşırı öğrenme, eksik öğrenme 

gibi derin öğrenme algoritmalarında rastlanabilen bir takım problemlerinin önüne geçilebilmesi adına 

eklemeler yapılmıştır. Yapılan iyileştirmeler ile alınan sonuçlar doğruluk oranı değerlendirmesi kulla-

nılarak paylaşılmıştır. Buradaki amaç, afet durumlarında erken müdahelenin gerçekleştirilebilmesi için 

gerekli olan teknolojik altyapının en modern derin öğrenme yaklaşımları kullanılarak, hava araçlarından 

çekilmiş renkli görüntüler üzerinden ortaya konmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Derin Öğrenme, Görüntü Sınıflandırma, Afet Görüntüleri 
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KAMPANALI FRENLERDE KULLANILAN Z-KAM MİLİNİN HASAR ANALİZİ 

Erdinç GÜR, Mert ÇETİN 

Türkiye 

Öz: Çeşitli mühendislik uygulamalarında kullanılan önemli parçaların veya yapıların tasarım, imalat ve 

malzeme kusurlarından kaynaklanan hasarlarında kök nedeni belirlemek hem tasarımcılar ve hem de 

imalatçılar için zorlu bir süreçtir. Bu nedenle, hasarın kök nedenini doğru şekilde saptayabilmek için, 

hata belirtilerinin gözlemlendiği, bu gözlemler sonucu çeşitli verilerin elde edilebildiği ve verilerle 

doğru sonuçların ortaya konabildiği bilimsel analizlerin yapılması gerekir. Bu çalışmada, ağır ticari 

araçlarda kullanılan kampanalı frenlerin tahrik momentini aktarma amacıyla tasarlanmış ve yorulma 

testi ile tasarımı doğrulanmış Z-kam milinin çalışma ömrüne karşılık gelen çevrimsel yükleme sayısın-

dan çok daha önce hasarlandığı gözlemlenmiştir. Bu hasarın kök nedenini tespit edebilmek için olası 

hasar mekanizmaları belirlenerek sistematik bir yaklaşım olan hasar analizi çalışması ile gerçekleştiril-

miştir. Hasar analizi çalışması ile sırasıyla görsel kontrol, malzeme / metalürjik kontrol, ısıl işlem kont-

rolü, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile hasarlı bölgenin kontrolü ve imalat parametrelerinin kont-

rolü yapılarak hasar kök nedeni tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma ile Z-kam milinin imalat süre-

cindeki sıcak dövme prosesinde, çelik bar ısıtma işleminin belirlenen sıcaklık değerinden daha yüksek 

bir değerde gerçekleşmesi nedeniyle Z-kam milinin boyun bölgesinde hasarın meydana geldiği tespit 

edilmiştir. Bu durum, dövme prosesi sırasında parçanın kafa kısmında gerçekleşen şekil değişimi etkisi 

ile boyun bölgesinin içyapısında boşluklar ve çatlaklar oluşturarak parça mukavemetini düşürdüğü tespit 

edilmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışma, Z-kam mili gibi birçok farklı imalat prosesi barındıran ve kritik 

öneme sahip olan benzer nitelikli parçalar üzerinde, metodolojik hasar analizinin uygulanabilirliğine 

yardımcı olmayı hedeflemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Z-Kam Kampanalı Fren, Z-Kam Mili, Hasar Analizi, Ağır Hizmet Aracı 
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UYDUNUN IOT EKOSİSTEMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRMESİ 

Erkam YİĞİTTÜRK, Seda ÇALIK, Şule ŞAHİN 

Türkiye 

Öz: Nesnelerin interneti (Internet of Things/IoT) belirli protokoller üzerinden insan müdahalesi olma-

dan cihazlara ve sistemlere bağlanmak ve veri alışverişi yapmak için sensörler, yazılımlar ve diğer tek-

nolojilerle gömülü olan fiziksel nesne ağıdır. Bu cihazlar, sıradan ev aletlerinden endüstriyel aletlere 

kadar çeşitlilik göstermektedir. IoT’nin geliştirilmesi, tüm sosyo-ekonomik sektörlerde inovasyon ve 

performansın iyileştirilmesi için çok çeşitli fırsatlar sunarak devrim yaratmaktadır. IoT, cihazların bir 

ağ altyapısı üzerinden uzaktan bağlanmasını, algılanmasını ve kontrol edilmesini sağlayan bir platform 

olma niteliği taşımaktadır. Fiziksel nesnelerin oldukça önemli bir kısmının ağ bağlantısının bulunmadığı 

bilinmektedir. Bu kapsamda fiziksel nesneleri tekil anahtar ile işaretlenerek internet altyapısı üzerinden 

birlikte çalışabilmesi ve bu sayede IoT ekosisteminin oluşturulması sağlanacaktır. IoT’nin birçok avan-

tajı vardır ve farklı coğrafi konumlarda farklı kapsama seviyeleri üzerinden sağlanılabilir. Geniş kap-

sama alanı, düşük güç ve iletişim güvenilirliğinin çok yüksek önceliklere sahip olduğu uygulamalar 

bulunmaktadır. IoT ve uydu ağlarının bir araya gelmesi, bu uygulamalar için oldukça avantajlı bir durum 

oluşturur. Bu bağlamda uydu tabanlı çözümlerin makineler arası iletişim (Machine-to-machine/M2M) 

ve IoT ekosistemine nasıl katkıda bulunduğuna ve rolüne değinilecektir. IoT çözümlerine yönelik artan 

talep dikkate alındığında, gelecekte M2M/IoT hizmetlerinin sağlanmasında uydu çözümlerinin daha da 

önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Uydu ağları, farklı coğrafyalarda artan kapasite ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yardımcı olmakla birlikte kırsal bölgelerde karasal ağlar tarafından sağlanan hizmetleri 

tamamlayacak veya optimize edecektir. Bu bildiride genel olarak IoT’den ve uygulama alanlarından, 

uydu tabanlı IoT ağlarının genel özelliklerinden, dağıtım konularından ve uydu IoT kullanım durumla-

rından bahsedilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: IoT, Uydu, M2M, Uydu Haberleşme 
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ALIN KAYNAKLARINDA AÇISAL ÇARPILMA 

Ezgi DOĞAN, Mustafa AY, Memduh KURTULMUŞ 

Türkiye 

Öz: Ergimeli kaynak yöntemleri ve uygulamalarında iş parçasının en yüksek ısınma sıcaklığı metal 

ergime sıcaklığının üzerine çıkar. Kaynağın ısınma safhasında metalin ergiyen ve ısınan kısımlarının 

hacmi genişleme göstermektedir. Soğuma safhasında katılaşma gerçekleşirken oda sıcaklığına soğuma 

esnasında ise kaynak uygulaması yapılan parçada hacim büzülmeleri meydana gelir. Kaynak bölgesinin 

soğuma işlemi, ısınma işlemine göre göreceli olarak yavaş gerçekleşir. Parçaların soğuması esnasında 

meydana gelen lokal büzülmelerin, parçalarda kalıntı gerilmelere ve çarpılmalara neden olduğu bilin-

mektedir. Çeşitli çarpılma türlerinden biri olan açısal çarpılma kaynaklı konstrüksiyonlarda çok önemli 

sıkıntılara sebep olmaktadır. Kaynakta meydana gelen açısal çarpılmaları düzeltmek için yapılan işlem-

lerin maliyeti, toplam üretim maliyetinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Örneğin ticari gemilerde 

çarpılmaları önlemek için yapılan işlemlerin maliyeti çok yüksek olduğundan çarpılma oluşumunu ön-

lemek bu alanda büyük önem kazanmıştır. Bu çalışmada sadece ergimeli kaynak yöntemleri ile yapılan 

alın kaynak birleştirmesi uygulamalarında açısal çarpılmaya sebep olan faktörler literatür taraması ile 

incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonunda kaynak dikiş geometrisinin açısal çarpılmada en önemli 

faktör olduğu tespit edilmiştir. Kaynak dikiş geometrisini etkileyen her kaynak parametresi açısal çar-

pılmayı doğrudan etkilemektedir. İş parçasının kalınlığı, açılan kaynak ağız geometrisi, kaynak pozis-

yonu, kaynak enerjisini tayin eden kaynak akım şiddeti, ark gerilimi, kaynak ilerleme hızı gibi farklı 

parametreler ve kaynak sırasında kaynak bölgesindeki büzülmelerin sınırlandırılmasının etkileri metin 

içerisinde açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kaynak Dikişi Geometrisi, Alın Kaynak Birleştirme, Kaynak Kalıntı Gerilmeleri, 

Kaynakta Çarpılmalar, Açısal Çarpılma 
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VERNAKÜLER MİMARİ' DE İNANÇ VE İKLİM 

Fatih CANAN, Nuray YILDIRIM, Esin GÜLŞEKER 

Türkiye 

Öz: Vernaküler mimarlık, bir yörenin kendine özgü mimari biçimlenme dili olarak tanımlanmaktadır. 

Bu mimari biçimlenmeyi anlatan; sivil mimari, halk mimarlığı, yerel mimarlık, geleneksel mimarlık, 

mimarsız mimarlık, spontene, indigene, primitif, etnik, folklorik, anonim, bölgesel mimarlık gibi birçok 

kavram bulunmaktadır. Vernaküler mimarinin oluşumunda, bulunduğu bölgenin kültürü ve iklimi 

önemli bir etkendir. Toplum, birbirinden farklı kimliklere sahip bireylerden meydana gelmektedir. Bi-

reylerin farklı özellikleri ile toplumu oluşturabilmesi, ortak bir kimlik ile mümkündür. Bu kimliğe o 

toplumun kültürü denmektedir. Kültür; değerler, gelenekler, inançlar, dil, iklim, coğrafya ve çok daha 

fazla unsurun bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Kültürlerin ve ona sahip olan insanların farklılıkları 

içerisinde, özünde değişmeyen unsurlardan birisi de inançtır. İnancın temeli ibadettir. Özünde bir inan-

cın ibadet gerekleri ve şekli aynıdır. Farklı kültürlerde, farklı iklimlerde aynı inanca sahip insanlar tara-

fından ibadet yapıları inşa edilmektedir. Yapılan araştırma için, iki dine ait dört farklı ikliminde inşa 

edilmiş dört ibadet yapısı seçilmiştir. Bunlar; tropikal savana iklimine sahip Bangladeş’de bulunan Bait 

ur Rouf Cami, sıcak çöl iklimine sahip Nijerya’da bulunan Hikma Din ve Kültür Kompleksi, akdeniz 

iklimine sahip Portekiz’de bulunan Lagares Kilisesi, okyanus iklimine sahip Norveç’te bulunan Knarvik 

Kilisesi’dir. Vernaküler mimari anlayışına göre bu yapıların tasarımlarını etkileyen çevresel faktörler 

belirlenmiştir. Seçilen dört dini yapının; bulundukları bölgenin iklim verileri ve mimari özellikleri in-

celenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, yapıların inşa edildikleri iklime uyumlu olabilmelerini sağ-

layan tasarım özellikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Vernaküler Mimari, İklim, Dini Yapı 
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ENDÜSTRİ 4.0’İN BÜYÜME, VERİMLİLİK VE İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE 

GÖRE TÜRKİYE’DE SEKTÖREL BAZLI POTANSİYELLER 

Fatih EROĞLU, Engin AYÇİÇEK, Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ 

Türkiye 

Öz: Dijital sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0; sanayinin ve bilişim teknolojilerinin bir 

bütünü olup imalat ve endüstride dördüncü sanayi devrimini temsil etmektedir. Bu çalışmada, Tür-

kiye’de Endüstri 4.0 sürecinde mevcut durum analizi yapılmış ve sektörlerin potansiyelleri değerlendi-

rilmiştir. Türkiye’de imalat sanayisinin mevcut durumu ve dijitalleşme sürecine yatkınlığı yapısal bazda 

ele alınmıştır. Endüstri 4.0’ın temel prensipleri, yaygınlaşmayı ve uygulamaya yönelik kullanımı des-

tekleyici kavramlardır. Bu kavramlar ışığında yapısal olarak sektörel bazda dijital dönüşüm sürecindeki 

gelişim öngörüsü bu çalışmada ele alınmıştır. Bu kavramların ülkemiz sanayisine ait otomotiv ve oto-

motiv yan sanayi, beyaz eşya, makine, gıda ve içecek, tekstil, kimya pilot sektörlerine etkileri ve potan-

siyelleri çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Endüstri 4.0 dönüşümündeki yetkinlik alanları, istihdam 

boyutu, teknoloji perspektifi, tedarik zinciri içindeki rol ve iktisadi büyüklük gibi unsurları da içeren 

çeşitli sosyo-ekonomik değerlendirmeler sonucu belirlenen bu altı pilot sektör, Endüstri 4.0’ın büyüme, 

verimlilik ve istihdam üzerine etkileri göz önünde bulundurularak detaylı bir şekilde incelenmiş ve sek-

törel bazlı etkiler ve potansiyeller ortaya koyulmuştur. Belirlenen pilot sektörlerde yapılan çalışmalar 

sonucu Endüstri 4.0’ın sunmuş olduğu verimlilik, büyüme, istihdam gibi fırsatların sağlayacağı potan-

siyel verimlilik artışları irdelenmiştir. Otomotiv sektöründe %10-15, beyaz eşya sektöründe %9-14, ma-

kine sektöründe %9-12, gıda ve içecek sektöründe %9-12, tekstil sektöründe %10-16 ve kimya sektö-

ründe %8-12 oranında olmak üzere potansiyel verimlilik artışının mümkün olduğu incelenen analizler 

sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Dijital Dönüşüm, Verimlilik 
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IOT TABANLI, DÜŞÜK TÜKETİMLİ VE KOMPAKT ARIZA GÖSTERGE CİHAZI 

GELİŞTİRİLMESİ 

Fatma AVLİ FIRIŞ, Mehmet AYTEMİZ, Alican KAYIKÇI, Sabri Murat KISAKÜREK 

Türkiye 

Öz: Günümüzde elektrik enerjisi nakil hatlarında verimliliğin ve sürekliliğin sağlanması amacıyla; ge-

rek yer altı şebekesinde, gerekse havai hat şebekelerinde arıza gösterge cihazlarının kullanımı oldukça 

artmaktadır. Enerji dağıtım sistemlerindeki havai hat şebekeleri genellikle uzun hatlardan oluşmakta ve 

zorlu çevre koşullarına maruz kaldıklarından hassas bir konuma sahip durumdadırlar. Havai hat şebe-

keleri için geliştirilmiş olan arıza gösterge cihazları, özellikle kırsal şebekelerdeki arıza durumlarında 

üzerlerinden arıza akımı geçip geçmediği bilgisini görsel veya haberleşme vasıtasıyla bilgi olarak vere-

bilmektedir. Böylece haberleşmesiz tiplerde saha çalışmasıyla, haberleşmeli tiplerde ise uzaktan bağ-

lantı vasıtasıyla arızanın yeri kısa sürede bulunabilmekte, özellikle coğrafik ya da iklimsel koşullar se-

bebiyle arıza arama-bulma çalışmalarının zor olduğu ve zaman aldığı bölgelerde arızaya müdahale sü-

releri oldukça kısaltılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, enerji dağıtım şebekelerinde oluşan arızaların 

hızlıca tespiti ve giderilmesi adına; nesnelerin iletişimi tabanlı, düşük enerji tüketimli ve kompakt arıza 

gösterge cihazı geliştirilmesi suretiyle zamandan ve işletme yükünden tasarruf sağlamaktır. Çalışma 

kapsamında ilk olarak havai hat arıza gösterge cihazlarının haberleşmesiz ve haberleşmeli olarak değer-

lendirilmesi yapılmıştır. Haberleşmesiz cihazlar, sadece görüntülü olarak arızayı bildirmekte iken ha-

berleşmeli cihazlar, arızanın yerini hem görsel olarak bildirmekte hem de kablosuz haberleşme altyapı-

larıyla merkezi denetleme kontrol ve veri toplama (SCADA) sisteminde belirlenmesine olanak sağla-

maktadır. Çalışmanın devamında ise enerjinin sürekliliğinin sağlanmasının yanında hem maliyet hem 

de uzak alan kullanımlarına uygunluk açısından düşük tüketimli ve nesnelerin interneti tabanlı (NB-

IoT) arıza gösterge cihazlarının kullanımlarının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda geliş-

tirilen NB-IoT tabanlı arıza gösterge cihazı, belirlenen bir lokasyonda havai şebeke üzerinde yer alan 

hatta monte edilerek arıza verilerine ulaşımın sağlandığı da teyit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Havai Hat, Şebeke, IoT, Arıza Gösterge Cihazı 
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BAKLAGİL YEM BİTKİLERİNİN SERA GAZI SALINIMI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ 

Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU, A. Engin ÖZÇELİK, Deniz AYDOĞAN 

Türkiye 

Öz: Tarımsal üretim kaynaklı sera gazı salınımının iklim değişikliklerinde ciddi oranda etkisinin olduğu 

yapılan birçok çalışmada belirtilmektedir. Bu noktada tarımsal üretimin önemli bir parçası olan hayvan-

cılıkta, hayvanların beslenmesi için üretimi yapılan bitkilerin yetiştiriciliğinde uygulanan kimyasallar, 

sera gazı salınımında ciddi bir kaynak olarak gösterilebilmektedir. Ancak tarımda hayvancılığın önemli 

bir paydasını oluşturan yembitkilerinin, yetiştiricilik uygulamaları sırasında ekim nöbetinin yapılması 

ve ekim nöbeti için özellikle baklagil yem bitkilerinin kullanılması hayvancılığın çevreye zararlı sera 

gazı salınımı etkisini azaltmaya yönelik yapılan en önemli uygulamalardan biri olarak ortaya çıkmakta-

dır. Bunun sebebi baklagil yem bitkilerinin köklerinde bulundurdukları azot fiksasyonunu sağlayan 

rhizobium bakterilerinin oluşturduğu nodüllerin toprak ve ana bitki için önemli bir azot kaynağı olması 

nedeni ile sera gazı salınımında ciddi katkısı olan fosil yakıt, kimyasal gübre kullanımı gibi uygulama-

ları en aza indirgemesidir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sindirim sistemlerinde başlıca sera gazı 

etkisine sahip olan metan gazı üretimi olmaktadır. Bu da sera gazı salınımında ciddi bir kaynak olarak 

görülmektedir. Bu nedenle hayvanların yem ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak baklagil yem-

bitkileri içinde bulunan sekonder metabolitler, hayvan sindirim sistemindeki metan gazı oluşumunu en 

aza indirgeyerek, baklagil yembitkilerinin yetiştiriciliğinin sera gazı salınımında önemli mücadele yön-

temlerinden birisi olarak görülmesini sağlamaktadır. Çalışmamızda çayır mera alanlarının önemli bitki-

lerinden olan baklagil yembitkilerinin sera gazı salınımındaki önemi ve çevreyle olan ilişkisi incelene-

cektir. 

Anahtar Kelimeler: Baklagil, Yembitkileri, Sera Gazı, Metan Gazı 
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HAFİF RAYLI TASITLARDA SOGUTMA YUKU HESABI 

Gürcan SAYARAL 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmada beş modül ve 54 koltuk kapasiteli hafif raylı taşıt (LRT) sınıfında olan bir demiryolu 

taşıtının sabit durum soğutma yükü hesaplanmıştır. Hafif raylı taşıtlarda kullanım için belirlenen mal-

zemelerin ve malzeme kalınlıklarının analizlerle uygunluğunun doğrulanması sonucunda, iklimlen-

dirme ünitesi seçim adımına geçilir. Hafif raylı taşıtta kullanılan malzemeler üretilebilirlik, maliyet ve 

ağırlık konuları göz önünde bulundurularak statik ve dinamik analizler sonucunda belirlenmiş nihai 

ürünlerdir ve iklimlendirme ünitesinin soğutma yükü hesaplamasına dâhil edilmiştir. Yapılan soğutma 

yükü hesaplamasında, demiryolu taşıtında bulunan yolculardan kaynaklanan ısı, iletim ve taşınım ile 

gerçekleşen ısı, güneş ışınımından kaynaklanan ısı, taze hava girişinden kaynaklanan ısı ve taşıt içi ısı 

yayınımına neden olan aydınlatmalardan kaynaklanan ısı göz önünde bulundurularak iklimlendirme üni-

tesinde gerekli olan soğutma gücü elde edilmiştir. Yapılan hesaplamaya göre hafif raylı taşıtta iklimlen-

dirme ünitesi seçimi gerçekleşmiştir. Seçilen İklimlendirme ünitesi özellikleri, hava kanalı modelleme-

leri tasarım aşamasında ANSYS-FLUENT analiz programı kullanılarak analizlerde değer olarak kulla-

nılacaktır. Yapılan tüm değerlendirmeler sonucunda hafif raylı taşıt modelindeki iklimlendirme eleman-

ları tasarımı tamamlanarak üretim aşamasına geçilmesi planlanmaktadır. Soğutma yükünün kullanıldığı 

hafif raylı taşıt tasarımı CATIA V5-6R2018 tasarım programı kullanılarak modellenmiştir. Yapılan ta-

sarım içerisine 54 adet insan modeli eklenerek, gelecek çalışmalarımızda yolcular üzerindeki ısıl konfor 

parametreleri incelenmesi ve taşıt içi yerleşimin bu çalışmaya göre değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu 

nedenle oluşturulan hafif raylı taşıt modeline ek olarak hava akışının gerçekleşeceği taşıt boşluk hacmi 

de modellenmiştir. Modeller üzerinde ortaya çıkan sonuçların, hava kanalı tasarımının ve iklimlendirme 

ünitesinin değerlendirilmesinde referans olarak kullanılacaktır. Bu çalışmadan elde edilen sayısal veri-

ler, gelecekteki çalışmalarımızda demiryolu taşıtlarında termal konfor hakkında bilgi edinmek için kul-

lanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hafif Raylı Taşıt, İklimlendirme Ünitesi, Soğutma Yükü, Termal Konfor 
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MODİFİYE EDİLMİŞ MAGNETİT NANOPARTİKÜLLERİ İÇEREN POLİHIPE 

KOMPOZİT TEMELLİ FAZ DEĞİŞTİREN MADDELERİN GELİŞTİRİLMESİ 

Gürkan CAN, Hatice Hande MERT 

Türkiye 

Öz: Günümüzün en önemli sorunlarından biri, nüfus artışı ve sanayileşme sonucu ortaya çıkan artan 

enerji ihtiyacının karşılanamamasıdır. Enerji ihtiyacının verimli bir şekilde karşılanması için enerji de-

polama yöntemlerinin etkin kullanılması gerekmektedir. Enerji depolama yöntemleri arasında en yaygın 

kullanılan yöntemlerden biri gizli ısı depolama yöntemidir. Gizli ısı depolama yönteminde, enerjinin 

maddede faz değişimi yoluyla sabit bir faz geçiş sıcaklığında depolanması sağlanmaktadır. Faz değişti-

ren maddeler, yüksek ısı depolama kapasiteleri, sürekli enerji beslemesi ve sabit sıcaklıkta kolay enerji 

depolanmasını sağlamaları nedeniyle gizli ısı depolaması için kullanılabilir. Bununla birlikte, faz geçişi 

sırasında enerjinin depolanmasını etkileyen olumsuz koşullar nedeniyle, son yıllarda uygulanan çeşitli 

yaklaşımlarla bu malzemeler uygun bir yapı içinde sınırlandırılmakta ve şekilce kararlı faz değiştiren 

maddeler elde edilmektedir. %74’den daha fazla iç faz hacmi içeren emülsiyonların polimerize edilme-

siyle elde edilen poliHIPE’ler özel amaçlar doğrultusunda kullanılabilen açık hücreli yeni nesil göze-

nekli malzemelerdir. Son yıllarda literatürde bu malzemelerin enerji depolanması ile ilgili alanlarda da 

kullanımına rastlamak mümkündür. Bu çalışmada, termal enerji depolama sistemlerinde kullanılmak 

üzere modifiye edilmiş Fe3O4 nanopartikülleri içeren poliHIPE kompozitleri destek malzemesi olarak 

başarıyla üretilmiş ve elde edilen malzemeler, n-heptadekan içeren şekilce-kararlı faz değiştiren kom-

pozit malzemelerin hazırlanmasında kullanılmıştır. Kompozit malzemelerdeki nanopartikül varlığının, 

malzemelerin ısıl kararlılığına ve mekanik mukavemetine olan etkisi incelenmiştir. Elde edilen şekilce 

kararlı faz değiştiren malzemelerin, düşük sıcaklıktaki (20-35 °C) gizli ısı depolama uygulamaları için 

uygun faz geçiş sıcaklığına (Tpik-erime=27,3ºC) ve dikkate değer enerji depolama kapasitesine (ΔHe-

rime=80,2 J/g) sahip olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Magnetit Nanopartiküller, Polihıpe Kompozit, Isıl Enerji Depolama, Faz Değiştiren 

Maddeler 
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EFFECT OF PROCESS PARAMETERS ON STRUCTURAL PROPERTIES OF NANO-RUO2 

PARTICLES PRODUCED BY HYDROTHERMAL METHOD 

Gürkan KAVURAN, Turan GÜRGENÇ 

Turkey 

Abstract: In present study, ruthenium oxide (RuO2) particles were produced by hydrothermal method 

at different times (12, 18 and 24 h) and different temperature (100, 150 and 200 °C). Ruthenium (III) 

chloride hydrate (RuCl3.xH2O) was used as Ru source and 1.5 g of RuCl3.xH2O was dissolved in 60 

mL of distilled water and strirred with magnetic stirrer for 30 minutes. The pH of the solution was 

adjusted to 10 by adding NH4OH dropwise and stirred for 15 minutes. The final solution was ultraso-

nically strirred for 5 minutes and put in to 90 mL Teflon-linked autoclave. The hydrothermal process 

was done at three times (12, 18, 24 h) and three temperatures (100, 150, 200 °C). After the hydrothermal 

reactor was cooled back to room temperature, the precipitates were filtrated and washed several times 

with distilled water and dried at 100°C for 2 h in a muffle furnace. Than the particles were het treated 

at 600°C for 2 h to obtain RuO2 particles. The RuO2 particles were characterized by XRD, FE-SEM 

and EDS. The results show that the RuO2 particles were successfully produced by hydrothermal method. 

The size of the particles is in nanoscale range and changed with the change of process parameters. The 

average particle sizes range from 19.94-30.485 nm and the lowest particle sizes were reached in the 

sample produced in 24 h at 100 °C. The intensity of the XRD peaks increased as the reaction time 

increased. It was observed that temperature and time have an effect on the structural properties of the 

nano-RuO2 particles produced in the hydrothermal method. (This study is supported by The Scientific 

and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) with 119M209 project number.) 

Keywords: Supercapacitor, Ruthenium Oxide, Nanomaterial Production, Hydrothermal Method 
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PANDEMİ SÜRECİ VE SONRASINDA STANDARTLAŞMIŞ MEKAN KULLANIMLARININ 

DEĞİŞİMİ VE YENİ MEKANSAL OLUŞUMLAR 

Gizem GÜVLÜ, Halime Nur YILMAZ 

Türkiye 

Öz: Yaşadığımız dünya, içinde bulunduğumuz ortamlar ve var olan tüm yapılı çevre, mekanlardan oluş-

maktadır. İnsanoğlu hayatı boyunca yaşamsal aktivitelerini gerçekleştirebilmek ve varlığını devam etti-

rebilmek için bazı mekanlara ihtiyaç duymuştur. Her toplumun ve hatta her bireyin mekân algısı ve 

mekânsal ihtiyaçları farklılık göstermektedir. Mekânsal ihtiyaçlar hiç şüphesiz yaşanılan çağ ile ilgili 

olarak değişmektedir. Çağımızda şu zamana kadar 67.895.000’nden fazla kişinin hastalandığı 

1.549.000’nden fazla kişinin ise yaşamını kaybettiği Covid-19 salgını da mekânların geçmişteki haliyle 

kullanılmasını zorlaştırmış, farklı ihtiyaç kalıplarının ortaya çıkmasını ve mekânsal düzenlemelerde bir-

takım değişikliklere gidilmesini gerekli kılmıştır. Geçmişte standartlaşmış halleriyle kullanımına alıştı-

ğımız birçok mekân, salgın hala kontrol altına alınamamışken radikal bir değişime uğramıştır ve yaşanan 

süreci daha az zararla atlatabilmek amacıyla bazı mekânsal kısıtlamalara gidilmiştir. Uygulanan kısıtla-

maların daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenen mekânsal 

düzenlemelerin değişimi üzerinde durulması gerekli görülmüştür. Araştırma boyunca; bahsedilen 

mekânsal kullanım değişikliklerinin ve pandemi sürecine uygun olarak geliştirilen tasarım önerilerinin 

neler olduğuna değinilecek, farklı amaçlarla kullanılan alanlardaki mekânsal değişiklikler ortaya konul-

maya çalışılacaktır. Yapılan çalışmada pandemi sürecini yaşayan bireylerin mekânsal kullanımlarının, 

salgının sona erip ermemesi ile ne kadar ilişkili olduğu tartışılacak; mekân kullanım şekillerinin bir 

davranış kalıbına dönüşüp dönüşmediğini anlamak için iki farklı ütopya üzerinden bireylere sorular yö-

neltilerek cevaplamaları istenecektir. Yapılan çalışma ile değişen mekân kullanımları ortaya konulmaya 

çalışılırken aynı zamanda bireylerin mekânsal ihtiyaç kalıplarının ne kadar değiştiği ve şu an var olan 

kullanım şeklinin hangi durumlarda devam ettirileceğinin sorgulaması yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mekan, Mekansal Değişim, Fiziksel Mesafe, Pandemi 
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GEOTEKNİK YAZILIMLARIN KULLANIMINA DAİR İSTATİSTİKLER 

Hafzullah YILDIRIM 

Türkiye 

Öz: Bugüne kadar geoteknik alanında çok sayıda yazılım üretilmiş olup bu yazılımlardan önemli bir 

kısmı internet üzerinden kullanıcıların kullanımına sunulmuş durumdadır. Geliştirilen yazılımların bir-

çoğu bir sebeple kendini güncel tutamayarak gelişen teknolojiye uyum sağlayamamış ve sektörel ihti-

yaçlara cevap veremez hale gelmiştir. Buna bağlı olarak da bu yazılımlar günümüz şartlarında kullanı-

lamaz veya kullanılması tercih edilmez duruma gelmiştir. Bu çalışma kapsamında, geoteknik yazılım 

serüvenine en başından veya çok daha sonralardan katılıp da günümüz teknoloji ve yönetmeliklerine 

ayak uydurabilmiş ve buna bağlı olarak kullanıcı kitlesini gün geçtikçe arttırmış geoteknik yazılımlara 

odaklanarak, geçen zaman içerisinde geoteknik yazılımların trafik hacimlerindeki değişim incelenmiş-

tir. İlaveten, zaman içerisinde popüler hale gelerek en çok tercih edilen geoteknik yazılımların kullanıcı 

kitleleri ve ülkelere göre trafik dağılımları ele alınarak bazı çıkarımlar da yapılmıştır. Geoteknik yazı-

lımları kullanan kullanıcılar gerek program kurulumu ve gerekse kullanım dokümantasyonuna ulaşmak 

için veya benzeri başka sebeplerle, kullanacakları programa ait resmî web sitesini ziyaret ederler veya 

etmeleri beklenebilir. Bu varsayım, çalışma kapsamında değerlendirilen geoteknik yazılımların kullanı-

mının zaman içerisindeki değişimini incelemek için kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ham veriler ise 

sanal dünyada faaliyet gösteren ve ilgili yazılımın resmî web sitesinin ziyaret trafiğini zamana bağlı 

olarak değişen pek çok parametreyi dikkate alarak izleyen açık istihbarat şirketleri üzerinden elde edil-

miş ve bu ham veriler analiz edilerek çalışma kapsamında kullanılabilir işlenmiş verilere dönüştürül-

müştür. Öncelikli olarak günümüz geoteknik mühendislik faaliyetlerinde en çok tercih edilen seçilmiş 

bazı yazılımlarına ait veriler bir araya getirilerek bir veri havuzu oluşturulmuştur. Daha sonra ise veri 

havuzundaki ham verilerin analizi yapılan seçilmiş bu yazılımların kullanıcıların yaş ortalamalarına, 

kullanıcı cinsiyetine ve diğer bazı parametrelere göre değişen web kullanım oranı gibi bilgiler elde edi-

lerek sunulmuş ve ulaşılan sonuçlar tartışılmıştır. Çalışma sonunda ise elde edilen tüm sonuçlar yorum-

lanarak geoteknik yazılımların zamana bağlı kullanımı irdelenerek sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Geoteknik, Yazılım, İstatistik, Geoteknik Yazılımlar 
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GENİŞ GİRİŞ GERİLİMİ ARALIKLI REZONANSLI LLC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN 

ANALİZİ 

Hasan SAĞLAM, Hacı BODUR, Erdem AKBOY 

Türkiye 

Öz: Günümüzde birçok elektronik cihazın düzgün bir şekilde çalışabilmesi için girişlerinde regüleli bir 

gerilime ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akıllı ev uygulamalarında kullanılan cihazlar ile akıllı ev oto-

masyonu sistemlerinde (akıllı sayaçlar gibi) bu durum daha çok önem kazanmaktadır. Akıllı ev sistem-

lerinde kullanılan bu regüleli cihazların, geniş bir giriş gerilimi aralığında belirlenen standartları sağla-

maları ve şebeke uyumlu çalışabilmeleri zorunluluktur. Böylece akıllı ev uygulamalarında sistemin sü-

rekliliği ve kararlılığı sağlanır ve şebeke kaynaklı sorunlardan sistem etkilenmez. Bu sebeple regüleli 

gerilime ihtiyaç duyan bu akıllı ev sistemi cihazları, geniş bir giriş gerilimi aralığında çalışıp çıkışında 

regüleli bir gerilim üretebilen güç kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Bu güç kaynaklarının aynı zamanda 

yüksek güç yoğunluğu ve yüksek verime sahip olmaları da önemli bir konudur. Bu sayede daha küçük 

boyutlarda ve daha yüksek enerji tasarrufuna sahip olurlar. Son zamanlarda kullanılan güç kaynakları 

içinde LLC rezonans dönüştürücü yüksek güç yoğunluğu, yüksek verim ve basit yapısı ile dikkat çek-

mektedir. Rezonans yapısı sayesinde anahtarlama elemanları üzerinde sıfır akımda anahtarlama ve sıfır 

gerilimde anahtarlama meydana gelmektedir. Bu sayede anahtarlama anlarındaki kayıplar sıfıra yaklaş-

maktadır. Ancak, geleneksel LLC rezonans dönüştürücüler sabit bir giriş gerilimine ihtiyaç duymakta-

dır. Bu çalışmada rezonanslı dönüştürücü LLC’lerin sabit bir giriş gerilimine ihtiyaç duymadan geniş 

bir giriş gerilimi aralığı için nasıl analiz edilmesi gerektiği anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Rezonans Dönüştürücü, Geniş Giriş Gerilimi Aralıklı LLC, Güç Kaynağı, Akıllı 

Ev 
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YIĞINLANMIŞ ÖZDEVİNİMLİ KODLAYICI İLE İÇ MEKÂN YER TANIMA 

Hatice ARSLANTAŞ, Selçuk ÖKDEM 

Türkiye 

Öz: İç mekan konumlandırma sistemleri, kapalı ortamlarda kişinin veya bir nesnenin yerini belirleme 

olanağı sunmaktadır. Havalimanları, alışveriş merkezleri, hastaneler ve üniversiteler gibi kapalı ortam-

larda kişilerin veya bir nesnenin konumunun bulunabilmesi günümüzde birçok alanda gerek duyulmak-

tadır. Dış ortamlarda küresel uydu sistemleri aracılığı ile konum belirleme yaygın bir şekilde kullanıl-

maktadır. Ancak iç mekanlarda önemli bir etken olan doğruluk parametresi, sinyallerin rastgele dalga-

lanmalarından ve gürültülerden önemli derecede etkilendiğinden dolayı küresel uydu sistemleri iç or-

tamlarda başarılı olamamaktadır. Bu durum kapalı alanlarda başarılı olacak alternatif sistemlerin gerek-

liliğini ortaya çıkarmaktadır. Günlük hayatta mevcut olan sinyal kaynaklarını ek bir donanıma gerek 

kalmadan kullanan ve birçok kapalı alanda bulunan Wi-Fi erişim noktaları kapalı alan konum tahmi-

ninde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, derin öğrenme metotlarından biri olan yığınlanmış 

özdevinimli kodlayıcı (Stacked AutoEncoder, SAE) kullanılarak bina ve kat sınıflandırmak üzere yeni 

bir model tasarlanmıştır. Özdevinimli kodlayıcı doğru ve hassas bir sınıflandırma elde etmek için özellik 

alanını verimli bir şekilde azaltarak işlem yapmaktadır. Deneysel çalışmalar çok katlı binalardan oluşan 

literatürde bulunan en kapsamlı UJIIndoorLoc veri seti ile gerçekleştirilmiştir. Veri seti %70 eğitim %30 

test olacak şekilde bölünerek deneysel çalışmada kullanılmıştır. Tasarlanan modele veri ön işleme adımı 

uygulanarak, sınıflandırma başarımına olan etkisi incelenmiştir. UJIIndoorLoc veri seti üzerinden elde 

edilen deneysel sonuçlar, önerilen SAE modelinin başarılı sonuç verdiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İç Mekân Konumlandırma, Derin Sinir Ağları, Yığınlanmış Özdevinimli Kodlayıcı, 

Wi-Fi 
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DÜŞÜK SICAKLIK ISIL ENERJİ DEPOLAMA UYGULAMALARI İÇİN ÇİNKO BORAT 

KATKILI ŞEKİLCE KARARLI KOMPOZİT FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELERİN 

HAZIRLANMASI 

Hatice Hande MERT, Hikmet OKKAY, Mehmet Selçuk MERT 

Türkiye 

Öz: Enerji depolama teknolojileri, kaynakların etkin kullanılması ve enerji tasarrufu hedeflerine erişi-

lebilmesi için önemli bir araçtır. Bu teknolojiler içinde ısıl enerji depolama önemli ve umut vaat eden 

bir seçenektir. Isıl enerji depolama, duyulur, termokimyasal ve gizli ısı depolama şeklinde yapılabilir. 

Gizli ısıl enerji depolama, Faz Değiştiren Madde (FDM) olarak adlandırılan akıllı enerji malzemelerinin 

uygun şekillerde enerji depolamanın istenildiği ortama ve/veya sisteme entegre edilmesiyle gerçekleş-

tirilebilir. FDM’ler makro/mikro/nano boyutta kapsüllenerek veya kompozit bir yapı oluşturularak şe-

kilce kararlı bir yapıda elde edilebilirler. Bu çalışmada, faz değiştiren madde olarak n-hekzadekanın tek 

adımda impregnasyon yöntemi kullanılarak, emülsiyon kalıplama metodu ile sentezlenen çinko borat 

katkılı çapraz bağlı polimer matris içine entegre edilmesiyle şekilce kararlı kompozit FDM elde edil-

miştir. Elde edilen kompozit FDM’nin fiziksel, kimyasal, ısıl, morfolojik ve yapısal özellikleri; diferan-

siyel taramalı kalorimetre (DSC), Termogravimetrik Analiz (TGA), Taramalı Elektron Mikroskobu 

(SEM), Polarize Optik Mikroskop (POM) ve Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FT-IR) spektroskopisi ana-

lizleri ile araştırılmıştır. Alev geciktirici özellikleri ile de bilinen çinko boratın yapıya katılması ısıl ka-

rarlılığın iyileştirilmesinin yanında ısıl iletkenliğin artmasına da katkı sağlamıştır. Elde edilen kompozit 

malzemenin ısıl enerji depolama kapasitesi 123 kJ/kg, erime ve kristalizasyon pik sıcaklıkları sırasıyla, 

22,7 0C ve 11.10C olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, belirlenen özelliklerinden dolayı elde edilen kom-

pozitin çok çeşitli pratik uygulama alanları için uygun bir aday olarak değerlendirilebileceği ortaya ko-

nulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: N-Hekzadekan, Çinko Borat, Kompozit Faz Değiştiren Madde, Enerji Depolama 
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BİR KİMYASAL ISI POMPASI SİSTEMİNDE ENDOTERMİK BOZUNMA 

REAKSİYONUNUN İNCELENMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ 

Hatice Hande MERT, Mehmet Selçuk MERT 

Türkiye 

Öz: Son yıllarda artan enerji talebine paralel olarak fosil yakıt rezervlerindeki azalma, alternatif enerji 

kaynaklarına yönelme ihtiyacını doğurmuştur. Özellikle endüstriyel proseslerde oluşan düşük sıcaklık 

atık ısısının yeniden kullanımının sağlanması, enerji tasarrufu açısından önem arz etmektedir. Atık ısının 

kalitesini artırmak için kimyasal ısı pompaları kullanılabilir. Kimyasal ısı pompaları düşük sıcaklıktaki 

bir ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısıl enerji aktarabilen sistemler olup katalizör varlığında çift 

yönlü gerçekleşebilen reaksiyon çiftleri temelinde çalışmaktadır. Termokimyasal ısıl enerji depolanma-

sına da imkan tanıyan kimyasal ısı pompaları, nispeten yüksek sıcaklık seviyelerinde ısıl enerji sağla-

yabilirler. Bu çalışmada, yaygın olarak bilinen ve ilgi çeken sıvı-gaz tipi kimyasal ısı pompası sistem-

lerinden biri olan İzopropanol / Aseton / Hidrojen (IAH) sisteminin katalitik dehidrojenasyon basamağı 

deneysel olarak incelenmiştir. Bu amaçla, farklı katalizörlerin ve NaOH katkı maddesinin reaksiyon 

performansı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Dehidrojenasyon basamağında izopropanolün aseton ve 

hidrojen oluşturmak üzere gerçekleşen bozunma reaksiyonu yer alır. Reaksiyon performansı, endoter-

mik bozunma reaksiyonu sonucunda oluşan hidrojen miktarına bağlı olarak deneysel olarak araştırıl-

mıştır. Sonuç olarak, farklı katalizörlerin (Pt/Al2O3, Ru/Al2O3, Pd/Al2O3, CuO ve Raney-Ni) ve katkı 

maddesi olarak ilave edilen NaOH’in artan konsantrasyonları ile birlikte elde edilen hidrojen miktarının 

da arttığı tespit edilmiştir. IAH kimyasal ısı pompası sisteminde seçilen katalizörün türünün ve konsant-

rasyonunun, izopropanolün yüksek verimlilikte dehidrojenasyonunun sağlanmasında önemli olduğu so-

nucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, Kimyasal Isı Pompası, Katalizör, Endotermik Dehidrojenasyon Reaksiyonu 

 

(Teşekkür: Bu çalışma Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından  

desteklenmiştir (Proje Numarası:2017/AP/142)). 
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ESTIMATION OF LOAD STAGES IN INDUCTION MOTORS USING BY DISCRIMINANT 

ANALYSIS (DA) 

Hıdır SELÇUK NOĞAY 

Turkey 

Abstract: In order to decide at which load level and with which operating parameters the induction 

motors fed by the drive will operate with the most optimal efficiency and loss, it is necessary to observe 

how the structural and supply parameters of the induction motor change at which load level. As the load 

level increases in an induction motor, the internal and external temperature of the motor increases de-

pending on the load current and the winding structure. This increase is also directly related to the incre-

ase in load current resulting from the increase of the load level. The load current increments at different 

inverter switching frequencies and different winding structures in induction motors powered by a driver, 

differ characteristically. Being able to detect these differences is extremely important to rotary electrical 

machine designers. In this study, a prediction model is designed to determine the different load levels 

(light, half, full, half excess and full overload) of a three-phase cage induction motor fed by a PWM 

inverter, using discriminant analysis (DA) method, depending on the operating conditions of the induc-

tion motor. The designed DA prediction model was trained with the data set obtained by experimental 

applications and tested with ten-fold cross validation technique. In addition to the highly satisfactory 

accuracy rates achieved in the study, it was concluded that DA prediction models can be used very 

effectively in the design of rotary electrical machines. 

Keywords: Load Stages, Induction Motors, Discriminant Analysis, Electromagnetic Brake, PWM In-

verter 
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PREDICTION OF COIL PITCHES ANGLES IN SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTORS 

USING BY SUPPORT VECTOR MACHINES 

Hıdır SELÇUK NOĞAY 

Turkey 

Abstract: Coil pitch angles have an important place in the design of rotary electrical machines. Today, 

a significant amount of electrical energy in the sector is consumed by induction motors fed by PWM 

inverters. PWM inverters used in the feeding of asynchronous motors can cause the formation and inc-

rease of voltage and current harmonics. Similarly, another reason for the increase of harmonics is the 

stator winding structure and coil pitch. When the stator windings of induction motors are wound with 

shortened coil pitch, some low level harmonics can be suppressed. Therefore, determining the pitch 

angle of the coil can be considered an important step in induction motor design. In the design process, 

this stage can be handled by mathematical calculation, but the parameters of each motor can be different 

and therefore, current and voltage harmonics may also be different, so it is necessary to make separate 

calculations for each motor. In this study, in order to find a solution to this problem, the coil pitch angles 

of three-phase cage induction motors were estimated with support vector machines, a popular artificial 

intelligence method and classifier, and tested with a ten fold cross-validation technique. As a result, an 

SVM estimation model has been developed that can estimate the coil pitch angle with minimum error 

without the need for a mathematical model of an induction motor fed by a PWM inverter. The data used 

in the system have been obtained experimentally, all five three-phase cage asynchronous motors used 

in the experiment are identical, have the same coil lengths, have windings wound at different coil pitch, 

all have the same power, and finally all are four poles. This study is also a unique source of information 

and application that can be used in active filter design, motor design, and winding design. 

Keywords: Coil Pitches Angles, Induction Motors, Support Vector Machines 
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K-NEAREST NEIGHBOR CLASSIFIER (KNN) FOR STATOR WINDING SLOT FORM IN 

SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTORS 

Hıdır SELÇUK NOĞAY 

Turkey 

Abstract: Six types of stator winding slot forms can be used in rotating electric machines. The operation 

of rotating electrical machines with minimum losses within the desired load limits is directly related to 

the form of the slot where the stator windings are placed, like all other components in the machine. For 

each stator winding slot form, the groove leakage flux, the tooth head leakage fluxes depending on the 

slot form, the coil head leakage flux differ in characteristic terms at different loads and different stator 

winding structures. In the machine design process, the stator winding slot forms are automatically deci-

ded by looking at the preferred power values of the machine to be designed. However, for designers, 

considering the flute leakage in deciding the stator winding slot form can provide an important advan-

tage in terms of the losses caused by the slot leakage fluxes and therefore the machine's performance. 

Slot form is normally considered standard for three-phase cage induction motors. Therefore, the stator 

and rotor winding slot forms are not parameters that can be changed immediately by the designers in 

order to obtain the desired outputs, taking into account the operating conditions of the motor. Including 

the groove shape among the variable parameters during the design phase, the number of components 

that can be changed for designers will increase, and more advantageous (such as silent running, etc.) 

advanced motors can be designed. In this study, stator winding groove shape classification has been 

performed using the “k-nearest neighbor classifier”, which is one of the populer machine learning met-

hods. From the results, it is understood that using machine learning methods in deciding the slot form 

can save a significant amount of time in machine design and lead to more advanced quality machine 

designs. 

Anahtar Kelimeler: Stator Winding, Slot Form, Induction Motors, K-Nearest Neighbor Classifier 
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MAĞAZA İÇ MEKAN TASARIMINDA ÇİZGİSELLİK ETKİLERİ 

Hülya YAVUZ ÖDEN 

Türkiye 

Öz: Tek başına olduğunda hacim göstermeden, bulunduğu alanda belli yollar izlemekte olan görsel ta-

sarım elemanı çizgi olarak tanımlanmakta ve tasarımın ilk adımlarını oluşturmaktadır. Tasarımın teme-

linde yer alan çizgi sözlerle ifade etmekte zorlandığımız zamanlarda düşüncelerimizi karşı tarafa ilet-

mekte de kullandığımız etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Çizgi, eskiz yaparken, tasarıma baş-

larken kullanılan tasarımcının kendi çizgi karakterini de yansıtabildiği bir yöntemdir. Çizgisel eleman-

ların tasarımda yatay, düşey, ince veya kalın, eğrisel çizgi olarak çeşitleri bulunmaktadır. İç mekanda 

çizgisel formlar, tasarımlarda dengeli olarak kullanıldığında mekana boyut katmaktadır. İç mekanda 

çizgisel formlar tekstil ürünlerinde, mobilya formlarında, döşeme duvar gibi yüzeylerde kullanılabil-

mektedir. Mekandaki odak noktasını oluşturabilen bu formlar, sakinlik hissi veya dinamik etkileriyle 

kullanılabilmektedir. Grafiksel bir algı olarak da mekanın yüzeylerinde farklı kalınlıklarda çizgisel ta-

sarımlar uygulanmaktadır. Ticari mekanlarda müşterinin dikkatini vitrinden sonra iç mekana çekmeyi 

amaçlayan konseptler oluşturulmaktadır. Çizgisel formların devamlılığıyla mağaza iç mekanında bü-

tünlük etkisi oluşturulmaktadır. Mağaza konseptinde çizgisellik dengeli şekilde kullanıldığında bu form-

lar ile süreklilik ve dinamizm de mekanda hissedilmektedir. Mağaza iç mekanında kullanılan çizgisel 

tasarım elemanları da mekana dinamik, kesinlik heyecan hissini uyandırabilmektedir. Çizgisel etki ser-

gileme elemanlarında, mekanın yüzeylerinde görsel amaçla, vitrin tasarımında veya aydınlatma elemanı 

gibi tasarım elemanlarında kullanılabilmektedir. Çalışmanın amacı mağaza iç mekan tasarımında çizgi-

selliğin kullanıldığı mekanları inceleyerek tasarımda bütünlük etkisinin oluşmasını incelemektir. Yön-

tem olarak çizgisel tasarım ile ilgili literatür araştırması yapılarak çizgiselliğin mağaza iç mekanında 

vitrin, sergileme elemanı ve diğer iç mekan donatı elemanlarında kullanılması örneklerle incelenmiştir. 

Sonuç olarak mağaza iç mekanında çizgisel formların kullanılması tasarımda dengeli olarak kullanıldı-

ğında devamlılık ilkesini oluşturmaktadır. Çizgisellik ile denge ve ritm tasarımda görülmekte ve mekana 

bütünlük hissi sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tasarım, İç Mekan, Çizgi, Mağaza Tasarım 
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THE EFFECT OF CLEARANCE ON THE SURFACE QUALITY OF S235JR AND AISI 316 

STEELS IN BLANKING PROCESS 

Kaan Emre ENGİN, Ömer EYERCİOĞLU 

Turkey 

Abstract: Blanking is a widely used process in sheet metal forming industry. In blanking process, cle-

arance is a major parameter which directly effects outcomes such as surface quality of the blanks and 

cutting load. An unadjusted clearance value has a high potential to lead poor surface quality or more 

energy consumption as a result of becoming too loose or too tight. The main aim in blanking process is 

to achieve both good surface quality and lowest cutting load at the same time. Lower cutting forces at 

higher clearances can be considered suitable in terms of energy consumption but on the other hand the 

surface quality degrades gradually. These two parameters should be in conjunction with each other. So, 

the effect of clearance on the surface quality should be investigated for the material to be used. In this 

study, investigations were made experimentally to observe the effect of clearance on the surface quality 

of S235JR (St 37-2) and AISI 316 steel. Both steels with 2 mm thickness were blanked by using a 300 

kN hydraulic press under seven different clearance values (2%, 4%, 6%, 8%, 12%, 14% and 16% of 

thickness) for experimental studies. The change in surface quality (distribution of zones) and cutting 

loads were given in the scope of the work. The best clearance was considered 4% for S235JR structural 

steel and 6% for AISI 316 stainless steel. 

Keywords: Clearance, Surface Quality, Punch Load, Blanking 
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ÜFLEMELİ ISITMA SİSTEMİ KULLANILAN DERSLİKLERDE COVİD-19’A KARŞI 

ULTRAVİYOLE STERİLİZASYON TASARIMI 

Kazım DURAKLAR, Mustafa BURUNKAYA 

Türkiye 

Öz: Covid-19’un dünya geneli pandemi olarak ilan edilmesiyle özellikle yaş gurubu da göz önünde 

bulundurularak okullar yüksek bulaş riskli ortam kabul edilmiştir. Dolayısıyla da eğitim öğretime dünya 

genelinde birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde ara verilmiştir. Ancak öğrencilerin eğitim ihtiyacı sadece 

uzaktan eğitimle giderilemeyecek durumdadır. Bu nedenle okullar kademeli olarak öğrencilere açılmış 

ancak yayılımın hızlı artışı nedeniyle tedbir amacıyla tekrar ara verilmiştir. Önümüzdeki günlerde tekrar 

kademeli olarak açılması gündeme gelebilir. Pandeminin uzaması halinde ise okulların tekrar açılması 

kaçınılmaz olabilir. Bu çalışmada ülkemizde kış mevsiminin yaşandığı bu günlerde olası okulların eği-

tim öğretime açılması halinde öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde ders yapabilmelerine olanak 

sağlamak amacıyla üflemeli tip havalandırma sistemi veya ısıtma sistemi kullanılan dersliklerde kısmi 

koruma sağlanması amaçlanmıştır. Ultraviyole ışının mikrop kırıcı özelliği olduğu bilinmektedir. Çeşitli 

ortamlarda sterilizasyon amacıyla kullanılmaktadır. Ancak doğrudan insan görüş açısında kullanılması 

sakıncalı ve insan sağlığına olumsuz etki oluşturabilecek durumdadır. Covid-19’un özellikle hava akışı 

olan yerlerde hızlı yayılımına yönelik bir çok simülasyon çalışması bulunmaktadır. Bu durum göz 

önünde bulundurulduğunda Ultraviyolenin üflemeli sistem içerisinde kullanılması hem insanla doğru-

dan temas ve gözlemini engelleyecek hem de dolaşımda olan havanın mikroplar ve diğer virüslerden 

izole olması sağlanacaktır. Ultraviyolenin olası etkilerinden korunmak amacıyla sensörler vasıtasıyla 

ortamın ultraviyole ışına maruziyeti de ölçümle gözlemlenmiştir. Ayrıca sistemin etkinliğinin ortaya 

konulması amacıyla akredite bir sağlık kuruluşu tarafından ortamdaki havanın mikrop ve küf ölçümleri 

stabil şartlar sağlanarak sistem uygulanmadan ve uygulandıktan sonra ölçülmüştür. Bu çalışma ile üfle-

meli sistem bulunan ortamlarda düşük maliyetli uygulanabilir güvenli bir çözüm ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Güvenli Okul, Ultraviyole 
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PLC KONTROLLÜ OTOMATİK BESLEMELI CNC PARÇA YÜKLEME ROBOTU 

TASARIMI VE YAPIMI 

Kazım DURAKLAR, Mustafa BURUNKAYA 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmada Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) işleme tezgâhlarının otomatik besleme ile kul-

lanılması ve kontrolün PLC ile sağlanarak Endüstri 4.0 yaklaşımı içeren bir sistem kurulması amaçlan-

mıştır. CNC tezgâhlarının manuel yüklenmesi operatörlerin zamanını alan bir işlemdir. İmalat yapılan 

ortamlarda bu işlem sırasındaki verimliliği arttırmak ve iş gücü kayıplarını azaltmak için otomatik bes-

leme sistemi kullanmak önemlidir. Bu sistemi Programlanabilir Lojik Kontrolör (PLC) ile yapmak yük-

sek doğruluk ve iyi bir kontrol sağlamaktadır. Otomatik sistemi Nesnelerin İnterneti (IoT) tabanlı bir 

sistem üzerinden haberleştirerek eş zamanlı uzaktan izlemek ve ihtiyaca göre müdahale etmek müm-

kündür. Sistem kurulurken kullanılabilirlik için maliyeti düşük tutmakta önemlidir. Bu sebeple GMT 

CNT marka PLC ve İnsan Makine Arayüz (HMI) tercih edilmiştir. PLC programı ladder programlama 

dili kullanılarak yazılmıştır. İnovance marka inverter sürücü ve inova marka servo motorlar kullanılmış-

tır. Sistemde çift servo kullanılarak iki eksende hareket fonksiyonu kazandırılmıştır. Haberleşmede 

modbus bağlantı kullanılmıştır. İki eksende hareket eden lineer düzlemlerin çalışma esnasında salınım 

yapmaması için mekanik tutucular ile farklı noktalardan tavana sabitleme yapılmıştır. Vidalı mil ile 

kızaklı tekerlek üzerinde yatay ve dikey hareket sağlanmıştır. Altı adet endüktif sensör vasıtasıyla ko-

num sorgulaması yapılmaktadır. Her iki ekseninde ortası home pozisyonu belirlemek uçları ise sınır 

noktalarını belirlemek amacıyla sensörler ile donatılmıştır. CNC işleme tezgâhının besleme öncesinde 

ve sonrasında kapısını hareket ettirmek üzere çift etkili silindir ve pnömatik valf kullanılmıştır. Yükle-

necek parçayı tutmak üzere iki adet tutucu tasarlanmış ve imal edilmiştir. Tezgâh içerisinde parçayı 

sabitlemek amacıyla pnömatik sistem kullanılmıştır. Sistemin tam otomatik olarak çalışması amacıyla 

konveyör besleme kullanılması düşünülmüştür. Operatöre ihtiyaç halinde kısa mesaj gönderen bir sis-

tem olması amacıyla PLC ek modül kullanılması düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: PLC, Otomatik Besleme, CNC Yükleme Robotu, Pnömatik 
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300 TONMETRE KAPASİTELİ KURU HAVUZ İSKELE PORTAL VİNCİNİN TASARIMI 

Kemalettin KÖK, Serkan KARAKAYA, Selver Tuğçe NALKIRAN, Asım BABACAN, Recep Mu-

hammet GÖRGÜLÜARSLAN 

Türkiye 

Öz: Ülkemizin coğrafi konumunu göz önünde bulundurduğumuzda, üç tarafının da denizlerle çevrili 

olması, gemi inşa ve bakım onarım yapan tersanelerimizin ürün yelpazesinde çeşitliliğin olması, bir çok 

ülkeye kısa süreli uçuş mesafesi ile uygun coğrafi konumumuzun olması, gemi inşa sektöründe bölgenin 

güçlü ülkesi olmaya olanak sağlamaktadır. Bu doğrultuda milli uçak gemisi üretiminin yapılmasının 

planlandığı kuru tip havuz kenarlarında çalışacak olan iskele portal vinci geliştirilmiştir. Çalışma kap-

samında, Türkiye’deki yerli firmalar içerisinde tasarımı ve imalatı ilk defa yapılacak olan kuru havuz 

iskele portal vincinin detayları sunulmuştur. İskele portal vinci 300 tonmetre yükleme kapasitesine ve 

25 m/dk hız ile sahanın bir ucundan diğer bir ucuna hareket edebilme kabiliyetine sahip olacaktır. İmalat 

ve montaj aşamaları için bilgisayar destekli tasarım kullanılmış olup kompleks bir yapıya sahip olan 

vincin güvenli bir şekilde çalışabilmesi için sayısal modelleme yapılmıştır. Modelleme için NX 

11.0.0.33, analizler içinse NX Nastran-Structural- SOL 101 Linear Statics-Global Constraints” modülü 

kullanılmıştır. Analizler farklı bom açılarında ve bu açıların her birisi için bomun farklı konumlarında 

yapılmıştır. Bu doğrultuda detaylı analiz için 20 adet farklı model üzerinde çalışılmıştır ve her bir model 

kendi içerisinde değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kritik yükleme koşullarına dayanarak, 

300 tonmetre iskele portal vincinin bileşenleri tasarlanmıştır ve yapının bozulmasını ve devrilmesini 

önlemek için gerekli tasarım değişiklikleri yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vinç, Gemi Sektörü, Taşıma Sistemi, Yükleme, Analiz 
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ENDÜSTRİ MİRASININ KORUNMASI VE DÖNÜŞÜMÜ 

Leyla REŞİTOĞLU, Gülferah ÇORAPÇIOĞLU 

Türkiye 

Öz: Endüstri mirası; yapıldığı dönemin mimari dili, teknik bilgisi, üretim izleri ve ayrıca sosyal, kültürel 

ve ekonomik yapısı hakkında günümüze mesaj taşıyan korunması gerekli yapı ve alanlar olarak tanım-

lanabilir. Gelişen teknoloji, değişen üretim şekilleri ve çevre şartlarıyla beraber atıl durumda kalan en-

düstri mirası örneklerinin yeni işlevlerle korunması sorunları dünyada ve ülkemizde gündeme gelmek-

tedir. Strüktür olarak ayakta kalabilmiş bu yapılar koşulların, kullanıcıların ve ihtiyaçların değişmesi 

sonucunda işlevsiz kalarak terk edilmekte ve taşıdıkları somut ve somut olmayan değerlerin yitirilmesi 

söz konusu olmaktadır. Günümüze ulaşmış endüstri mirası örnekleri kent merkezlerinde önemli nokta-

larda bulunmakta ve kentler için önemli bir yapı potansiyeli oluşturmaktadırlar. Bu yapıların korunabil-

mesi ve sürdürülebilmesi için yeniden işlevlendirilerek farklı kullanım amaçlarıyla değerlendirilmesi, 

kente ve gündelik yaşama kazandırılması gerekli görülmektedir. Ancak bu yapıların diğer korunması 

gerekli kültür varlıklarının taşıdığı tarihi, kültürel, estetik değerlere ilave olarak sahip oldukları tekno-

lojik ve üretim değerlerinin varlığı dikkate alınmalı ve mirasa ait olan günümüze ulaşmış üretim düze-

neklerinin korunarak sergilenmesi sağlanmalıdır. Bu çalışma kapsamında İstanbul, Fatih ilçesi, Unka-

panı semtinde yer alan, Osmanlı Döneminde un üretimi yapan Unkapanı Değirmeninin dönüştürülmesi 

konusu ele alınmıştır. 1870 yılında inşa izni alınmış olan bina kompleksinin, Osmanlı döneminde İstan-

bul’daki kapasitesi en büyük un değirmeni olduğu bilinmektedir. Yapı için mekânsal dönüşüm değer-

lendirme kriterleri oluşturularak dönüşüm olasılıkları ortaya konmuş, mirasın günümüze ulaşmış düze-

neklerinin korunarak, geleneksel üretim sürecinin vurgulandığı bir yaklaşımla yeni işlev önerisi gelişti-

rilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri Mirası, Yeni İşlev, Dönüşüm, Sürdürülebilirlik, Koruma 
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ALTERNATÖR TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU 

Mehmet Baki DOĞRU, Deniz PERİN, Demet GÖNEN OCAKTAN, A.Deniz KARAOĞLAN ,  

Ali ORAL 

Türkiye 

Öz: Günümüz enerji sistemlerinde elektrik enerjisi üretiminde çok sık kullanılan alternatörler, özellikle 

yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla, daha az kayıp ile daha verimli 

alternatörlerin ve enerji sistemlerinin elde edilmesi çalışmaları devam etmektedir. Çalışmada tasarımı 

yapılan rüzgar türbini alternatör rotorunun hafifletilerek alternatörün daha düşük kalkış momenti ve do-

layısıyla daha düşük rüzgar hızlarında tahrik edilebilmesi hedeflenmiştir. Rüzgar türbinleri minimum 7 

m/s hızlarda elektrik üretebilmektedir. Bu makalede daha düşük rüzgar hızlarında elektrik üretilebilme-

sini sağlamak üzere rüzgar türbinlerinde kullanılan sabit mıknatıslı alternatörler üzerinde çalışma yapıl-

mıştır. Sabit mıknatıslı alternatör ağırlığının azaltılabilmesi için, silisli sac metal ağırlığının en fazla 

olduğu rotor kısmı üzerinde topoloji optimizasyonu çalışması yapılmıştır. Yazılım ile yapılacak olan 

Topoloji Optimizasyonunda Malzeme Dağılımı Metodu kullanılacaktır. Bu yöntemde her bir sonlu ele-

manın yoğunluğu tasarım değişkeni olarak kabul edilir. Topoloji optimizasyonu için öncelikle türbin 

kanatları tarafından oluşturulan moment etkisi ile rotor üzerinde oluşabilecek burulma gerilmelerine 

direnebilecek bir yapı oluşturulmuştur. Oluşturulan bu yapının, manyetik akı dağılımı üzerine etkileri 

Maxwell yazılımı ile değerlendirilmiştir. Rotor topoloji optimizasyonu ile rotorda boşaltma yapılarak 

ağırlığı azaltılmış ve bu boşaltmanın manyetik etkileri ile alternatör üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Çalışmada elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde yapılan topoloji optimizasyonu sonucunda rotor 

ağırlığında %10 kazanç sağlandığı ve buna karşın rotor manyetik akı değerinde önemli bir değişimin 

olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Alternatör, Senkron Alternatör, Rotor, Stator, Topoloji Optimizasyonu 
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KARADUT KARMAŞIĞI FORMASYONUNDA LİTOLOJİYE UYGUN MATKAP SEÇİMİ 

Mehmet Uğur TÜY, Abdullah ÖZKAN 

Türkiye 

Öz: Sondaj matkapları, dönme hareketinin ve yukarıdan aşağı uygulanan ağırlığın gücüyle kayaları kı-

rarak ya da sıyırarak kuyu kazmak için kullanılır. Genel olarak bir sondaj matkabı, sondaj dizisine bağ-

lantıyı sağlayan kısmı (shank), ana gövde ve sondaj işini yapan kazıcı yapı olmak üzere üç ana kısımdan 

meydana gelmektedir. Sondaj sahasına ulaşmadan önce, matkabı oluşturan bu kısımlarının üretimi ve 

birleşim süreci maliyet olarak, astronomik seviyelere ulaşmaktadır. Bu sebeple, sondaj faaliyeti esna-

sında bir matkaptan üstün performans göstermesi beklenir. Bu koşulun sağlanabilmesi için de litolojiye 

uygun matkap seçimi büyük önem taşımaktadır. Oluşumu itibariyle, litoloji bantları açısından heterojen 

yapıya sahip ardalanmalı-karmaşık formasyonların sondajında, formasyona uygun matkap seçimi ve bu 

doğrultuda öngörü sunabilmekte zorlaşmaktadır. Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulu-

nan, içerisinde karmaşık litolojileri barındıran ve hangi metrajdan ne tür litoloji geleceği tahmin edile-

meyen allokton yapılardan oluşmuş Karadut Formasyonu ele alınmıştır. İlgili çalışma kapsamında, Ka-

radut Karmaşığı formasyonunun bulunduğu 2 kuyunun, 12 ¼” kuyu sondajında kullanılan PDC, Döner 

Konlu (Roller Cone) ve Hibrit tipi matkapların sondaj parametreleri incelenmiş olup elde edilen sonuç-

lar grafikler haline getirilmiştir. Bu matkapların saha verileri, ilerleme Hızı (ROP) temelinde değerlen-

dirilerek Karadut Formasyonuna uygun, optimum matkap seçimi yapılmaya çalışılmıştır. Çalışma so-

nucunda ise, sertliği ve aşındırma kabiliyeti açısından karmaşık litolojiye sahip Karadut Karmaşığı gibi 

formasyonlarda, sondaj faaliyetleri için Hibrit (Melez) matkapların kullanılmasının ilerleme hızı yönün-

den daha uygun olduğu anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Matkap Seçimi, Sondaj, Formasyon, Karadut Karmaşığı 
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CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMENİN AŞINDIRICILI SU 

JETİ İLE DELİNMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN DELAMİNASYON 

HASARINA ETKİSİ 

Meltem ALTIN KARATAŞ, Hasan GÖKKAYA 

Türkiye 

Öz: Cam Elyaf Takviyeli Polimer (CETP) kompozit malzemeler, özellikle uzay ve havacılık, otomotiv, 

denizcilik ve spor malzemeleri imalatı gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu malzemeler, 

anizotropik ve heterojen yapıları nedeniyle işlenmesi zor olan malzeme türleri arasındadır. Diğer kat-

manlı kompozit malzemelerde olduğu gibi, bu malzemelerin geleneksel işleme yöntemleriyle işlenme-

sinde, lif çekilmesi, lif kopması, matris bulaşması ve delaminasyon (delik yüzey hasarı) gibi hasarlar 

oluşmaktadır. Bu çalışmada, geleneksel olmayan işleme yöntemlerinden biri olan aşındırıcı su jeti (ASJ) 

ile işleme yöntemi kullanılmıştır. Delme deneyleri, üç-eksen CNC kontrol sistemli ASJ tezgâhı ile ya-

pılmıştır. Tezgâh işleme parametreleri olarak 3600, 4300, 4800 ve 5300 bar’lık su basıncı; 1, 2, 3 ve 4 

mm’lik nozul yaklaşma mesafesi; 750, 1500, 2000 ve 3000 mm/dak nozul ilerleme oranı; 8, 10, 12 ve 

14 mm’lik delik çapları seçilmiştir. Bu çalışmada kullanılan CETP kompozit malzeme [0º/45º/90º/-45º] 

fiber oryantasyon açısında ve vakum torbalama yöntemi ile üretilmiştir. CETP kompozit malzeme, ASJ 

ile farklı işleme parametreleri altında delinmiş ve delaminasyon faktörü analiz edilmiştir. Tasarım ve 

analiz yöntemi olarak Taguchi yöntemi kullanılmıştır. Delme deneylerinde işleme parametrelerinin et-

kileri, Taguchi L16 orthogonal dizinine göre araştırılmış ve elde edilen veriler Minitab 17 yazılımı kul-

lanılarak analiz edilmiştir. Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde sinyal/gürültü (S/N) oranı esas alın-

mıştır. Optimum işleme şartları, “daha küçük-daha iyidir” yaklaşımına göre delaminasyon hasarı için 

S/N oranı hesaplanarak tespit edilmiştir. En etkili işleme parametreleri, varyans analizi (ANOVA) kul-

lanılarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cam Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit Malzeme (CETP), Aşındırıcılı Su Jeti 

(ASJ), Delaminasyon, Taguchi Metodu 
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CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMENİN AŞINDIRICILI SU 

JETİ İLE DELİNMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE 

ETKİSİ 

Meltem ALTIN KARATAŞ, Hasan GÖKKAYA 

Türkiye 

Öz: Cam Elyaf Takviyeli Polimer (CETP) kompozit malzemeler, düşük özgül ağırlığa karşı yüksek 

mukavemetleri ile birlikte uygun özelliklerde farklı şekillerde üretilebildikleri için, özellikle uzay ve 

havacılık endüstrisinde ve birçok sektörde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Delme işlemi, parçaların 

montajı (perçinli, cıvatalı) sırasında tüm işleme operasyonlarının %40'ını oluşturmaktadır. Diğer kat-

manlı kompozit malzemelerde olduğu gibi; heterojen olmaları ve termal duyarlılık nedeniyle uygun ko-

şullar sağlanmış olsa bile; CETP kompozit malzemelerin delme, kesme, frezeleme, taşlama gibi gele-

neksel işlemlerle zarar görmeden işlenmesi çok zordur. Bu çalışmada, geleneksel olmayan işleme yön-

temlerinden biri olan aşındırıcı su jeti (ASJ) ile işleme yöntemi kullanılmıştır. Delme deneyleri, üç-

eksen CNC kontrol sistemli ASJ tezgâhı ile yapılmıştır. Tezgâh işleme parametreleri olarak 3600, 4300, 

4800 ve 5300 bar’lık su basıncı; 1, 2, 3 ve 4 mm’lik nozul yaklaşma mesafesi; 750, 1500, 2000 ve 3000 

mm/dak nozul ilerleme oranı; 8, 10, 12 ve 14 mm’lik delik çapları seçilmiştir. Bu çalışmada kullanılan 

CETP kompozit malzeme [0º/45º/90º/-45º] fiber oryantasyon açısında ve vakum torbalama yöntemi ile 

üretilmiştir. CETP kompozit malzeme, ASJ ile farklı işleme parametreleri altında delinmiş ve ortalama 

yüzey pürüzlülüğü analiz edilmiştir. Tasarım ve analiz yöntemi olarak Taguchi yöntemi kullanılmıştır. 

Delme deneylerinde işleme parametrelerinin etkileri, Taguchi L16 orthogonal dizinine göre araştırılmış 

ve elde edilen veriler Minitab 17 yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Deney sonuçlarının değerlendi-

rilmesinde sinyal/gürültü (S/N) oranı esas alınmıştır. Optimum işleme şartları, “daha küçük-daha iyidir” 

yaklaşımına göre ortalama yüzey pürüzlülüğü için S/N oranı hesaplanarak tespit edilmiştir. En etkili 

işleme parametreleri, varyans analizi (ANOVA) kullanılarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cam Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit Malzeme (CETP), Aşındırıcılı Su Jeti 

(ASJ), Yüzey Pürüzlülüğü, Taguchi Metodu 
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TİCARİ SAF TİTANYUM METALLERİNİN ERGİMELİ KAYNAKLARI 

Memduh KURTULMUŞ, Ezgi DOĞAN 

Türkiye 

Öz: Titanyum, yüksek sağlamlığı ve hafifliği, paslanmaya karşı mükemmel dirençliliği, yüksek ergime 

noktası gibi üstün malzeme özellikleriyle hava araçlarında, uzay araçlarında, roketlerde, arabalarda, 

kimyasal tesislerde, spor ekipmanlarında ve mimari uygulamalar gibi pek çok farklı endüstriyel alanda 

kullanılmaktadır. Toksik bir malzeme olmaması ve biyolojik uyumunun yüksek olması nedeniyle orto-

pedik protez ve uygulamalarında, cerrahi implant ve medikal uygulamalarında vaz geçilmez maddeler-

den olmuştur. Dört ana guruba ayrılan titanyum alaşımlarının birinci grubunu ticari saf titanyum metal-

leri oluşturur. Kapsamlı bi literatür taraması yapılarak hazırlanan bu çalışmada ticari saf titanyum me-

talleri tanıtılmıştır. Bu metallerin ergimeli kaynak birleştirme detayları ve en yaygın olarak uygulanan 

TIG kaynak yönteminin uygulamaları açıklanmıştır. Titanyum alaşımlarına uygulanan ergimeli kaynak 

yöntemlerinde kaynak enerji girdisine bağlı olarak kaynak dikiş genişliği, kaynak bölgesinin soğuması, 

kaynak bölgesinin mikro yapısı ve kaynak mekanik özellikleri değişim göstermektedir. Endüstride kla-

sik TIG kaynağı 2 mm kalınlığa kadar olan parçalara ekonomik olarak uygulanmaktadır. Daha kalın 

parçalara A-TIG, darbeli TIG veya keyhole TIG yöntemleri uygulanmaktadır. Kaynak bölgesi 450 o 

C’nin altına kadar soğumasına kadar ortamdan koruma gazları ile çok iyi korunmalıdır. Aksi halde me-

tale oksijen, azot ve hidrojen atomu girerek kaynağın sünekliğini ve tokluğunu düşürmektedir. Kaynak 

metaline giren oksijen atomları kaynak metal rengini değiştirmektedir. Kaynak dikişi renginden kaynak 

kalitesi hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Titanyum, Ticari Saf Titanyum Metalleri, TIG Kaynağı, Titanyum TIG Kaynağı, 

Titanyum Ergimeli Kaynak 
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AN OVERVIEW OF SUSTAINABILITY AND INTERIOR DESIGN RELATIONS 

Meryem GEÇİMLİ, Ruşen YAMAÇLI 

Turkey 

Abstract: Today, developing technologies and increasing population can bring many problems. Const-

ruction activities are very effective on local and international capital and social relations as well as 

consuming limited resources. With each passing day, the importance of sustainability and sustainable 

design can be seen more clearly and defined as an inevitible concept. Interior design is a profession that 

influences the places and the user of the places. Interior designers should become aware of their own 

effect to environment, economy and social relations through design. By using natural resources, energy 

and water, interior design effects ecologic sustainability. At the same time it has an influence on mone-

tary expenditure from individual to universal. So we could say it effects economic sustainability too. 

And finally it has an influence on social sustainability via setting interindividual relations and cultural 

codes. To summarize sustainability has three pillars and each pillar is to be effected by interior design. 

The aim of the study is an overall assessment of sustainability and sustainable design and their bilateral 

relations. In this study with the evaluation of three pillar of sustainability, the sustainable interior design 

is tried to be defined. And at the end of the study it has been made suggestions for future studies about 

sustainable interior design. 

Keywords: Sustainable Design, Interior Design, Sustainable Interior, Ecologic Sustainability 
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SICAK ŞEKİLLENDİRİLMİŞ YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİKLERİN MEKANİK 

KESME-DELME OPERASYONLARI İÇİN KALIP YAPISI GELİŞTİRİLMESİ 

Mesut GÜNBATI 

Türkiye 

Öz: Gelişen teknoloji ile birlikte yüksek mukavemetli yeni nesil çelikler otomotiv sektöründe sıklıkla 

tercih edilmektedir. Bu durumun başlıca sebepleri, sıcak şekillendirme yöntemi ile üretilen parçaların 

yüksek mukavemetli ve hafif olması sayesinde üretilen araçların hafif olacağından karbon salınımının 

düşük olması ve üretilen araçların daha dayanıklı olmasıdır. Sıcak şekillendirme yöntemi ile üretilen 

parçalar sahip oldukları iç yapı sebebi ile gevrek olduklarından dolayı üretim prosesinde şekillenme 

sonrası lazer kesim prosesi bulunmaktadır. Kullanılan lazer ile kesme ve delme operasyonları maliyet 

açısından dezavantaj oluşturduğu için önerilen çalışmada mekanik kesme-delme işlemleri yapabilecek 

bir kalıp tasarımı yapılması hedeflenmiştir. Bu çalışmada 22MnB5 malzeme parçaların sıcak şekillen-

dirme sonrasında lazer kesim prosesinde yapılan delme işlemini hidrolik pres makinasında yapabilecek 

bir delme kalıbı tasarlanmıştır. Kalıp tasarımı 1500 MPa akma direncine sahip parçaya delme işlemi 

yapabilecek kapasiteye sahip olacak şekilde geliştirilmiştir. Kalıp tasarımının yanı sıra delme işleminin 

delme kalıbı ile yapılabilmesi için bu kalıba uygun hidrolik delme pres makinası ve ekipman tasarımı 

da yapılmıştır. Geliştirilen delme kalıbı ile delme presi ve ekipmanları seri üretim öncesi denenerek 

uygunluğu ilgili standartlar doğrultusunda test edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sıcak Şekillendirme, Kalıp Tasarımı, Mekanik İşleme, Yeni Nesil Çelik 
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EKSANTRİK BLANKİNG PRES MAKİNESİNDE OTOMEKANİK SAC MALZEME 

İLERLETME VE KONUMLANDIRMA MEKANİZMASI 

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

Türkiye 

Öz: Metallerin soğuk haddelenmesi ile elde edilen ince levhaların kesme ve/veya şekillendirme yön-

temleri ile istenilen özellikteki bir ürün haline dönüşmesi faaliyetlerini; kısaca sac işleme olarak tanım-

layabiliriz. Sac işleme; önceleri manuel işlemler ile birlikte oluşturulurken, günümüzde ise preslerde 

kalıplar vasıtası ile çok seri olarak yapılmaktadır. Sac şekillendirme günümüz otomotiv endüstrisinde 

önemli bir yere sahiptir ve nihai ürün ortaya çıkarmak için kesilmiş malzemelere ihtiyaç bulunmaktadır. 

Pres makinelerinde malzeme ilerlemesi otomatik olarak besleyici ilerletme üniteleri sayesinde gerçek-

leştirilmektedir. Fakat bu işlem esnasında üretim sonunda son ilerletmeyi gerçekleştiren ünite, mekanik 

yapısının yetersizliği yüzünden besleme ünitesi ile kalıp arasına konumlandırılan sac malzemeyi, kalıp 

içerisine daha fazla ilerletememektedir. Bu içeriktede eksantrik blanking makinesinin kesim işlemleri 

sonucu hurdaya atılacak sac malzemelerin tekrar üretime katılma işlemini gerçekleştirmektir. Söz ko-

nusu amaca yönelik olarak bir otomekanik mekanizma; bir manyetik tutucu, bir hareketli kol ve söz 

konusu manyetik tutucu ve hareketli kolu kontrol eden bir kontrol birimi içermektedir. Dolayısıyla, pres 

makinelerinde sac malzeme kesim işlemleri sonucu malzemelerin hurdaya gönderilmesi minimize edil-

mektedir. Böylece, sac malzeme kesim işlemlerinde gerçekleştirilen operasyonel işlemler operatör gü-

cüne ihtiyaç olmadan tam otomatik bir şekilde yapılmaktadır. Hem hurdaya atılacak sac malzemelerin 

tekrar üretilmesi hem de operatör gücü ile yapılan işlemler sonucu oluşabilecek emniyetsiz ve ergono-

mik olmayan durumların ortadan kaldırılması sağlanmaktadır. Bu yaklaşımlar, hurda miktarını önemli 

ölçüde azaltacak ve sac metalin daha verimli kullanılmasına yardımcı olup ve kazancı artıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Eksantrik Blanking Pres Makinesi, Kartezyen Otomekanik Mekanizma, Sac Mal-

zeme 
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STRUCTURAL STRENGTH ANALYSIS OF FRAMED GLASS-GLASS PHOTOVOLTAIC 

MODULE AT DIFFERENT BOUNDARY CONDITIONS 

Murat Batuhan GÜNAYDIN, Meryem Ezgi KARAHALLI, Gülhan Hazal ÇIKMAZ,  

Baybars SARICA, Özgür SELİMOĞLU, Mete GÜNÖVEN 

Turkey 

 Abstract: The use of photovoltaic technologies is increasing rapidly worldwide. PV modules are requ-

ired to pass several standardized mechanical tests to ensure their long-term performance under various 

climate conditions, with often challenging snow and wind loads. These tests are costly and take a long 

time, it is therefore beneficial to use numerical approaches in order to reliably model the mechanical 

strength of PV modules while under design phase. The choice of module components; e.g. framed vs. 

frameless, double-glass vs. glass-backsheet have consequences on the structural strength of modules, 

just as the conditions of their fixation to their tracked or fixed-tilt support. In this study, the static struc-

tural analysis of an aluminum-framed, double-glass module has been done at different anchoring sepa-

ration distances, using finite elements method with the help of ANSYS software. Loading values of 

1800Pa, 2400Pa, 3600Pa and 5400Pa has been used, as well as bolt fixation gaps of 400 mm, 600 mm, 

1176mm along the frame side. The effect on the structural strength of an additional L-profile support 

along the frame side that spans the distance between 400mm and 1176mm anchoring points has also 

been investigated. The thicknesses of module components were taken as 2.5mm for front and back glas-

ses, 0.4mm for both POE encapsulant layers and 0.2mm for silicon cells. These layers were inserted into 

a 6063-T5-alloy aluminum frame which has been solid-modelled in detail. The overall module dimen-

sions were 2024 mm × 1004 mm × 40mm. 

Keywords: Finite Element Analysis, Photovoltaic, Structural Analysis 
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A NUMERICAL DISCUSSION FOR THE EFFECT OF TEMPERATURE AND 

DISCHARGING CURRENT ON THE LONG-TERM-CYCLE RESPONSE DYNAMICS OF 

LI-ION BATTERY CELLS 

Murat Batuhan GÜNAYDIN, Ufuk PARALI 

Turkey 

Abstract: Due to the low prices and the avaliability of Li-ion batteries, their usage is very common in 

today’s energy storage applications and promising for the emerging electrical vehicle technology. The 

usage of computational tools in understanding the response dynamics of Li-ion batery cells are expan-

ding in recent years, since the experimental techniques are more expensive than the simulation tech-

niques. Especially, open source libraries developed with python language are commonly used in the 

literature for understanding the energy storage system dynamics under various operation conditions. In 

battery usage, the temperature and the dynamics of long term discharging and charging cycles are im-

portant parameters for obtaining longer operation times. In this numerical study, we first describe the 

working principle of Li-ion batteries with relatively simple approach named as equivalent cell circuit 

model. Then, a python-based battery simulation library PyBaMM is utilized for simulating and discus-

sing the effect of temperature and discharging current overtime on the response dynamics of battery cell. 

It is observed that in the long term discharging cycles, the response magnitude of the battery cell beco-

mes stronger with the increasing discharging current and decreasing temperature. This causes the Li-ion 

battery to reach a higher voltage value in long-term-cycles and provides a longer operation time. 

Keywords: Li-ion Battery, PyBaMM, Discharge Current, Temperature, Long-Term-Cycle 
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FARKLI İNORGANİK KOMPOZİSYONLARIN KULLANILMASI İLE SERAMİK SAĞLIK 

GEREÇLERİ FİNE FİRE CLAY ÜRÜNLERİNDE BAZI ÖZELLİKLERİN 

İYİLEŞTİRİLMESİ 

Murat DOĞDU, Sevil YÜCEL, Hasibe Aygül YEPREM 

Türkiye 

Öz: Seramik Sağlık Gereçleri, inorganik hammaddelerin (kil, kaolin, kuvars ve feldspat gibi) belirli 

oranlarda karıştırılması ve ardından alçı veya sentetik reçine kalıplara dökülerek 1200- 1250 ºC'de sin-

terlenmesi ile elde edilmektedir. Seramik sağlık gereçleri sektöründe üretilen ürünler için iki farklı ça-

mur kullanılmaktadır. Bu çamurlar; vitrifiye çamurları ve fine fire clay (FFC) çamurlarıdır. Seramik 

sağlık gereçleri ürünlerinde, büyük boyutlu ürünler, fine fire clay (FFC) olarak bilinen yüksek pişmiş 

kil içeriğine sahip killerle dökülmektedirler. FFC çamurları ile uzun ebatlara ve düşük pişirme defor-

masyonuna sahip lavabo tipi ürünler üretilmektedir. Bu çalışmada, seramik sağlık gereçlerinin hazırlan-

masında kullanılan fine fire clay (FFC) çamurunda bulunan kuvars oranını azaltıp farklı inorganik kom-

pozisyonların kullanılması ile hafif, ince et kalınlığında ürünler elde edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 

kullanılan inorganik hammadde silika bazlı olup sodyum silikat çözeltisi kullanılarak sol-jel tekniği ile 

üretilmiş ve amorf yapıda 0,25 g / cm3 yoğunluğa sahiptir. Çalışmada FFC çamuruna ağırlıkça %0,5, 

%3 ve %5 oranlarında inorganik hammadde ilave edilip, 4-5 saat karıştırılıp 2 gün yaşlandırılmıştır. 

Yaşlandırma sonrasında alçı kalıba döküm gerçekleştirilmiş ve kalıptan çıkan ürün 1250 °C'de sinter-

lenmiştir. Çalışmalar sırasında çamurun litre ağırlığı en düşük 1650 (g/lt) en yüksek 1836 (g/lt), tik-

sotropik davranışı ise 48-57° olarak ölçülmüştür. Eklenen inorganik silika bazlı hammaddenin miktarı 

arttıkça, numunelerin kalınlık alması artmış ve ağırlıkta önemli düşüşler gözlemlenmiştir. Ağırlıkça %5 

inorganik hammadde içeren numunede kalınlık alma 6,7(mm/sa) ölçülmüş ürün ağırlığında %17 azalma 

sağlanmıştır. Silika miktarı arttıkça kalınlık, deformasyon ve su emme seviyeleri de artmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Seramik Sağlık Gereçleri, Fine Fire Clay (FFC), Hafif Ürün, Silika 
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SOĞUK DÖVME PROSESİNE ALAŞIM ELEMENTLERİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Murat MERMER, Çağlar TAŞ, Alper BAYGUT 

Türkiye 

Öz: Yüksek yüzey kalitesi, hızlı ürün üretimi gibi özelliklerinden dolayı birçok alanda ve malzeme 

çeşidinde soğuk dövme yöntemi kullanılmaktadır. Bu çalışmada; az karbonlu ve alaşımlı (Mn ve B) 

çelik olan 20MnB4 (EN ISO 10263-4) ile paslanmaz çelik sınıfında bulunan 304Cu (DIN EN 3506-1 / 

X3CrNİCu18-9-4 / Cu-Ni ve Cr Alaşımı) malzemelerinin aynı ürün geometrisinde (M6x70 DIN 7981 / 

Kafa Formu M4.8 Özel Bağlantı Elemanı) ve aynı operasyon tasarımlarında malzemenin mekanik ve 

metalurjik özelliklerini inceleyebilmek amacıyla bilgisayar destekli simülasyon çalışmalarıyla sanal 

üretim gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ürün simülasyonunda yapılan çalışmalar neticesinde ürünün 

üretilebilirliği, malzeme şekillendirilebilirliği, kalıp üzerindeki etkisi ve kalıptaki gerilmeleri, olası mal-

zeme iç ve kafa çatlakları, ölçü uygunluğu ve malzeme akış uygunluğu değerlendirilmiştir. Ürün üretimi 

için proses ve kalıp tasarımları 3D Cad programı ortamında gerçekleştirilmiş olup mesh ve dövme ana-

lizi için simülasyon programında dövme deneyleri yapılmıştır. Her iki malzeme çelik olmasına rağmen 

içerisinde bulunan kimyasal kompozisyonlarındaki değişiklikler neticesinde sertleşme üstellerinde fark-

lılıklar bulunmaktadır. Bu sebeple iki farklı malzemenin soğuk şekillendirmeye olan tepkileri ve analiz-

leri incelenerek üretim öncesi yapılabilirliği görülmüştür. Ara tavlı olarak kullanılan paslanmaz çelik 

hammaddenin akma mukavemeti 20MnB4’e göre daha düşük olmasına rağmen sertleşme üstelinin yük-

sek olmasından dolayı soğuk dövme operasyon tasarımlarında, operasyon geçişlerindeki mukavemet 

artışı (deformasyon sertleşmesi) daha fazladır (20MnB4 ve 304Cu hammaddelerinin akma gerilmeleri 

sırasıyla 350 MPa ve 215 MPa). Dövme sonrası nihai ürün üzerindeki belirlenen noktalar incelendiğinde 

304Cu ’nun akma gerilmesinin 20MnB4’e oranla daha yüksek (bu ürün için yaklaşık 3,2 kat daha artış 

göstermiştir) olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Soğuk Dövme, Deformasyon, Sonlu Elemanlar Yöntemi 
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İŞBİRLİKÇİ ROBOT KULLANIMI İLE MOTOR TRAVERSİ SOMUNLARINA YÖNELİK 

KILAVUZ ÇEKME EKİPMANI GELİŞTİRİLMESİ VE PROSES TASARIMI 

Mustafa Alper BİÇER, Rıza Emre ERGÜN 

Türkiye 

Öz: Motor traversi bir otomobilde en uzun gaz altı ark kaynağı birleştirmelerinden birine sahip olan 

parçalardan biridir. Gaz altı kaynak işlemleri sırasında üzerinde bulunan somunlara kaynak cürufu sıç-

rayarak yapışmakta, deforme etmekte veya kalıntı bırakmaktadır. Bu kalıntılar parçanın araca montajı 

sırasında sıkım ve tork problemlerine yol açtığından, duruşlara ve kalite problemlerine sebep olabilmek-

tedir. Bu nedenle montaj öncesinde kılavuz çekme işlemi ile birlikte tekrar kontrolleri yapılmaktadır. 

Karmaşık işlemler gerektiren bu kılavuz çekme işlemi genellikle deneyimli operatörler tarafından ma-

nuel olarak yapılmaktadır. Bu manuel işlem iş gücü kaybına, maliyet artışına ve ergonomi problemlerine 

neden olmaktadır. Bu çalışmada, robotik sistemlerin giderek arttığı günümüzde insana bağlı bu kontrol 

sistemini robotik sisteme çevirerek takip edilebilir, standart kalite elde edilebilen bir proses ve ekipman 

dizaynı gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. İşbirlikçi robotun avantajları kullanılarak sabit bir fikstür yar-

dımıyla dört farklı çapta somun üzerinde çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ilk önce parçanın ya-

pısına ve işbirlikçi robotun yeteneklerine bağlı olarak bir fikstür tasarlanarak imal edilmiştir. Daha sonra 

dört farklı metrik ölçüye sahip somunlar için tek bir sıkıcı üzerine kompakt ve inovatif bir takım tutucu 

tasarımı geliştirilerek, aynı anda 4 kılavuz bağlanması sağlanmıştır. Denemeler sırasında somunların 

çaplarına bağlı olarak sıkma parametrelerinin belirlenmesi çalışması yapılarak her somun çapı için tork 

ve hız değerleri ile limit değerler belirlenmiştir. Optimizasyon işlemleri gerçekleştirilerek kullanılabilir 

veriler elde edilmiş ve sistematik bir şekilde kayıt altına alınmıştır. Bu çalışma ile endüstride kullanıla-

bilir ve referans oluşturabilecek nitelikte bir işbirlikçi robot destekli kılavuz çekme ekipmanı geliştiril-

mesi sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İşbirlikçi Robot, Kılavuz Çekme, Motor Traversi, Transducer’li Tork Kontrol İş-

lemi 
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PC TABANLI GENEL AMAÇLI BİR SAYISAL AKORD CİHAZININ TASARIMI VE 

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

Mustafa BURUNKAYA, Hakan Deniz ŞAMCI 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmada gitarın yanı sıra, diğer bütün müzik enstrümanlarının akort işlemleri için de kullanı-

labilecek PC tabanlı, genel amaçlı bir dijital akort cihazı (PC Guitar Tuner: PGT) gerçekleştirilmiştir. 

Bunu sağlayabilmek için, gerçekleştirilen Akord cihazının akord frekans aralığı geniş olacak şekilde bir 

yazılım geliştirilmiştir. Çünkü örneğin kemanın hem gitarla aynı frekans aralığında bas sesleri olan iki 

teli ve hem de farklı tiz sesleri olan iki teli daha mevcuttur. Bu durumda frekans aralığı dar olursa, 

kemanın yüksek frekanslı olan iki teli için akord işlemi yapılamayacaktır. Bu sebeple akord işlemi ya-

pılamamış olacaktır. Bu çalışmada ayrıca akord işleminin gürültülü ortamlarda da yapılabilmesi veya 

gürültüden az etkilenmesi gibi bir soruna da çözüm bulunmuştur. Bunları yapabilmek için MATLAB 

programında FFT, pencereleme ve butterworth filtreleme işlemleri kullanılmıştır. Bu çalışmada ayrıca 

kullanıcı dostu bir ekran arayüzü geliştirilerek, akord işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi sağlanmıştır. 

PGT’ nin etkinliğini test etmek için bir gitarın akort işlemleri yapılmıştır. Gitarın seçilmesinin nedeni 

akort düzeneklerine ve oktavlarına bakıldığında gitarın ortalama sesli bir müzik enstrümanı olmasıdır. 

Ayrıca gitarın sesleri bas gitar ve viyolin arasında frekans aralığındadır. Bu yüzden gitar hem kalın hem 

de ince ses tonlarına sahiptir. Bu sebeplerle gitarın genel amaçlı olan PGT’ nin etkinliğini test etmek 

için kullanılabileceği düşünülmüştür. Yapılan çalışmanın etkinliğini kanıtlayabilmek için çeşitli testler 

yapılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gitar Akord Cihazı, Akord, MATLAB, FFT, Müzik Enstrümanları 
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GRAFİK İLLÜSTRASYONUNDA PERSPEKTİFİN YERİ VE ÖNEMİ 

Mustafa GÜNAY 

Türkiye 

Öz: Grafik sanatlar çok geçmiş yıllardan beri görsel sanatlar içerisinde yer alan ve kullanılan bir daldır. 

Grafik sanatlar günümüzde teknoloji ve yeni medyadan oldukça fazla etkilenmeye başlamıştır. Grafik 

sanatlar teknolojiden etkilendikçe yeni arayışlara girilmeye başlanmıştır. Bu açıdan illüstrasyon kavramı 

grafik sanatlar içerisinde kendine kullanım alanı bulmaya başlamıştır. İllüstrasyon kavramının da geç-

mişi grafik sanatlar gibi geçmişe dayanmaktadır. Bu iki dalın bir arada kullanımı günümüzde artık bir 

gereklilik haline dönüşmüştür. Perspektif konusu resim sanatında uzun yıllardır kullanılmış bir kavram 

olmasına karşılık ayrıca mimari ve teknik çizimlerde de kullanılmaktadır. Perspektif, derinlik duygusu-

nun mekânsal düzlem içerisinde tek bir merkezden ya da farklı merkezlerden görünümünün yansıtılma-

sıdır. Perspektif gelişen teknoloji ve her geçen gün bu gelişen teknolojinin tüketilmesi ile birlikte grafik 

illüstrasyonları içinde aranan bir kavram olmaya başlamıştır. İllüstrasyon günümüzde yeni birçok uygu-

lama alanı bulduğu gibi yenilikleri de takip etmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. İllüstrasyon artık gü-

nümüzde moda objeleri üzerinde, kişisel eşyalar ve özgün parçalar üzerinde, iç ve dış mekanlarda, am-

balajlarda, karakter tasarımlarında ve yeni medya araçlarının tamamında kullanılmaktadır. Günümüzde 

illüstratif bir bakış yakalamak ve bu sayede yeni bir ifade biçimleri yaratabilmek adına yeni medya 

kavramı ortaya atılmış ve illüstrasyon kendine oldukça popüler bir kullanım alanı yaratmayı başarmıştır. 

Yeni dönemde teknolojinin gelişmesi kişilerin yaratıcılıklarının gelişmesine ciddi katkılar sağlamakta-

dır. Teknolojik alanda ki devamlı gelişmeler kişilerin düşüncelerini ve tasarlama yeteneklerini olumlu 

yönde etkilemektedir. Grafik illüstrasyonlarında en önemli noktalardan biri olan konu görsel hiyerarşi-

dir. Görsel hiyerarşi kavramı tasarımcı tarafından oluşturulan herhangi bir tasarımın içerisinde yer alan 

tüm görsel unsurların vurgulanmak istenen mesaja göre ölçümlendirilmesi anlamını taşımaktadır. Gör-

sel hiyerarşinin yakalanabilmesi ve ulaşılmak istenen kitleye mesajı verilebilmesi için perspektiften fay-

dalanılması gerekmektedir. Tasarımcılar tarafından oluşturulan illüstrasyonlarda bazı nesneler büyük ya 

da küçük olarak ölçümlendirilerek hem perspektif yakalanmış olmakta hem de görsel hiyerarşi unsuru 

oluşturulmuş olmaktadır. Grafik illüstrasyonlarında görsel hiyerarşiyi yakalamak için perspektifin kul-

lanılmasının yanı sıra renk, açıklık ve koyuluk ile birlikte uzaklık ve yakınlık kavramlarının da kullanı-

labilir olduğu söylenebilmektedir. Grafik illüstrasyonlarının yapılmasının en önemli nedeni karşıdaki 

kitleyi yakalayabilmektir. Artık günümüzde görsel sanatların önemli bir dalı olan grafik illüstrasyonla-

rında farklı bakış açıları yakalamanın önemi artmaktadır. Perspektif sayesinde grafik illüstrasyonlarının 

etkisi arttırılmakta ve karşı kitle üzerinde farklı algılar yakalanabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı pers-

pektif grafik illüstrasyonlar açısından oldukça önemli ve günümüzde ciddi bir yere sahip olması gerek-

tiği düşünülmektedir. Genel olarak illüstrasyon tasarımları yapmaya olanak sağlayan firmaların prog-

ramları incelendiğinde yeni sürümlerinde illüstrasyonlara perspektif eklenebilmesini amaçlayan sekme-

lerin ve yazılımların geliştirildiği de görülmektedir. Bu aslında perspektifin grafik illüstrasyonları için 

günümüzde ve gelecekte daha da önemli hale geleceğinin bir göstergesidir. Belirtilen tüm sebepler bir 

arada değerlendirildiğinde illüstrasyon kavramının üniversitelerin lisans seviyelerinden başlayarak tüm 

ileri seviyelerde aktarılması ve gelecek neslin bu kavram üzerinde daha etkin çalışmalar yapmasının 

sağlanması gerekliliği düşünülmektedir. Ayrıca perspektif kavramının sadece resim sanatı ve mimari 

çalışmalar için değil aynı zamanda grafik tasarımlarda yeni boyutların yakalanabilmesi için kullanılması 

gerekliliği de yeni nesle aktarılması gereken bir diğer önemli konudur. Perspektif ve grafik sanatlar 
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ilişkisinin önemi her koşulda aktarılmalı ve bu iki kavramın artık günümüzde bir bütün olarak değerlen-

dirilmesi gerektiği kavranmalı ve kavratılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Grafik İllüstrasyon, Perspektif, Hiyerarşi 
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EVRİŞİMSEL SİNİR AĞI İLE SİGORTA KUTUSU DİZİLİM KONTROLÜ 

Mustafa ÖZÇAM 

Türkiye 

Öz: Sigorta kutusu her araçta bulunan, aracın içerisindeki tüm elektrik-elektronik aksamın korunumunu 

sağlayan bir parçadır. Sigorta kutusundaki sigortalar bağlantılı oldukları kablolardan geçen akımın belli 

bir değerin üstüne çıkmasını engelleyerek devre elemanlarının ve devreyle bağlantısı bulunan kompo-

nentlerin zarar görmesini engeller. Sigorta kutularındaki sigortalar üretim esnasında herhangi bir makine 

kullanılmaksızın elle sigorta kutusuna yerleştirilmektedir. Sigorta kutusundaki dizilim bu işi yapan ki-

şinin dikkat yeteneğine bağlı olduğu için yanlışlıklar meydana gelebilmektedir. Bu çalışmada, sigorta-

ların sigorta kutusundaki dizilim kontrolünü sağlanmak istenilmiştir. Sigortaların görüntü sınıflandırıl-

ması evrişimsel sinir ağı (CNN) kullanılarak Keras ile yapılmış olunup, sınıflandırma başarısı %99 ci-

varında olduğu gösterilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Keras, Automotive, Fuse Box, CNN, Electrical Harness 
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UYDU GÜÇ KONTROL BİRİMİ TASARIMINDA GÜVENİLİRLİK TAHMİNİ ETKİSİ 

Nazım YAMAN, Mustafa BURUNKAYA 

Türkiye 

Öz: Uzaydaki yüksek sıcaklık ve radyasyon gibi zorlu çevre koşullarının yanı sıra bakım yapılabilirliğin 

de neredeyse imkânsız olması, uydu ekipmanı tasarımında yüksek sayısal güvenilirlik gereksinimlerini 

de beraberinde getirmektedir. Çok yüksek maliyetlerle üretilip fırlatılan uzay araçları, halkadaki en zayıf 

zincirin kopması ile görev kaybına uğrayabilmektedir. Özellikle güç kontrol birimi (GKB) gibi uydu 

için hayati önem taşıyan kritik ekipmanların tasarımında olası hataları önlemeye yönelik uygun tasarım 

önlemleri alınmalıdır. Hata mekanizmalarına karşı geliştirilen tasarım çözümlerinin bir sonucu olarak, 

devrede kullanılan komponent sayısı artacağından devrenin toplam hata oranı yükselmektedir. Bu artışı 

ortadan kaldırmak, iç yedeklilikle mümkün olmaktadır. Ayrıca bozulan parçanın tamiri mümkün olma-

dığından arıza durumunda faaliyete geçecek iç yedeklilik konseptinin oluşturulması görevin sürekliliği 

açısından esastır. Bu çalışmada yaşanan bu eksikliğin, güvenilirlik tahmin analizi ile nasıl ortadan kal-

dırıldığı gösterilmiştir. Diğer taraftan güvenilirlik tahmini analizlerinde iyi bilinen komponent güveni-

lirlik kaynaklarının kullanımında yaşanan sıkıntılara açıklık getirilmiştir. Bu amaçla komponentlerin 

hata oranını elde etmek için MIL-HDBK-217 el kitabı kullanılmıştır. GKB’nin bir modülü olan batarya 

şarj yönetim modülünün konsept devre tasarımı ile güvenilirlik tahmin analizi kapsamında iyileştirilen 

devre tasarımı sayısal olarak karşılaştırılarak farklılıklar ortaya konulmuştur. Benzer tasarım iyileştir-

meleri ile geliştirilen diğer GKB modüllerinin de güvenilirlik tahmin analiz sonuçları kullanılarak, gü-

venilirlik blok diyagram vasıtasıyla iç yedeklilik konsepti kurulmuştur. İç yedekliliğin yanı sıra kulla-

nılan komponent sayısındaki artışa bağlı yükselen hata oranı, parça stres seviyesi azaltma yöntemi ve 

uzay kalifiye komponent seçimi sayesinde azaltılmıştır. Bu azaltma yöntemleri hata oranı formülleri ile 

gösterilmiştir. Çalışmanın sonunda GKB güvenilirlik değeri 15 yıl görev ömrü için hesaplanmış ve eş-

zamanlı uydu yörüngesine (GEO) yerleştirilecek bir uydunun GKB ekipmanının sahip olması gereken 

güvenilirlik değeri ortaya konmuştur. Sonuç olarak uzay uygulamalarında yapılan verimli bir güvenilir-

lik analizi çerçevesinde geliştirilen ekipmanın hata oranının onlarca kat azaltılabileceği gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Güvenilirlik Tahmin Analizi, Uydu Güç Kontrol Birimi, Elektronik Komponent 

Hata Oranı, İç Yedeklilik, Güvenilirlik Blok Diyagramı 
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KENTSEL DÖNÜŞÜMDEKİ BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ HIZLI 

ANALİZİ 

Nevbahar EKİN 

Türkiye 

Öz: Deprem kuşağında yer alan ülkemizde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında mevcut ve yeni 

yapılan betonarme yapıların durumu araştırılmaktadır. Bu araştırmalar yapılırken yapıların belirli nok-

talarından yönetmelik gereği belirli sayıda karot numunesi alınması ve laboratuvarda Tek Eksenli Ba-

sınç Dayanımı deneyi yardımıyla bu numunelerin dayanımları belirlenmesi istenmektedir. Ancak Tek 

eksenli basınç dayanım deney sonucu, aynı yere ait en az üç numune olması ve bunların ortalama değe-

rinin dayanım olarak kabul edilmesine dayanmaktadır. Dolayısıyla bu yöntemle yapılması gereken ana-

lizde doğru sonuca ulaşmak için her katta belirli kolonlarda en az üç numune alınması durumunda yapıya 

hasar verilecektir. Aynı zamanda, betonarme elemanın her noktasında aynı özelliklerin gözlenememe-

sinden dolayı betonarme yapının farklı noktalarından belirli sayıda alınan numunelerden elde edilen 

sonuçlar yanılgıya sebep olabilecektir. Günümüz teknolojisi ile geliştirilen tahribatsız test teknikleri sa-

yesinde hem yapıya hasar vermenin önüne geçilmekte hem de zaman açısından daha hızlı sonuçlar elde 

etmek mümkün olmaktadır. Tahribatsız test yöntemlerinden en çok tercih edileni Ultrasonik yöntemdir. 

Bu yöntemle yapının her noktasında tekrarlı ölçü alınabilmekte aynı zamanda da daha hızlı sonuçlar 

elde edilebilmektedir. Ultrasonik yöntemde verici prob aracılığı ile beton içerine gönderilen Ultrasonik 

dalganın alıcı prob tarafından alınarak, alıcı ve verici prob arasındaki mesafenin dalganın seyahat süre-

sine bölünmesi ile elde edilen Ultrasonik hızlar yardımı ile beton dayanımı dolaylı yoldan daha hızlı 

tahmin edilebilmektedir. Bu çalışmada, Tek Eksenli Basınç Dayanımı testi ve Ultrasonik P dalga hızı 

ya da Ultrasonik P ve S dalga hızlarının birlikte kullanılması ile beton dayanımının tahminine yönelik 

analizler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Ultrasonik yöntemle çok daha hızlı ve tahribatsız olarak be-

ton dayanımının tahmin edilebildiği ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Betonarme Yapı, Beton Dayanımı, Ultrasonik, Hızlı Analiz, Kentsel Dönüşüm 
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MEKAN VE HAFIZA: BİR PARK HİKAYESİ 

Nilüfer KART AKTAŞ 

Türkiye 

Öz: Hafıza, algılanan objelerin, mekanların veya yaşantıların bilinçte iz bırakması, saklanması ve gere-

ğinde yeniden üretilme yeteneğidir. Hafıza geçmiş ile geleceğin bir noktada buluştuğu bir durumdur. 

Nitekim Bergson’a göre geçmiş asla geçmişte olan bir şey değildir; geçmiş, şimdiki zaman içinde yaşa-

mayla devam eden bir şeydir. Buradan hareketle bellekte yer eden ve kendini tekrar eden durumlar, 

bireylerde mutluluk, üzüntü, özlem gibi çeşitli duyguları yaşatabilmektedir. Fiziksel, sosyal, mekânsal, 

teknolojik olarak sürekli değişen kentlerde insanların algısı da sürekli değişmektedir. Connerton (2012), 

bu değişimin modernitenin unutkanlık sorununa bağlamaktadır. Bu sorunun farkına varılması ile bir-

likte, özellikle kamusal mekanlarda önemli olayların hatırlatılması ve yeni nesillere de anlatılabilmesi 

için kentsel bellek yaratımı gerekli hale gelmiştir. Kent halkının mekanlarla bağ kurabilmesi hafızanın 

mekânsal karşılığını bulabilmesi ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda planlama ve tasarım yaklaşımları 

ile mekanda yaratılacak imgeler yardımıyla mekan ve hafıza arasında bir bağ oluşturularak, mekanların 

hafızası canlı tutulabilecektir. Özellikle kolektif belleğin canlandırılması için kamusal alanlar büyük 

önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında bir saray bahçesinden kent parkına dönüşüm yaşayan Gül-

hane Parkı çalışma alanı olarak seçilmiştir. Gülhane Parkı, tarihsel süreç içerisinde iyi veya kötü yaşanan 

birçok olaya tanıklık etmiş, bazen şarkı sözlerine ilham kaynağı olmuş, bazen de filmlere iz bırakmış 

bir mekandır. Bu anlamda peyzaj hafızasının yaşatılması ve kolektif belleğin canlandırılmasının gerekli 

olduğu önemli bir kamusal alandır. Bu çalışmada mekanın tanıklık ettiği olaylar bağlamında tarihsel 

süreci incelenmiş, çeşitli yazılı ve görsel kaynaklar araştırılmış ve bugünkü mekânsal kurgusu ile karşı-

laştırılarak mekânsal hafızaya ilişkin analizler yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kamusal Alan, Mekan, Hafıza, Gülhane Parkı 
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KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞEN KENT PEYZAJLARI 

Nilüfer KART AKTAŞ 

Türkiye 

Öz: Sanayileşme ile başlayan kentleşme süreci, kentlerin hızlı, yoğun ve plansız yapılaşmasına neden 

olmuştur. Özellikle 1950’li yıllardan itibaren İstanbul, artan iş gücü ihtiyacı ile yoğun bir göçe maruz 

kalmış ve sonucunda da plansız, kimliksiz, niteliksiz ve aynı zamanda kaçak olan yapılaşmalarla çok 

hızlı bir şekilde değişime uğramıştır. Ayrıca birçok yapı stoğunun zarar gördüğü 1999 Marmara depremi 

ve kentsel alan kullanım değişimleri (sanayinin yer değiştirmesi vb.) ve özellikle tarihi çevrelerin köh-

neleşmesi gibi sorunlar ile sağlıksız kent parçalarının iyileştirilmesi, yapı stoğunun güçlendirilmesi ve 

daha yaşanabilir çevreler yaratılması amacıyla kentsel dönüşüm çalışmaları başlamıştır. Kentsel dönü-

şüm uygulamalarının birçok hedefi olmakla birlikte bu hedeflerin bir tanesi de daha sağlıklı, daha yaşa-

nabilir ve daha yeşil çevreler yaratmaktır. Bu çalışma kapsamında kentsel dönüşüm hedeflerinin özel-

likle kentsel peyzaj bağlamında ne kadar sağlanabildiğini belirlemek amaçlanmıştır. İstanbul'un Kadı-

köy İlçesi’ne bağlı Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Fikirtepe, İstanbul 

ili, Kadıköy İlçesi içinde yer alan bir gecekondu bölgesi olup, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 2013 tarihinde Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri ile Eği-

tim ve Merdivenköy Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 134 hektarlık alan "Riskli Alan" ilan edilmiş-

tir. Eski bir yerleşmenin üzerinde ve mekânsal olarak İstanbul'un merkezinde kabul edilebilecek bir 

konumunda bulunması ve zaman içinde yıpranan, ihtiyaçlara cevap veremeyen mesken stoğu sebebiyle 

Fikirtepe önemli bir proje alanı haline gelmiştir. Çalışmada imar planları, yerleşim alanlarına ilişkin 

projeler incelenmiş, alan araştırması yapılmıştır. Çalışma sonucunda gecekondu yapılaşması ile oluşan 

mahalle kurgusu, kentsel dönüşüm ile gökdelen niteliğindeki çok katlı lüks sitelere dönüşen Fikirtepe, 

bütüncül değerlendirildiğinde henüz tamamlanmamış olmasına rağmen artan nüfus yoğunluğuna bağlı 

olarak ulaşım sorunları ve açık yeşil alan yetersizliği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Değişim, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Peyzaj 
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ŞEHİR PLANLAMASINDA MAKRO-BÖLGELEMENİN ÖNEMİ 

Nurten Ayten UYANIK, Nevbahar EKİN, Osman UYANIK 

Türkiye 

Öz: Şehir planlamasında yer seçimi önemli bir kavramdır. Bu kavramın önemi meydana gelen deprem-

lerde oluşan yer ve yapı hasarlarından anlaşılmaktadır. Çoğu zaman oluşan yapı hasarlarının yapı kay-

naklı olduğu belirtilmektedir. Ancak hasar oluşumunda tek parametre yapı hataları değildir. Yapı hata-

larına ek olarak yanlış yer seçimi de hasarın artmasına neden olmaktadır. Ülkemizde yer seçimleri ge-

nellikle mikro-bölgeleme çalışmaları neticesinde yapılmaktadır. Mikro-bölgeleme çalışmaları genel ola-

rak 30m derinliği kapsamaktadır. Ancak deprem dalgalarını temel olarak yönlendiren derin yeraltı ya-

pılarıdır. Derin yeraltı yapılarının yanal ve düşey yönde yapısının belirlenmesi makro-bölgeleme olarak 

düşünülebilir. Derin yeraltı yapılarının ortaya konulabilmesi için Jeofizik yöntemler uygulanması ge-

rekmektedir. Jeofizik yöntemler ile yere zarar vermeksizin derin yeraltı yapılarının yanal ve düşey yönde 

iki ya da üç boyutlu olarak belirlenmesi mümkündür. Bu derin yeraltı yapılarının belirlenmesi deprem 

dalgalarını yönlendirmesi açısından önemlidir. Örneğin fizik biliminden bildiğimiz iç bükey aynalar 

ışığı toplar iken dış bükey aynalar ışığı dağıtmaktadır. Buna benzer şekilde yer içerisindeki senklinal (iç 

bükey) şeklinde bir taban topografyasının olması ve üzerinin sediman ile örtülmesi durumunda deprem 

dalgaları yer içerisinde yayılırken bu senklinal taban topografyası tüm dalgaları yüzeyde sedimanın or-

tasında odaklayacaktır. Odaklama yapan bölgede deprem dalgaları daha yüksek kuvvetler ile zemini 

etkileyecektir. Dolayısıyla yerleşim yeri seçiminde odaklama bölgeleri tercih edilmemesi gerekmekte-

dir. Bu yüzden derin yeraltı yapılarının topografyası deprem dalgalarını yönlendirmesi açısından önem-

lidir. Sonuç olarak şehir planları yapılırken derin yeraltı yapı modellerinin ortaya konulması ve yer se-

çimi için öncelikli olarak bu modellerin önerdiği yerleri yerleşime uygun alanlar olarak belirledikten 

sonra mikro-bölgeleme çalışmalarının yapılması daha uygun olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şehir Planı, Yerleşim Yeri Seçimi, Jeofizik Yöntemler, Makro-Bölgeleme 
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OTONOM ARAÇLAR İÇİN 360° LAZER NAVİGASYON SİSTEMİNİN TASARIMI VE 

DEĞERLENDİRMESİ 

Oğuzhan KIZILTAN, Emre KAYMAK, Mustafa AKCAOT, Bahadır KUDAY 

Türkiye 

Öz: Son yıllarda kendi kendine gidebilen otonom araçlar ve otonom robotlar üzerinde yapılan çalışmalar 

büyük bir ivme kazanmıştır. Otonom araçlar, barındırmış oldukları navigasyon sistemleri ile gideceği 

yolu hesaplayabilir. Ayrıca birçok navigasyon sistemi, sahanın iki veya üç boyutlu bir haritasını çıkara-

rak engel tespiti ve haritalama da yapabilir. Otonom araçlar, çevreye ait tüm bilgileri bu algılayıcılar 

sayesinde toplar ve kendilerine atanan iş emirlerini yerine getirirler. Özellikle günümüzde kullanılmakta 

olan Lidar teknolojileri, çok yüksek bir hassasiyette ve yüksek bir hızla çevreyi tarayabildiği için ol-

dukça popüler bir yöntem olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu makalede, otonom araçlar için küçük bir 

Lidar (Light Detection and Ranging) sisteminin tasarlanması amaçlanmıştır. Lidar teknolojisi ile çalışa-

cak bir Test düzeneği ortasına yerleştirilen lidar sensör ile test düzeneğinin iki boyutlu bir haritasının 

çıkartılması sağlanmıştır. Çıkarılan harita ve kurulan test sistemi sayesinde lidar teknolojisinin avantaj 

ve dejavantajlarının daha iyi bir şekilde yorumlanabilmesi sağlanmıştır. Çıkarılan iki boyutlu test hari-

tasının ölçüsel olarak kontrolleri yapılmıştır. Böylece kullanılan sensördeki hata oranları ve sistemdeki 

hata oranlarının bulunabilmesi sağlanmıştır. Farklı renk ve parlaklıktaki cisimlerin lazer mesafe ölçüm 

sensörleri ile ölçümü esnasında oluşabilecek problemlerin önceden anlaşılabilmesi için test düzeneği ile 

mat,parlak, siyah ve beyaz gibi bir çok farklı özellikte test parçası kullanılarak ölçümler yapılmıştır ve 

tüm sonuçlar değerlendirilerek yorumlanması sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: 2D Lidar System, Lazer Tarayıcı, Nokta Bulutu, Alan Tarama, Engel Tespiti, Oto-

nom Araç Navigasyonu 
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DEPREM SONRASI HASAR TESPİTİNİN DRONLAR İLE YAPILMASI 

Oktay YILMAZ, Nezir AYDIN 

Türkiye 

Öz: Deprem sonrası hasar gören bölgelerin süratle tespit edilmesi, arama kurtarma ekiplerinin etkili 

kullanılması ve can kaybının en aza indirilebilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Kapanmış yolların 

tespit edilmesi ile yangın ve gaz kaçakları gibi durumlar, süratli hasar tespitinin diğer önemli nedenle-

rindendir. Bu araştırmanın amacı karar vericilerin arama kurtarma ekiplerini etkili kullanabilmesi ve can 

kaybının en aza indirilebilmesi maksadıyla dronlarla bir hasar tespit yöntemi geliştirmektir. Bu konuda 

uydu ya da hava fotoğraflarının çeşitli yöntemlerle analizi, sismik verilerin analizi ya da binalara yer-

leştirilen GPS verilerinin analizi gibi çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu tarz çalışmaların yanı sıra litera-

türde dronlarla hasar tespiti yapan çalışmalar da bulunmaktadır. Bu araştırmanın literatürdeki dron kul-

lanarak hasar tespiti yapan diğer çalışmalardan farklarının birincisi, bölgelerin karelere bölünmesi ve 

arama kurtarma çalışmalarındaki zaman kaybını en aza indirebilmek maksadıyla bu karelere, hasar 

görme olasılığı olan bina sayısı ile kapsadığı hastane, okul ve itfaiye sayılarına göre farklı önem puanı 

verilmesidir. İkincisi, depoların daha önceden belirlenmiş aday depolar arasından amaç fonksiyonuna 

göre belirlenmesi ve dronların tur sonunda kalkış yaptıkları depolara inme zorunluluğu olmaksızın en 

uygun aktif depoya inebilmesidir. Son olarak, dronların kareler üzerinde ihtiyaç duydukları sürenin be-

lirsiz olmasıdır. Belirtilen model için bir tamsayılı karışık doğrusal programlama matematiksel modeli 

önerilmiştir. Geliştirilen bu model gerçek hayat verileri ile test edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Deprem Sonrası Hasar Tespiti, Yerleştirme ve Rotalama, Karışık Tamsayılı Doğ-

rusal Programlama 
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DRONLAR YARDIMI İLE DEPREM SONRASI HASAR TESPİTİ İÇİN BİR KARINCA 

KOLONİSİ OPTİMİZASYONU 

Oktay YILMAZ, Nezir AYDIN 

Türkiye 

Öz: Can kaybını en aza indirebilmek ve arama kurtarma ekiplerini etkili şekilde kullanmak açısından 

deprem sonrası hasar tespitini çok önemlidir. Literatürde deprem sonrası hasar tespiti maksadıyla yük-

sek çözünürlüklü uydu fotoğraflarını çeşitli programlar yardımıyla analiz eden ve binalara yerleştirilmiş 

sensör vb. cihazlardan elde edilen verileri inceleyen yöntemler bulunmaktadır. Ancak bu yöntemlerin 

çoğunun amacı deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının hızlı şekilde yapılmasından ziyade, son-

raki zamanlarda yaşanabilecek depremler için binaların detaylı incelenmesidir. Ayrıca literatürde hasar 

tespitini dronlarla yapan çalışmalar da mevcuttur. Bu araştırmada ilgili alan karelere bölünmekte ve her 

bir kareye, sınırları içerisinde bulunan hasar görmesi muhtemel bina sayısı ile hastane, okul ve itfaiye 

sayısına göre önem puanları verilmektedir. Ayrıca homojen olan dronlar birden çok tur yapabilmekte 

ve bu dronlar önceden belirlenen alternatif depolar arasından amaç fonksiyonuna göre seçilen depolara 

atanmaktadır. İlave olarak ise dronların turlarının bitiminde kalkış yaptığı depoya inme zorunluluğu 

bulunmamakta olup kareler üzerinde hasar tespiti maksadıyla ihtiyaç duydukları süre belirsizdir. Belir-

lenen bu problem için bir tam sayılı karışık doğrusal programlama matematiksel modeli önerilmiş ve 

önerilen model gerçek hayat verileri ile test edilmiştir. Önerilen bu kesin çözüm yöntemine alternatif 

olarak bir Karınca Kolonisi Optimizasyonu çözüm yöntemi tasarlanarak CPU süresinin kısaltılması he-

deflenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde; kesin çözüm yönteminin sadece çok küçük boyutlu örneklem-

lerde en iyi sonuca ulaşabildiği ancak aynı boyutlarda Karınca Kolonisi Optimizasyonunun bu sonuçları 

çok daha kısa CPU süresi içerisinde bulabildiği görülmüştür. Ayrıca Karınca Kolonisi Optimizasyonu 

çözüm yöntemi daha büyük boyutlu örneklemlerde de iyi sonuçlar bulabilmektedir. Karınca Kolonisi 

Optimizasyonu çözüm yöntemi ile kesin çözüm yöntemi sonuçları, CPU süresi ve çözüm kalitesi açı-

sından karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Deprem Sonrası Hasar Tespiti, Yerleştirme ve Rotalama, Karışık Tamsayılı Doğ-

rusal Programlama, Karınca Kolonisi Optimizasyonu 
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TEL ÖRGÜ TAKVİYELI TUĞLA DOLGU DUVARLARIN DAVRANIŞI 

Osama NASIF, İlker KALKAN, Saruhan KARTAL, Sabahattin AYKAÇ 

Türkiye 

Öz: Ülkemiz, coğrafi konumu gereği sık sık depremlere maruz kalmaktadır. Buna bağlı olarak ortaya 

çıkan can ve mal kayıpları gün geçtikçe artmaktadır. Depremin olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi adına 

birçok çalışma gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Bu çalışmalar, hasar görmüş 

binanın güçlendirilmesi ya da yapım aşamasında dikkate alınması gereken tasarım esasları ile ilişkilidir. 

Önerilen yöntemlerin az maliyetli, pratik ve kolay uygulanabilir olması, yöntemlerin uygulanabilirliği 

ve yaygınlık kazanması için en önemli etkenler olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, tüm güçlendirme 

metotlarına alternatif olarak bina yapım aşamasında tuğla dolgu duvarların düşük maliyetli, yerli üretim 

ve hafif olan tel örgüler ile takviye edilmesine dayalı yeni bir yöntem önerilmektedir. Bu kapsamda, 3’ü 

kontrol ve 6’sı tel örgü takviyeli olmak üzere toplam 9 adet ½ ölçekli dolgu duvar numunesi tersinir 

yükler altında test edilmiştir. Numuneler farklı çap ve göz aralıklı tel örgüler ile takviye edilerek hazır-

lanmıştır. Numunelerin deprem performansları dayanım, rijitlik, enerji tüketme ve yanal ötelenme oran-

ları aracılığı ile değerlendirilmiştir. Kontrol numunelerine kıyasla tel örgü takviyeli dolgu duvarların 

dayanım, rijitlik, enerji tüketme ve yanal ötelenme oranları önemli ölçüde artış göstermiştir. Deneylerde 

tel örgü kullanılmasının bir diğer önemli avantajı olarak, duvarın bütünlüğünün korunması ve taşıma 

gücüne ulaşıldıktan sonra dahi duvarın dağılmaması öne çıkmıştır. Bu ekonomik yöntemin kullanılması 

ile yapının göçmesinin engellenebileceği ve oluşması muhtemel can ve mal kayıplarının azaltılabileceği 

sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dolgu Tuğla Duvar, Güçlendirme, Tel Örgü 
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HİDROLİK BLOKLARIN ST 52 (S355) ÇELİK MALZEMEDEN TALAŞLI İMALATINDA 

MALZEMENİN İŞLENEBİLİRLİK PERFORMANSININ ÖZEL TAKIM DİZAYNI İLE 

İYİLEŞTİRİLMESİ 

Osman ASİ, Aslı ÖZSOY 

Türkiye 

Öz: Hidrolik bloklar, hidrolik sistemlerde kullanılan pompa, silindir ve diğer elemanlar arasındaki sıvı 

akışını düzenleyen bir hidrolik ekipmandır. Hidrolik bloklar ile sistemde kullanılan sıvının hızı, yönü 

ve debisi kontrol edilebilmektedir. Hidrolik sistemin devre şeması ve çalışma şartlarına göre blokların 

içyapısı tasarlanır ve genellikle 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 320 bar çalışma basıncına kadar dökme demir malzemeler, 

320 bar’dan fazla olduğu durumlarda ve düşük çalışma sıcaklıklarında kırılma tokluğunun yüksek ol-

ması istenilen yerlerde çelik malzemeler tercih edilmektedir. Hidrolik blokların talaşlı imalatı sırasında 

kartriç valf yuvalarının imalatı için piyasada standart olarak bulunamayan özel tasarlanmış rayba-senker 

ile blok içindeki birbirine bağlanan deliklerin imalatı için farklı boyut, 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 malzemelerin 

talaşlı imalatında istenilen sonucun elde edilmesi için uygun olan kesici takımlar, çelik malzemelerin 

imalatında istenilen hassasiyet ve ölçüyü vermemektedir. Kesici takımlar, çelik malzemelerin talaşlı 

imalatı esnasında çok hızlı körelmekte, talaş sarımına neden olmakta ya da işlem yapısına göre kırıl-

maktadır. Çelik malzemelerden blok imalatı Türkiye'de ve hatta dünyada seri imalata uygun olacak şe-

kilde sürdürülebilir olarak çok zor gerçekleştirilebilmektedir. Blok imalatı sırasında yapılan en ufak bir 

hata, blok malzemesinin kullanılamaz duruma getirilmesine neden olmaktadır. Hidrolik blokların tasa-

rımını ve imalatını yapan işletmeler için hidrolik blokların istenilen kalitede ve sürede imal edilmesi en 

önemli kriterdir. Bu durumda, hidrolik blokların imalatında kullanılan malzemenin işlenebilirlik perfor-

mansı çok önemli olmaktadır. Bu çalışmada, yüksek çalışma basıncı gerektiren hidrolik sistemlerde ve 

düşük sıcaklıklarda yüksek darbe tokluğunun istendiği endüstriyel alanlarda kullanılan hidrolik blokla-

rın St 52 (S355) çelik malzemeden talaşlı imalatında, seri imalata uygun şekilde özel takım dizaynı ile 

malzemenin işlenebilirlik performansının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar 

sonucunda malzemenin işlenebilirlik performansının iyileştirilmesinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Blok, Çelik Malzeme, Talaşlı İmalat, Kesici Takım, İşlenebilirlik 
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HİDROLİK SİLİNDİR İMALATINDA TERMAL SPREY KAPLAMA UYGULAMALARI 

Osman ASİ, Aslı ÖZSOY 

Türkiye 

Öz: Hidrolik silindirler, inşaat, madencilik, enerji, gemi, offshore gibi çok farklı alanlarda doğrusal ha-

reket elde etmek amacı ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Hidrolik silindir tasarımında ve imalatında, 

özellikle offshore ve denizcilik alanında kullanılan hidrolik silindirlerin çalışma ortamlarından dolayı 

yüksek korozyon, aşınma, yorulma dayanımına sahip olmaları ve çalışma basınçları altında kendilerin-

den beklenilen yüksek performansı sağlamaları için, malzeme, kaplama ve sızdırmazlık elemanlarının 

uygun seçiminin yapılması gerekmektedir. Hidrolik silindirlerdeki millerinin imalatında genel olarak 

sert krom kaplamalı düşük ve orta karbonlu çelikler ile paslanmaz çelikler kullanılmaktadır. Ancak sert 

krom kaplı hidrolik silindir milleri offshore ve denizcilik sektöründe kullanılan ve yüksek aşınma ve 

korozyon dayanımı istenilen yerlerde çok yetersiz kalmaktadır. Çünkü sert krom kaplamanın sertliğinin 

ve kaplama kalınlığının düşük olması ve korozyon direncinin değişik çalışma şartlarında yetersiz kal-

ması bu durumu önemli oranda etkilemektedir. Ayrıca, sert krom kaplamalar zehirli kimyasalları (heg-

zovalent Cr) içermektedir. Hegzovalent Cr insanlar için kanser yapıcı zehirli bir kimyasal bileşiktir. Sert 

krom kaplamanın kırılgan yapısından dolayı kaplama bölgelerinde mikro çatlaklar meydana gelmekte-

dir. Bu durum ise yüzeyde kısmi korozyon bölgelerinin meydana gelmesinde etkili olmaktadır. Bunun 

yanında paslanmaz çelik malzemelerin maliyeti çok yüksek olmakta ve işlenebilirlik kabiliyetleri dü-

şüktür. Termal sprey kaplama yöntemleri kullanılarak hidrolik silindir milleri farklı seramik malzemeler 

ile kaplamaları yapılarak mevcut kullanılan hidrolik silindirlere göre daha yüksek performans/maliyet 

ilişkisi sağlayan hidrolik silindirler imal edilebilmektedir. Bu çalışmada, termal sprey kaplama yöntem-

leri ile hidrolik silindirlerin kaplamalarının yapılmasında proses seçimi, uygulama alanlarına göre kap-

lama malzemelerinin belirlenmesi, çalışma ortamlarına göre performanslarının karşılaştırılması, mevcut 

kullanılan hidrolik silindirlere göre avantajlarının ortaya konulması için yapılan çalışmalar anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Silindir, Termal Sprey Kaplama, Krom Kaplama, Aşınma, Korozyon 
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TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ YÖNLENDİREN YASAL, YÖNETSEL, EKONOMİK 

YAPI VE TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLERİN YASA ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Pelin YİĞİT 

Türkiye 

Öz: Kentsel dönüşüm, son zamanlarda ilgili çevrelerce yoğun olarak tartışılan konulardan biri olarak 

ortaya çıkan bir kavramdır. Geçmişi 19. yüzyılın Sanayi Devrimi’ne kadar dayanan kentsel dönüşüm, 

şehirlerin dinamizminin bir sonucu olarak, önemini korumaktadır. Kentsel dönüşümün yeni ve farklı bir 

anlayışla yeniden gözden geçirilmesi, tartışılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de plan-

lama ve kentsel dönüşüm sürecinde en temel sorunlardan bir tanesi mülkiyete müdahale gerekliliği ve 

bunun zorluklarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda mülkiyet hakkı tanımının olduğu ve bunun da 

ancak kamu yararı amacıyla sınırlandırılabileceği hükmü getirilmiş olması nedeniyle, mülkiyet ve buna 

müdahale biçimleri kentsel dönüşüm sürecinde yasal düzenlemelerde çözüm aranması gereken başlık-

lardan bir tanesidir. Bu bildiride, kentsel dönüşüm çalışmalarını yönlendiren yasalar ve yönetim ile ilgili 

mevzuat irdelenmiştir. Kentsel dönüşüm sürecinde sorunun kaynaklandığı alanlardan birisi parçalı yasal 

sistem ve çok başlı yönetim yapısıdır. Bu süreçte öne çıkan ilgili yasaların kentsel dönüşüm uygulama-

larına etki eden maddeleri araştırılmış ve tanımlanmıştır. Buna göre, kentsel dönüşümü yönlendiren ya-

sal ve yönetsel yapı, T.C. Anayasasının değerlendirilmesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun değerlendiril-

mesi, yönetimle ilgili mevzuatın değerlendirilmesi, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun değerlendi-

rilmesi, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun değerlendirilmesi, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 

değerlendirilmesi, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu'nun değerlendirilmesi, 1164 Sayılı Arsa Ofisi Ka-

nunu'nun değerlendirilmesi, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun değerlendirilmesi ve 863 Sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun değerlendirilmesi yapılarak Türkiye’den uygulanmış 

iki tane Kentsel Dönüşüm Projesi, mevzuattaki bu yasalara göre değerlendirilmiştir ve incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Yasal Çerçeve, İmar Kanunu, Toprak Mülkiyeti, Arsa Ofisi Ka-

nunu 
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GİRESUN KALESİ VE MESİRE ALANINDA ZİYARETÇİ TERCİHLERİNİN SOSYAL 

MEDYA VERİLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ 

Pervin YEŞİL, Mesut GÜZEL 

Türkiye 

Öz: Sosyalleşme, bilgi paylaşımı ve iletişim gibi işlevlerinin yanı sıra büyük bir veri kaynağı olan sosyal 

medya, insanların gündelik yaşamının önemli bir bölümünü kaplamış durumdadır. Sosyal medyadaki 

içeriklerin, seyahatlerdeki mekânsal ve zamansal tercihleri yönlendirmede son derece etkili olduğu bi-

linmektedir. Günümüzde insanlar, bir alanı ziyaret etmeden önce sosyal ağ platformlarında o alanla ilgili 

yapılan değerlendirmeleri inceleyerek fikir sahibi olmaktadır. Ziyaretçiler, gidilebilecek noktaları sosyal 

medyadan belirlemekte ve bu doğrultuda seyahat rotaları oluşturabilmektedirler. Bu sebeple; ziyaretçi-

lerin tercih, beğeni ve eğilimlerinin anlaşılmasında sosyal medya verileri önemli bir yere sahiptir. Ziya-

ret edilen mekânlarda çekilen fotoğrafların sosyal medyayı aktif olarak kullanan bireyler tarafından ko-

num belirtilerek paylaşılması ve mekânla ilgili yapılan olumlu-olumsuz yorumlar, ziyaretçilerin tercih 

ve eğilimleri hakkında önemli veriler sunmaktadır. Sosyal medya platformlarından veri sağlama yön-

temi, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde anket ya da mülakat gibi geleneksel ve sosyal mesafenin 

aşılmasını gerektiren yöntemlere bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada; Giresun’un 

önemli turizm değerlerinden biri olan Giresun Kalesi ve çevresindeki mesire alanı örneğinde ziyaretçi 

tercih ve eğilimleri, sosyal medya platformlarından elde edilen veriler kullanılarak belirlenmeye çalışıl-

mıştır. Verilerin elde edilmesinde temel kaynak olarak, ülkemizde daha fazla tercih edilen sosyal medya 

platformları olan Facebook ve Instagram seçilmiştir. Giresun Kalesi’ni ziyaret eden sosyal medya kul-

lanıcılarının bu platformlarda kalenin konumunu belirterek paylaştığı fotoğraflar ve kale özelinde yap-

tıkları yorumlar değerlendirilmek üzere toplanmıştır. Fotoğrafların paylaşılma zamanları, fotoğraflarda 

ön plana çıkan unsurlar, ziyaretçilerin olumlu ve olumsuz yorum yaptıkları alan özellikleri belirlenmiş-

tir. 

Anahtar Kelimeler: Ziyaretçi Tercihleri, Sosyal Medya, Mesire Alanı, Giresun Kalesi, Giresun 
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DEFORMATION DUCTILITIES OF HYBRID FRP-STEEL RC BEAMS 

Saruhan KARTAL, Ilker KALKAN, Sabahattin AYKAC 

Turkey 

Abstract: The use of fiber reinforced polymer (FRP) rebars, which has become popular in recent years 

due to their significant corrosion resistance and high tensile strength, are considered an important alter-

native to steel reinforcement. However, FRP rebars show brittle behavior and rupture at low strain values 

without yielding deformations. The researchers generally state that ductility is the main concern in FRP 

reinforced concrete (RC) beams. In order to overcome to the corrosion problem of steel bars and the 

ductility problem of FRP bars, hybrid FRP-steel RC beam design, in which steel and FRP reinforcement 

are used together in the tension zone, have been implemented in numerous studies. In these beams, steel 

reinforcement yields before reaching ultimate capacity, and thus, a certain level of ductility can be gua-

ranteed. Researchers have different opinions on the suitable ductility definition for these beams and a 

minority of these researchers are in the favor of using the classical deformation ductility definition. 

However, the ductility of hybrid RC beams cannot be evaluated through the classical definitions. The 

classical definitions erroneously imply that the ductility of a hybrid RC beam increases with increasing 

amount of FRP within the total (steel+FRP) tension reinforcement. This inaccurate trend stems from the 

fact that steel reinforcement yields at lower load levels in hybrid RC beams with a relatively higher FRP 

ratio and the total deflection capacity tends to increase due to the low modulus of elasticity of FRP. In 

the present study, an energy-based method is proposed for hybrid FRP-steel RC beams. This method 

proved to show the correct trend in ductility with the variation of FRP in the total tension reinforcement 

according to the experimental results of the authors. 

Keywords: Ductility, FRP Reinforcement, Hybrid 
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SAĞLIK KURULUŞLARINDA ATIK YÖNETİMİ: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA 

VE UYGULAMA HASTANESİ ÖRNEĞİ 

Seda KÜÇÜK, İsmail ÖZBAY 

Türkiye 

Öz: Küresel nüfusun artmasına bağlı olarak tıbbi hizmetlere olan taleplerin artmasıyla bu alanlarda olu-

şan atıkların yönetimi temel çevresel sorunlardan biri haline gelmektedir. Sağlık kuruluşlarında her ge-

çen gün artış gösteren tıbbi atıklar sadece sağlık çalışanları ve hastalar için risk oluşturmakla kalmayıp 

aynı zamanda, üretildikleri andan bertaraf aşamasına kadar çevre ve insan ile de doğrudan etkileşim 

içerisinde olduğundan risklerin geniş bir çevreye yayılması söz konusu olabilmektedir. Özellikle günü-

müzün küresel mücadelesi olan pandemi süreçlerinde sağlık kuruluşlarında atık yönetiminin doğru bir 

şekilde yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada sağlık kuruluşlarından atık üretiminin en fazla 

olduğu üniversite hastanelerinin atık yönetiminin araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında 

Kocaeli ili, İzmit ilçesinde bulunmakta olan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 

yürütülmekte olan atık yönetimi süreci incelenmiştir. Hastanenin 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki kişi 

başına düşen atık miktarları sırasıyla 0,40 kg/kişi-yıl, 0,57 kg/kişi-yıl, 0,48 kg/kişi-yıl olarak belirlen-

miştir. Ülkemizde ve sağlık kuruluşlarında yapılan çalışmalar kapsamında çevre ve insan sağlığı, eko-

nomik ve hukuki boyutu açısından önemi bulunan atık yönetiminde; kişi başına düşen ve yatak başına 

oluşan atık miktarının her yıl azalması hedeflenmektedir. İncelenen atık yönetimi verilerinden elde edi-

len sonuçlar istenilen boyutlarda atık azaltımı sağlanamadığını göstermektedir. Atık miktarını azaltmak 

için; çevre yönetimi birimi/çevre danışmanlığı veya atık yönetimi sorumlusu tarafından atıkların önlen-

mesinden bertarafına kadar olan süreci kapsayan atık yönetimi hiyerarşisinin en iyi biçimde tasarlana-

rak, çalışanlarda çevre ve atık yönetimi konusunda bilinç oluşturulmasına yönelik eğitim çalışmalarının 

geliştirilmesi gerekliliği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Atık Bertaraf Yöntemleri, Atık Yönetimi, Tıbbi Atık, Üniversite Hastaneleri, Çevre 
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TERSİNE MÜHENDISLIK YÖNTEMINDE 3 BOYUTLU TARAMA, ÖLÇÜM VE 

MODELLEME SÜREÇLERİ 

Sedat Can TİNİ, Adalet ZEREN 

Türkiye 

Öz: Yapılan çalışmalar sonucunda Tersine Mühendislik yöntemi ile teknik verileri bilinmeyen parçala-

rın tasarım bilgilerine ulaşılabileceği tespit edilmiştir. Bu amaçla Tersine Mühendislik araçlarından 3B 

tarama, ölçüm, yazıcı vb. teknolojilerin gelişmesi ve kullanımıyla üründen tasarım sistematiği gerçek-

leştirilmiştir. Yapılan makale çalışmasının kapsamını; Eş Zamanlı Mühendislik uygulamalarından Ter-

sine Mühendislik yaklaşımı kullanılarak üç boyutlu tarama ölçüm cihazının imkan ve kabiliyeti ile ta-

sarım verilerine ulaşılamayan dizel makine parçasının yeniden üretilmesi oluşturmuştur. Bu makaledeki 

temel amaç yurt dışına olan bağlılığın azaltılması, satın alma süreçlerindeki süre ve maliyeti arttıran 

faaliyetlerden kaçınılabilmek ve yedek parça imalat süreçlerine katkı sunularak yerlilik oranlarının art-

tırılabilmesidir. Uygulamada modelleme yöntemleri olarak tarayıcı cihazlarında kullanılabilen 

PolyWorks yazılımı, parametrik modelleme ve NURBS (Non-Uniform Rational Bezier-Splines) model-

leme teknikleri kullanılmıştır. CAD yazılımı SolidWorks programı ile gerekli düzenlemeler yapılarak 

gerekli ölçülendirme, detaylandırma ve teknik çizimler ortaya çıkarılmıştır. Tarayıcı cihazı olarak sek-

tördeki farklı donanım alternatifleri arasında 7 eksenli taşınabilir taramalı ölçüm cihazı kullanılmış ve 

bu cihaz üzerinde farklı temaslı ve temassız prob varyasyonları test edilmiştir. Oluşturulan CAD mo-

delleri, hem doğrulama hem de onarım için üretim süreçlerine katkıda bulunmak için modellendi ve 

döküldü. Böylelikle tersine mühendisliğin bir parçası olarak, dizel makinenin bir parçası olan hava yön-

lendirici min'in bakım ve onarım süreçlerinde kullanımı ekonomik, kolay ve pratik olarak değerlendi-

rildi. Sonuç olarak mevcut teknolojik gelişmeler ile maliyetlerin düşürülebileceği, ürünlerdeki güvenir-

liğin artırılabileceği ve süreçlerin iyileştirilebileceğinin görülmesi de çalışmanın diğer önemli noktasını 

oluşturmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Eş Zamanlı Mühendislik, 3D Tarayıcılar, Tersine Mühendislik 
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SLIDING MODE ANTI-SWAY CONTROL AND DISTURBANCE REJECTION OF 

GANTRY CRANE 

Semih BOYNO 

Turkey 

Abstract: Cranes are one of the central equipments in industrial material handling as they play an im-

portant role in logistics and transportation. They are mainly in intermediary roles in logistics processes, 

providing effective means to reorganize materials by lifting, transporting and stacking up. There are 

different types of cranes used throughout various industries. Main types are overhead/gantry, tower and 

boom cranes. Gantry cranes have integrated mechanical structure with rigid leg and wheels rolling on 

translation tracks, whereas overhead cranes translate on runway beams. The fact that cranes are being 

underactuated systems and internal or external disturbances such as mechanical and electrical failures, 

high acceleration-deceleration rates, weather conditions and various unknown disturbances can cause 

abrupt motion during the transportation process, affecting the system stability by causing the load to 

swing, which is nonlinear in nature and in turn introduces serious problems such as mechanical wear, 

decrease in crane positioning capability, productivity and even personnel injuries. Many papers, intro-

ducing various open and closed loop control methods such as input shaping, command smoothing, 

fuzzy-logic, adaptive and robust control with different feedback elements such as vision feedback, inc-

linometer, accelerometer or encoder feedback to overcome this control problem are published. In this 

study, first the dynamics model of gantry crane will be derived from the general laws of motion and 

Lagrangian energy analysis. Then, a proper disturbance rejecting robust sliding mode control mecha-

nism with anti-sway system will be introduced and simulation results will be compared with traditional 

PID control methods. The controller and drive systems will be considered as one system as their outputs 

and feedback normalized for the controller. 

Keywords: System Dynamics, PID Control, Sliding Mode Control, Anti-Sway, Disturbance Rejection, 

Gantry Crane 
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VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE ERKEN EVRE DİYABET TEŞHİSİ 

Sena CAN, Burcu ÇARKLI YAVUZ 

Türkiye 

Öz: Günümüzde görülen en önemli ve en yaygın hastalıklardan biri olan diyabet, pankreas adlı salgı 

bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde 

kullanılmaması durumunda gelişen ve ömür boyu süren bir hastalıktır. Ülkemizde özellikle yetişkin 

bireylerde rastlanmasına karşın son zamanlarda genç bireylerde de sıklıkla ortaya çıkmaktadır ve diya-

betli bireylerin sayısı giderek artmaktadır. Diyabetli bireylerin tıbbi kontrollerinin düzenli olarak yapıl-

maması durumunda, diyabet, uzun vadede böbrek rahatsızlıkları, kardiyak rahatsızlıklar, göz hastalıkları 

ve ampütasyon gibi pek çok ciddi komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Diyabet ile birlikte seyreden 

bu rahatsızlıkların önlenebilmesi için diyabetin erken evrede teşhisi çok önemlidir. Tanı için idrar ve 

kan şekeri ölçümleri yapılmaktadır. Makine öğrenmesi metotları çok farklı alanlarda yaygın olarak kul-

lanılmaktadır. Tıp alanında çok fazla veri olması sebebi ile bu alanda da gün geçtikçe makine öğrenmesi 

yöntemleri sıklıkla uygulanmaktadır. Diyabetin erken teşhisi ve tanısı için makine öğrenmesi modelle-

rinin kullanılması, tıp alanında çalışan uzmanlar için çok faydalı olacaktır. Bu çalışmada kullanılan UCI 

Machine Learning (ML) kaynağından alınan açık erişimli veri setinde, kişiye ait fiziksel özellik belirti-

leri ve boşaltım sistemi belirtileri bulunmaktadır. Çalışma sırasında kullanılan veri setiyle, veri maden-

ciliği modellerinden faydalanarak diyabetin erken evre tahminini incelemek hedeflenmiştir. Bu amaçla, 

farklı sınıflandırma algoritmaları uygulanarak modelin güvenilirliği her bir algoritma için karşılaştırıl-

mıştır. 

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Sınıflandırma Algoritmaları, Veri Madenciliği 
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KARBÜR, EXT-CRN VE TİSIN KAPLI FREZE UÇLARININ DENEY TASARIMI 

YÖNTEMİ İLE PERFORMANSININ OPTİMİZASYONU 

Senai YALÇINKAYA, Aydan ÜSTÜNDAĞ 

Türkiye 

Öz: Çalışmada, talaşlı imalat yöntemi olan frezeleme işleminde kullanılacak Karbür, EXT-CrN (İon-

bond), TiSiN kaplı kesici uçlar farklı kesme parametrelerinde aşınma durumu deneysel olarak incelen-

miştir. Değişken parametreler aşınma analizleri ölçülerek karşılaştırıldı. İşlenebilirlik göstergeleri ola-

rak uygun kesici takım seçimi ve kesici takım aşınması, yüzey pürüzlülüğü gibi faktörler genel olarak 

dikkate alınan parametrelerdir. Yüzey kalitesine etki eden faktörler; ilerleme hızı, işlenen malzeme sert-

liği ve karakteristiği, kesme hızı, kesme derinliği, kesme zamanı, kesici takım uç radyüsü, kesici takım 

kesme kenar açısı, takım tezgâhı rijitliği ve iş parçasının bağlanması, titreşim ve kesme sıvısının kulla-

nılmasıdır. işlem sırasında, karbür, EXT-CrN(İonbond) ve TiSiN kaplı kesici takımlar kullanıldı ve bu 

kesici takımlarda oluşan aşınmalar incelendi. Kesicilerin karşılaştırmaları yapıldı. Bu kesicilere bağlı 

olarak yüzey pürüzlülüğü ölçülerek optimum işleme şartları belirlendi. Yüzey pürüzlülülük değerlerinin 

ölçümü, ideal ölçüm cihazı olan DIN ISO, CNOMO parametrelerinin seri ölçümlerini yapabilen, oto-

matik ve dinamik kalibrasyon özelliğine sahip, otomatik, 1,75 /3.6 / 5,6 /17,5 mm tarama boyu seçimli, 

profil çözünürlüğü 0,012μm, entegre termal yazıcılı MAHR Perthometer M1 ölçüm cihazı ile yapıldı. 

Deneysel çalışmada iş parçası olarak, yüksek sıcaklıkta sertliğini büyük oranda ve uzun süre koruyabi-

len, yüksek hız çeliği DIN 1.3247 çeliği kullanıldı. Talaş kaldırma deneyleri neticesinde oluşan Yüzey 

pürüzlülüğü (Ra) değerlerine ait matematiksel model elde edilirken; kesici takım ağız sayısı (z), kesme 

hızı (v), diş başına ilerleme (f) ve kesme derinliği (a) ya bağlı olarak modeller kuruldu. Deneyde CNC 

tezgâhı; metrik ve inç birimlerinde ISO format programlama yapabilen FANUC kontrol üniteli O-M 

serisi tezgâhta deneysel işlemler yapıldı. Talaş kaldırma işleminde kullanılan değişkenler; Tezgah devir 

sayısı, kesme hızı, diş başı ilerleme ve kesme derinliğine bağımlı değişken kesici takımda kullanıldı. 

Optimizasyon için Kullanılacak olan Program Minitab R18.2 Paket Programı kullanıldı. Frezelemede 

kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkilerini belirlemek için deney tasarımı metodu yardımı 

ile deney dataları dizayn edildi. Devir sayısı, kesme hızı, kesme derinliği ve kesici takım çapı kontrol 

faktörü olarak seçildi. Yüzey pürüzlülüğünü etkileyen etken faktörleri belirlemek için ANOVA analizi 

yapıldı. Deneysel Çalışma sonucunda TiSiN kaplı kesici uçlar ile yapılan çalışmada daha uygun yüzey 

kalitesi elde edildiği görüldü. 

Anahtar Kelimeler: CNC Freze Tezgahı, DIN 1.3247 Yüksek Hız Çeliği, Kesme Operasyonu, Aşınma, 

Yüzey Pürüzlülüğü, ANOVA. 
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ELEKTRODİYALIZ YÖNTEMI ILE AĞIR METAL GIDERIMI 

Senem KIRMIZI, Belgin KARABACAKOĞLU 

Türkiye 

Öz: Ağır metaller yaygın çevre kirletici unsurlar arasında yer alır ve çeşitli endüstriyel faaliyetler sonu-

cunda açığa çıkan atık sularda bulunur. Bu ağır metallerin arasında yer alan Cr(VI) özellikle krom kap-

lama atık sularında açığa çıkar. Cr (VI)' yı atık sudan uzaklaştırmak için kimyasal çöktürme, adsorpsiyon 

ile biyolojik ve elektrokimyasal yöntemler kullanılabilmektedir [1]. Kimyasal çöktürmenin yüksek mik-

tarda çamur oluşumu, adsorpsiyonun ise kullanılan adsorban maddenin rejenerasyonunun gerekliliği 

gibi birtakım dezavantajları vardır. Cr (VI) arıtımı için elektrokimyasal teknolojiler büyük ilgi görmüş-

tür. Elektrokimyasal yöntemler temiz bir reaktif olan elektronu kullanır. Ayrıca, çok yönlülük, otomas-

yon kolaylığı, ılımlı reaksiyon koşullarında çalışması nedeniyle güvenli bir yöntem olması gibi başka 

avantajlar da sahiptir. Elektrokimyasal bir membran ayırma süreci olan elektrodiyaliz elektriksel potan-

siyel fark altında iyon değişim membranları boyunca iyonların seçimli olarak ayrılmasını sağlar ve metal 

giderimi için oldukça başarılı sonuçlar vermektedir [2]. Ayrıca membran esaslı ayırma ve saflaştırma 

işlemleri oldukça düşük enerji gereksinimleri ve membran modüler tasarımının kolay ölçeklendirilmesi 

nedeniyle ekonomik olarak uygulanabilir [3]. Bu çalışmada model atıksudan Cr(VI) giderimi için elekt-

rodiyaliz işlemi kullnılmıştır. Deney düzeneği elektrodiyaliz hücresi, DC güç kaynağı, peristaltik pom-

palar ve çözelti kaplarından oluşmaktadır. Elektrodiyaliz hücresinde karbon fiber anot, paslanmaz çelik 

katot, bir çift Ionac MA-3475 anyon değişim membranı ve Ionac MC-3470 katyon değişim membranı 

kullanılmıştır. Hücreye uygulanan gerilim, pH ve akış hızının Cr(VI) giderimi ve enerji tüketimi üzerine 

olan etkileri incelenmiş; düşük enerji tüketimi ile yaklaşık %98’ lik giderime ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Elektrodiyaliz, Cr(VI), İyon Değişim Membranı 
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MACHINABILITY APPROACH IN LEADED AND LEAD FREE BRASS ALLOYS 

Serap ÖZHAN DOĞAN 

Turkey 

Abstract: Brass is the alloy obtained by adding zinc to the copper element. Brass are the most widely 

used alloys in industrial applications and applications for aesthetic purposes. It is a non-ferrous material 

widely used in engineering. Brass has the ability to melt, it is a very tough and easily processed material. 

Alloying elements are added to copper-zinc alloys for various reasons. Although brass is mainly copper 

and zinc alloys, it also includes other alloying elements such as lead, silicon, aluminum, iron, tin, man-

ganese, nickel or arsenic, whose presence and content are responsible for the wide variety of properties 

inherent in these materials. Causes; To increase the workability, to increase the strength and wear resis-

tance, to increase the corrosion resistance. Lead element is usually added up to 4% in brass alloys. The 

World Health Organization (WHO) demands restrictions on the use of lead elements harmful to human 

health. The places of use of rice, especially in the uses that have direct effects on human health; It 

requires a maximum of 1.6% lead in the alloy. Brass containing 1.6% or less lead in alloy percentage is 

called Lead Free Brass Alloy. Therefore, when compared in terms of machinability, lead deficiency in 

the alloy; It affects chip structure, surface roughness, cutting force and cutting tool. 

Keywords: Brasses, Lead-Free Brass Alloys, Machinabilty 
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OPERATION OF SHIPS LANDING FROM LAND TO SEA 

Serap ÖZHAN DOĞAN, Burak Galip ANIK, Görkem KANPARA, Mahmut ŞEN 

Turkey 

Abstract: The launching of marine structures after land manufacturing has always been an extremely 

important issue for the shipbuilding industry. In the sector; Many methods have been used in launching 

operations from past to present. Along with the rapid developments in technology, there is a search for 

new methods in the shipbuilding sector besides the classical launching methods. In this study; One of 

the Tersan Shipyard R&D Center projects; After manufacturing the NB 1093 and NB 1094 passenger 

ships with a capacity of 640 people, 124 meters in length, 22 meters in width, 6200 tons of LNG and 

Hybrid propulsion in the horizontal plane, their transportation to the floating dock by land transfer and 

the whole of the launching operations from the floating dock were examined. In this context; The tech-

nical characteristics, numbers, placements, operation stages, connection of the pool, the work done on 

the ship and the application methods of all these requirements are included. Also; pool connection de-

tails, work to be done before landing and operation steps during landing were examined in detail. As a 

result of this study; In the launching of very large tonnage structures using the land transfer method to 

sea; It has been determined to be an alternative, applicable and extensible method. In addition, it has 

been found to be more convenient in terms of time and cost. 

Keywords: Shipbuilding Industry, Shipyard, Launching, Land-to-Sea Transfer, Floating Dock 
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IN NEW SHIP BUILDING; REVIEW OF PRODUCTION STAGES 

Serap ÖZHAN DOĞAN, Mete ÖZCAN, Serkan ÖZŞAHİN, Eda BAYAR 

Turkey 

Abstract: Different requirements and demands in maritime transport have led to the construction of 

different types and sizes of ships. In the world, there are shipyards with various capacities and abilities, 

from a shipyard with narrow facilities to build a simple ship, to shipyards with technological facilities 

that can build modern warships. The effects of economic and technological developments on the diffe-

rent ship types and sizes are very important. It is imperative that the infrastructure services that will 

allow the future technological developments of the shipyards are known and designed in advance, and 

that the shipyard can build any type of ship and sea structure within the pre-determined capacity limits. 

If all processes that need to be fulfilled before, during and after the production function effectively, the 

risks that may occur are minimized. Countries applying a policy of developing shipbuilding industries 

tend to build liquid and dry bulk cargo ships that are very simple in the beginning and relatively easier 

to mass produce, require a systematic work discipline and do not require advanced technology. For this 

purpose; They establish shipyards that do not have advanced technical facilities and can carry out steel 

construction. As a result of the experience and knowledge gained in this way, they are going to establish 

and develop more advanced shipyards and increase the technical possibilities of existing shipyards. 

Keywords: New Shipbuilding, Shipbuilding Process, Shipyard Production Structure 
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IN SHIP BODY SHEETS; SAW AND FCAW WELDING APPLICATIONS AND 

EXAMINATION OF EFFECTS WITH DIFFERENT TEST METHODS 

Serap ÖZHAN DOĞAN, Onur KOŞAR, Burak ANIK 

Turkey 

Abstract: This work; Welding seams of the blocks forming the mega blocks forming the hulls of the 

ship are combined with SAW and FCAW welding methods; It includes visual (visual) examination, 

radiographic examination, tensile test and impact-notch tests and examinations. Purpose of experimental 

study; It is the welding of blocks by determining the fastest method with the least error rate. It consists 

of approximately 25-35 mega blocks and 45-60 blocks on a 60m ship hull. In this study; Grade A steel 

sheet blocks of 1.2cm thickness, 1200cm length and 2200cm width were used to form the ship's hull, 

and submerged (TANDEM-ICE) and gas (MIG / MAG) welding was applied. By applying submerged 

arc welding within the scope of EN ISO 14171-A standard; Tandem wire diameter 4mm and ICE wire 

diameter 2.4mm, Tandem: 1100Amper, 35 Volt and 80cm / min. ICE: 550 Amps 35 Volt 40% ICE 

parameters are used. By applying gas welding within the scope of EN ISO 14341-A standard; 1.2mm 

wire diameter, 190 Amps, 25 Volt and 46cm / min. parameters are used. 3 block panels and 6 block 

panels in total were used from each welding application. Samples taken from each welded joint; Its 

suitability with NDT tests, tensile and notch-impact tests and mechanical strengths, and errors that occur 

with the same weld feed rate we used in two different methods were examined. 

Keywords: Submerged Arc Welding, Gas Metal Arc Welding; Welding Of Ship Bloks, Impact-Notch 

Testing Of Weld Joints, Radiographic Test Of Weld Joints 
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HD-TC LAZER MERKEZLEME VE KAYNAK DİŞI ALGILAMA ÇÖZÜMLERI 

Seray KARANFİL, Uğur KARANFİL 

Türkiye 

Öz: Lazer kesim tekniğinin metal levha kesimlerinde sağladığı önemli avantajlar sayesinde boru / profil 

ürünlerin de işlenme süreçleri için lazer kesim makineleri tercih edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada 

yer alan HD TC lazer kesim makineleri otomatik boru / profil yükleme özelliğine sahip fiber lazer ara-

cılığı ile kesim yapan ve kesilen ürünün otomatik olarak boşaltıldığı bir sistemdir. Ürünün yarı mamul-

den nihai ürüne kadar olan tüm aşamalarında operatör müdahalesi yer almamakta, tüm kontrol ve geri 

bildirimler sensörler ve diğer elektronik ekipmanlar aracılığı ile yapılmaktadır. Mevcut sistemin sorun-

suz çalışabilmesi için yükleme alanına aynı tip ve kalınlıkta profillerin yüklenmesi gerekmektedir. Pro-

filleri teker teker kesim alanına taşıyan sistemde lazer kesim ile gerçekleştirilen kesim operasyonu so-

nucunda nihai ürünler boylarına göre farklı şekillerde boşaltılmaktadır. Boru veya profillerin taşıma 

veya üretim esnasında aynı ebat, kalite ve doğrusallıkta olmaması nedeniyle nihai üründe tolerans dışı 

parçaların üretilmiş olduğu gözlemlenmiş ve bu çalışmada adı geçen merkezleme çözümü oluşturul-

muştur. Ayrıca boru veya profillerin üretim aşamasında birleştirildikleri noktada bir kaynak çizgisi mey-

dana gelir; nihai üründe parçanın görsel olarak önemli olduğu üretim alanlarında bu kaynak çizgisi gör-

sel kalite problemine yol açmaktadır. Otomatik yükleme yapan makinelerde bu çizginin bulunduğu yü-

zeyin değişkenlik göstermesi makinenin operatör müdahalesi ile durdurulmasına neden olmaktadır. Bu 

çalışmada yer alan dikiş algılama çözümü ile söz konusu kaynak çizgisi sorunu ortadan kalkmıştır. Ya-

pılan çalışmada geliştirilen iki çözüm sayesinde tam otomatik HD TC boru / profil kesim makinesinde 

kalite ve ölçüsellik sorunları operatör müdahalesine ve prosesin durdurulmasına ihtiyaç duymadan çö-

zülmüş bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Boru Kesim Makinesi, Profil Dikiş Yüzeyi, Boru, Profil, Profil Merkezleme 
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GELENEKSEL SERAMİK MALZEMELERİN ÜRETİMİNDE CEVHER HAZIRLAMA 

SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ 

Serhan HANER 

Türkiye 

Öz: Seramik endüstrisi, ana olarak geleneksel seramikler ve ileri teknoloji seramikleri veya teknik se-

ramikler adı altında toplanmaktadır. Endüstriyel anlamda geleneksel seramikler tuğla, çimento, beton, 

sıva, ateş tuğlaları, sağlık gereçleri, porselen, yer ve duvar karoları, cam, filtre gibi birçok sanayi kolunu 

kapsamaktadır. Bu sanayilerdeki üretim verimliliğinin oranı kalite kontrolü aşamasında ortaya çıkmak-

tadır. Kalite kontrolü aşamasında, hatalarına ve kalitesine göre sınıflandırılan ürünler ayrı olarak paket-

lenmektedir. Kalite kontrolü ve sınıflandırma süreci sonucunda belirlenen ıskarta ürünlerin bazıları, üre-

tim aşamasına tekrar geri gönderilmektedir. Ancak bu durum, enerji tüketimine ve zaman kaybına yol 

açmakta ve dolayısıyla maliyeti arttırmaktadır. Sonuç olarak fabrikaların üretim kapasitesi ve verimliliği 

azalmaktadır. Seramik malzemelerin standartlara uygun, kararlı ve sürekli üretiminin sağlanması için 

öncelikle kullanılan hammaddelerin zenginleştirilmiş ve ihtiyaca göre sınıflandırılmış olması gerekmek-

tedir. Örneğin, seramik malzeme üretiminde kullanılan hammaddeler, eğer belirli bir oranın üzerinde 

demirli mineraller içeriyorsa, seramik ürünün renk kalitesinde olumsuz etkileri olacaktır. Özellikle te-

mel seramik hammaddeleri olan kil, kuvars ve feldispatın zenginleştirme işlemlerinde flotasyon, kuru 

manyetik ayırma ve yaş manyetik ayırma gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bu durumda hammaddelerin 

maliyetleri artmakta dolayısıyla seramik üretim maliyeti olumsuz olarak etkilenmektedir. Seramik mal-

zeme üreticilerinin bir kısmı, seramik malzemelerin üretiminde kullanılan bazı hammaddeleri, kendi 

bünyesindeki madencilik şirketleri ile karşılamaktadırlar. Ancak birçok seramik malzeme üreticisi, ham-

maddeleri yurtiçindeki ve yurtdışındaki madencilik firmalarından hazır olarak temin etmektedir. Ayrıca 

yüksek saflıkta olması istenilen bazı hammaddeler çoğu zaman ithalat yolu ile karşılanmaktadır. Bu 

çalışmada kil, kuvars ve feldispat işletmelerinin üretim yöntemlerinden bahsedilmiştir. Ayrıca bu temel 

seramik hammaddelerinin seramik fabrikalarındaki cevher hazırlama süreçleri anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cevher Hazırlama, Seramik Malzemeler, Kil, Kuvars, Feldispat 
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SODYUM FELDİSPATIN KIRILMA PARAMETRELERİNİN TANIMLANMASINDA 

BİLYA TÜRÜNÜN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Serhan HANER 

Türkiye 

Öz: Seramik ve cam endüstrisinde yüzlerce yıldır feldispatik malzemeler ergitici olarak rol oynamakta-

dır. Dünya genelinde feldispatın elliden fazla ülkede üretimi yapıldığı bilinmektedir. Türkiye’nin bu 

rekabet ortamında ayrı bir yeri bulunmaktadır. Çok kaliteli feldispat yatakları bulunan Türkiye aynı 

zamanda dünya feldispat rezervinin yaklaşık %14’ünü de sahiptir. Feldispat, seramik fabrikaları tara-

fından 0.50 mm altındaki tane boyutlarında temin edilmekte ve burada öğütülmektedir. Seramik fabri-

kalarında öğütme için çoğunlukla bilyalı değirmenler kullanılmaktadır. Bilyalı değirmen fazı olan fel-

dispat ve diğer hammaddeler 0.060 mm altındaki tane boyutlarına öğütülmektedirler. Ancak tane boyutu 

azaldıkça tanelerin yapısal kusurları azalmakta ve baskın olan kırılma mekanizması ufalama olmaktadır. 

Bu nedenle değirmenlerde kapasite ve verimliliği arttırmak için, öğütücü malzeme türünü doğru belir-

lemek önemlidir. Bu çalışmada seramik sağlık gereçleri bünyelerinin üretiminde kullanılan sodyum fel-

dispat örneğinin öğütme parametrelerinden olan özgül kırılma hızı değerlerinin belirlenmesinde, silpeps 

ve alümina bilya türlerinin etkisi araştırılmıştır. Bunun için öncelikle, 0.045-0.063 mm arası tek dar tane 

boyutu fraksiyonu hazırlanmıştır. Daha sonra laboratuvar ölçekli değirmen ünitesinde silpeps ve alü-

mina bilya kullanılarak öğütme işlemi yapılmıştır. Öğütme için kullanılan bilyalar 30 mm çapındadır. 

Sulu ortamda gerçekleştirilen deneylerde değirmen içerisine sodyum feldispat 0.072 ve 0.144 olacak 

şekilde iki farklı malzeme doluluk oranında (fc) beslenmiştir. Farklı öğütme sürelerinde elde edilen tane 

boyutu dağılımlarından özgül kırılma hızı değerleri (Si) elde edilmiştir. Sonuç olarak iki farklı tür bil-

yanın iki farklı malzeme doluluk oranından elde edilen özgül kırılma hızı değerleri kıyaslanmıştır. Katkı 

Belirtme: Bu çalışma doktora tezimin bir kısmını içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sodyum Feldispat, Öğütme, Endüstriyel Hammadde, Özgül Kırılma Hızı 
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ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN KODLAMA ÜZERİNDEN İNCELENMESİ 

Sertaç KARSAN ERBAŞ, Togan TONG 

Türkiye 

Öz: Enerji verimliliği her disiplin için önem verilmesi gereken bir kavramdır. Yapı sektörü kaynak tü-

ketiminde oldukça büyük bir paya sahiptir ve yapı tasarımında, nüfusa bağlı olarak artan enerji tüketimi 

ve karbon miktarındaki artış enerji verimliliğini gerekli kılmaktadır. Yapılar için öncelikli amaç ısı ka-

yıplarının en aza indirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynak kullanımının en üst düzeye çıkarılmasıdır. 

Bir yapının bulunduğu yerdeki iklim şartlarına uyum sağlaması ve bu şartlara göre parametre düzenle-

melerinin yapılması beklenmektedir. Bütün parametrelerin bir araya getirilmesi ve bütün sürecin yöne-

timi için bilgisayar teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu düzenlemeler bilgisayar donanım tekno-

lojileri ve buna bağlı olarak yazılım alanındaki gelişmelere paralel olarak farklı yöntemlerle yapılabil-

mektedir. Sayısal ortamda, bir yapı için enerji modeli oluşturarak verimlilik analizlerini yapan yazılım-

lar mevcuttur. Bu yazılımların bazıları model oluştururken analizleri de eş zamanlı olarak yapabilmekte 

bazıları ise mevcut modeli kullanarak sadece analiz yapabilmektedir. Giriş verilerine ve belirlenen pa-

rametre değerlerine göre işlem yapan algoritmalar üzerinden hesaplamalar yapılmaktadır. Bu algoritma-

ların çalışabilmesi için belirlenecek giriş verilerinin ve parametrelerinin her ülkeye özel bina yapım 

yönetmelikleri ve standartları ile uyumlu olma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye 2. 

Gün Bölgesi iklim şartlarında geçerli bir sistem destek algoritması kurgulanmıştır. Enerji kaynağı para-

metresi olarak ise güneş kullanılmıştır. Algoritma kurgulanırken akış diyagramlarından yararlanılmıştır. 

Akış diyagramlarına göre betik dil yardımı ile kod yazılarak yerel ve web sunucular üzerinden çalışan 

bir model önerisi geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kodlama, Enerji Verimliliği, Algoritma 
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ÇELİK YÜZEYLERDE ÇİNKO FOSFAT KAPLAMALARIN OPTİMİZASYONU 

Tekin ÇALIŞKAN, Ekrem ALTUNCU 

Türkiye 

Öz: Çinko fosfat kaplama genel olarak çelik yüzeyler üzerinde oluşturulan kristalize yapılı bir kimyasal 

dönüşüm kaplamalarıdır. Çeliğin dış ortam ile etkileşimini keserek korozyona karşı korunması yanında 

çelik yüzeylere boya veya kaplama öncesi yapışmayı artırmak amacıyla çinko fosfat esaslı kaplamalar 

bir ön yüzey hazırlık işlemi olarak gerçekleştirilmektedir. Tel çekme, boru çekme, derin çekme gibi 

soğuk şekillendirme işlemlerinde fosfatlama işlemi yaygın kullanılan bir yüzey işlem yöntemidir. Fosfat 

kaplama prosesi bir seri kimyasal bir çözelti banyosunda (yüzey temizleme, durulama, pas alma, duru-

lama, aktivasyon, fosfatlama, durulama, pasivasyon) işlemler gerçekleştirilmekte olup kontrol paramet-

releri sıcaklık, zaman, konsantrasyon, pH ve toplam asit-serbest asit miktarlarıdır. Çinko fosfat tabakası 

ince kristalli ve istenilen kalınlıklara sahip olması durumunda parça ömrünü ve performansını artırmak-

tadır. Uygun olmayan proses parametreleri ve yetersiz ön yüzey temizleme işlemleri sonucunda koroz-

yon ömrü ve direnci (ASTM B 117) sınırlanmaktadır. Bu deneysel çalışma kapsamında çinko fosfat 

kaplama çözeltisinde çelik yüzeylere farklı banyo parametrelerinde fosfat kaplanarak kaplamanın kali-

tesi ve proses optimizasyonu hedeflenmiştir. Kaplamaların ön yüzey kimyasal temizlik işlemleri sonra-

sında fosfat kaplama prosesi sonrasında kaplamaların kalınlıkları ve zamana bağlı birikme miktarları 

ölçülmüş, üst yüzey karakterizasyonu elektron mikroskobu (SEM-EDX) altında gerçekleştirilmiştir. 

Fosfat kristallerinin yapısının küçülmesi ve yüzeyde homojenliğinin sağlanması ile arzulanana kaplama 

kalitesi elde edilebilmiştir. Yüzeyde fosfat kristallerinin oluşumu ve yüzeyi örtme kabiliyetinin koroz-

yon direnci üzerinde etkisi ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çelik Yüzeyler, Kimyasal Dönüşüm Kaplamalar, Fosfatlama, Mikroskobik İnce-

leme 
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KONFEKSİYON İŞLETMESİ DİKİM BÖLÜMÜNDE ZAMAN ETÜDÜ TEKNİĞİ 

KULLANILARAK VERİMLİLİK ANALİZİ ÇALIŞMASI 

Tercan Kemal BEYAZ, Yağmur UĞURLU 

Türkiye 

Öz: Tekstil ve konfeksiyon işletmeleri verimlilik düzeylerini tespit edebilmek, verimlilik oranlarını ar-

tırmak ve gerekli önlemleri alabilmek amacıyla verimlilik ölçümleri yapmaktadır. Kaynakları iyi kulla-

nabilmek ve verimliliği artırmak için kullanılabilecek en etkili araçlardan birisi İş Etüdü Metodudur. İş 

Etüdü Metodu sadece verimliliği artırmak için değil, üretim planlanması ve hat dengeleme problemleri 

alanlarında da kullanılmıştır. Gün geçtikçe zorlaşan rekabet koşulları, işletmeleri istenen kalitedeki 

ürünü daha kısa zamanda ve daha düşük maliyetle üretmeye zorlamaktadır. İş ve zaman analizi, üretim 

hattının en ayrıntılı şekilde incelenerek değerlendirme yapılmasını sağlamaktadır. Böylece hat dengele-

mesi, yerleşim düzeni ve kritik noktaların tespiti yapılarak sorunların nasıl çözüleceğine yönelik araş-

tırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, dikimhane bölümünde üretim mühendisleri tarafından zaman 

etüdü çalışması yapılarak her operasyonun standart zamanları oluşturulmuştur. Bununla birlikte bantta 

dikilen her model için hat dengeleme çalışması yapılmıştır. Model süreleri oluşturulmuştur. Günlük 

üretim hedefleri verilmiştir. Hat dengeleme çalışmalarının yanında makina yerleşim planları oluşturul-

muş iş akış şemaları çizilmiştir. Yapılan çalışmanın doğruluğunu teyit etmek için üretim sahasında bu-

lunan dikim bandı 4 ay boyunca takip altına alınmıştır. Alınan sonuçların sonunda performans ölçümü 

yapılıp yetkinlik planları oluşturulmuştur. Elde ettiğimiz veriler ile verimlilik ölçümü ve analizleri ger-

çekleştirilmiştir. Verimlilik ve kişisel performans ölçümünün verilere dayanarak yapılmasına katkı sağ-

lamıştır. Yapılan bant dengeleme çalışmaları ile operasyonlar doğru kişi yükleri verilerek doğru eleman 

ataması gerçekleştirilmiştir. İş akış şemaları ve makine yerleşim planlarına uygun hareket ederek kay-

bedilen zamanlar minimuma indirilmiştir. Böylelikle işletmenin verimli çalışması sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Zaman Etüdü, Verimlilik, Performans, Standart Zaman, Hat Dengeleme, Dikim, 

Konfeksiyon Sektörü 
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MEKANİK RİSKLERE KARŞI KORUYUCU İŞ ELDİVENLERİNDE PERFORMANSIN 

KOMPOZİT KAPLAMA İLE GELİŞTİRİLMESİ 

Tevfik Han OKÇUER, Necmettin ŞAHİN, Fazliye KARABÖRK, Lalehan AKYÜZ 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmada, iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamının genişlemesi ile risklere karşı önlem olarak kul-

lanımı gün geçtikçe artan, mekanik risklere karşı koruyucu olarak kullanılan donanımlardan birisi olan 

endüstriyel iş eldivenlerinin polimerik yüzey kaplamasının koruyucu performansının geliştirilmesi ko-

nusu ele alınmıştır. Bu tür endüstriyel iş eldivenlerinde polyester ip kullanılarak örgü yöntemi ile üreti-

len tekstil kısmın üzeri genellikle akrilonitril bütadien kauçuk (NBR) ile kaplanmaktadır. Tasarımı ve 

üretimi sonucunda kullanıcıya zarar vermeden koruma sağlaması beklenen bu tür iş eldivenlerinde yü-

zey kaplaması eldivenin performans değerlerini iyileştirme konusunda oldukça etkilidir. Bu yüzey kap-

laması yapılmış eldivenler; aşınma, yırtılma ve delinme performansları bakımından test edilmektedir. 

Yapılan çalışmada, kaplama malzemesi olarak kullanılan NBR içine ağırlıkça %1, 2, 3, 4, 5 oranlarında 

endüstriyel kenevir elyafı katılarak elde edilen kompozit malzeme kullanılmıştır. Ayrıca, doğal bir güç-

lendirici lif olan endüstriyel kenevir elyafın etkisini mukayese edebilmek amacıyla çok yaygın olarak 

kullanılan sentetik bir güçlendirici olan cam elyaf katılarak elde edilen kompozit malzeme de tekstil 

üzerine yüzey kaplaması olarak eldivenlere uygulanmıştır. Bu şekilde üretimi gerçekleşen eldivenler 

yukarıda belirtildiği gibi aşınma, yırtılma ve delinme performans testlerine tabi tutulmuştur. Elde edilen 

sonuçlar, kaplamanın kompozit olarak kullanılmasının mekanik etkilere karşı performansı arttırdığını 

ortaya koymuştur. Ayrıca kullanılan güçlendirici elyafın türüne ve miktarına bağlı olarak da performan-

sın değiştiği gözlenmiş ve elde edilen detaylı sonuçlar çalışmada sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Kenevir Elyaf, Cam Elyaf, Akrilonitrilbütadien Kauçuk (NBR), Kom-

pozit Kaplama, İş Eldiveni 
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NUMERICAL EXPERIMENTS ON SURROGATE-ASSISTED OPTIMIZATION OF A 

PLANAR TRUSS 

Tolga AÇIKGÖZ, Hakan ÖZBAŞARAN 

Turkey 

Abstract: The metaheuristics have become popular as modern methods that provide near-optimum so-

lutions to the optimization problems because of their simplicity and gradient-free movement operators; 

it is well known that most of the population-based metaheuristics are successful in structural optimiza-

tion. Unfortunately, metaheuristics require evaluation of a significant number (mostly ten thousands) of 

design candidates to locate a near-optimal solution. During a structural optimization process, each can-

didate is sent to a structural analysis software to determine whether it satisfies the considered structural 

constraints. As a result, structural optimization with metaheuristics may be time consuming depending 

on the size and complexity of the problem even with today's advanced computers. This study presents 

an optimization procedure with an artificial neural network-based surrogate assistance to reduce the 

computational cost of the structural optimization with metaheuristics. The presented surrogate model is 

able to capture the structural system behavior and able to provide estimations without spending too much 

computational effort even for extremely difficult problems. The numerical experiments are conducted 

on a popular truss-sizing benchmark problem using a parameter-free metaheuristic algorithm. It is 

shown by the consecutive optimization attempts that the proposed surrogate assistance considerably 

improves the results. On the other hand, the numerical experiments revealed a few issues on surrogate-

assisted structural optimization that should be discussed. 

Keywords: Structural Optimization, Artificial Neural Networks, Surrogate, Metaheuristic, Truss 
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DÜŞEY EKSENDE HAREKET EDEN AĞIR SARMAL KAPILARIN ACİL DURUM 

TASARIMI 

Tugay Demir, Alper CANMERT, Ekrem ALTUNCU 

Türkiye 

Öz: Gemi tasarımı ve imalatı sürecinde düşey eksende hareketli büyük ebatlı sarmal kapıların tahrik 

sisteminde oluşabilecek arıza veya acil tahliye durumlarında kapıların açılabilmesini sağlayacak meka-

nik mühendislik çözümleri önemli bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır. En zorlu koşullar kar-

şısında dahi kapının manuel açılabilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda elektrik motoru 

ve/veya hidrolik sistem tarafından üretilen gücün yetersiz kalması veya ortadan kalkması durumunda 

kullanıcının manuel olarak açabilmesini sağlayacak tasarım çözümlerinin ve yeterli mekanik kuvvetin 

oluşturulması önemli bir mühendislik problemidir. Sarmal kapı profil ağırlıkları, olası sürtünme kuv-

vetleri, dış atmosferik koşullar ve ilave rüzgar yükleri dikkate alınarak uygun emniyet katsayılarının 

belirlenmesi güvenilir bir tasarım için bir zorunluluktur. Bunun yanında kapı hareketinin gerçekleştiği 

kurs boyunca düşey perde üzerindeki yükün, dönme merkezine göre oluşturduğu moment temel bir ta-

sarım kriteridir. Bu moment, perde tambura sarıldıkça azalacak; buna karşılık tamburun sarılmış perde 

ile birlikte çapı artacaktır. Dolayısı ile kapı kursuna bağlı değişen momentin değişimi belirlenmeli ve 

moment grafiği oluşturulmalıdır. Yapılacak tasarım faaliyetinde bu momente karşı gelecek ve uyumlu 

ve değişken tepki verecek bir karşı denge sistemi oluşturulmalıdır. Bu tasarım ve analiz çalışmasında 

sarmal yapının tahrik edildiği dönme şaftı üzerine ters taraftan sarılacak kayış tamburu oluşturulmuştur. 

Kayışın ucuna perde üzerindeki yükün oluşturduğu moment değişimi ile uyumlu olacak yay ve malzeme 

seçimi yapılmıştır. Kayış tamburunun çapı kapının yapacağı kursa karşılık, yayın çalışacağı kurs ile 

belirlenmiştir. Moment grafiğinde hesaplanan diferansiyel moment ihtiyacı zincir dişli, redüktör gibi 

mekanik çözümler ile optimize edilerek, acil durumlardaki manuel operasyonun hızlı olması gerekliliği 

de göz önünde bulundurularak, sarmal yapı ağırlığını taşıyacak karşı denge sistemi tasarımı yapılandı-

rılmıştır. Bu şekilde insan gücü kullanılarak çok büyük ağırlıklar dahi hareket ettirilebilir hale getirilerek 

mekanik tasarıma dayalı bir mühendislik çözümü sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hangar Kapısı, Mekanik Tasarım, Manuel Tahrik, Değişken Karşı Denge Sistemi 
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PRODUCTION AND STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF AG-DOPED NANO-SNO2 

PARTICLES PRODUCED BY HYDROTHERMAL METHOD 

Turan GÜRGENÇ, Gürkan KAVURAN 

Turkey 

Abstract: In this study, un-doped and different concentrations of silver (Ag)-doped (1.0 wt.%, 3.0 wt.%, 

5.0 wt.%, 7.0 wt.%) tin oxide (SnO2) particles were produced by hydrothermal method. For Sn source 

Tin (II) chloride dihydrate (SnCl2.2H2O) and for Ag source silver nitrate (AgNO3) was used. 1.5 g of 

SnCl2.2H2O was dissolved in 60 mL of distilled water and strirred with magnetic stirrer for 30 minutes. 

The pH of the solution was adjusted to 10 by adding NH4OH dropwise and stirred with magnetic stirrer 

for 15 minutes. The homogeneous solution was sonicated in ultrasonic bath for 5 minutes and transferred 

to a 90 mL Teflon-linked autoclave to react for 24 h under 200°C. After the hydrothermal reactor was 

cooled back to room temperature, the solution was filtrated, washed several times with distilled water 

and dried at 100°C for 2 h in a muffle furnace. The dried particles were heat threated at 600°C for 2 h 

in a muffle furnace to obtain pure SnO2. The Ag doped SnO2 particles were produced at same procedure 

used for synthesis of pure SnO2, except for the different amounts of AgNO3 (1.0 wt.%, 3.0 wt.%, 5.0 

wt.%, 7.0 wt.%) dissolved in solution. The produced particles structural characterization was done by 

XRD, FT-IR, FE-SEM and EDS. Pure and Ag-doped SnO2 particles were successfully produced by 

hydrothermal method. The size of the particles is in nanoscale range. The Ag concentrations were inc-

reased with increasing the Ag doping ratio. The band intensities changed as the Ag dopant affected the 

SnO2 lattice. The lattice dimensions, volumes of unit cells, crystallite size and average crystallites size 

of produced nano particles were affected by changing the Ag doping ratio. (This study is supported by 

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) with 119M209 project num-

ber.) 

Anahtar Kelimeler: Supercapacitor, Silver, Tin Oxide, Nanomaterial, Hydrothermal Method 
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YAPIŞTIRMA BAĞLANTILARINDA MONTAJ PERFORMANSININ DENEYSEL 

İNCELENMESİ 

Turgut ŞAHİN, Ali ORAL 

Türkiye 

Öz: Yapıştırma işlemi genel olarak değerlendirildiğinde basit bir işlemdir. Yapıştırma işlemi, günlük 

yaşamımızda sıklıkla kullandığımız kişisel eşyaların yanında endüstriyel olarak otomotiv ve havacılık 

gibi önemli sektörlerde de sıklıkla kullanılmaktadır. Yapıştırma işlemi, iki parçanın birleştirilmesini 

sağlayan, genellikle sentetik esaslı bir malzeme ile yapılan çözülemeyen bir bağlantıdır. Geleneksel ola-

rak montaj işlemlerinde kaynaklı, cıvatalı ve perçinli birleştirmelere alternatif olarak kullanılmaktadır. 

Yapının hafifliği, birleşme yerinde ek gerilme olmaması, birleştirilen malzemelerin yapılarının etkilen-

memesi gibi özelliklere sahip olması nedeniyle yapıştırıcılar günümüzde birçok uygulamada yer bul-

maktadır. Bu çalışmada rüzgar türbin kulesinde kullanılan bağlantı braketlerinin farklı yapıştırıcılar ile 

birleştirilmesinde yapıştırma performanslarının değerlendirilmesi amacıyla mekanik test çalışmaları ya-

pılmış ve bu test çalışmalarına göre uygun yapıştırıcının seçilmesi hedeflenmiştir. Yapıştırıcıların mon-

taj performanslarının değerlendirilmesi amacıyla rüzgar türbini iç duvarlarına monte edilen bir braket 

üzerinde mekanik testler uygulanmıştır. Yapıştırma işlemi yüzeyleri boyalı ve boyasız olarak ayrı ayrı 

test edilmiştir. Yapıştırıcı malzeme olarak üç farklı ürün kullanılmıştır. Ticari sebeplerden ötürü bildi-

ride ürün isimleri “yapıştırıcı A”, “yapıştırıcı B” ve “yapıştırıcı C” olarak verilmiştir. Yapıştırma işlemi 

sonucunda çeşitli sıcaklık ve nem değerlerinde test numunelerine kesme, darbe ve yaşlandırma deneyleri 

yapılmıştır. Deneyler incelemeler sonucunda oda sıcaklığında en başarılı yapıştırıcının “yapıştırıcı B” 

olduğu, yaşlanma etkilerine karşı ise “yapıştırıcı A” ile daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Boyanın, 

mukavemet değerlerinde önemli bir etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Deneylerde iki farklı kumlan-

mış ve çinko kaplanmış yüzeylerin yapışma performansları değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda 

çinko kaplanmış yüzeyin yapıştırma performansının zayıf olduğu buna karşın kumlanmış yüzeyde daha 

başarılı sonuçların alındığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yapıştırma Bağları, Yapıştırıcı 
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BLOK ZİNCİRİ TABANLI GERÇEK ZAMANLI ÇEVRİMİÇİ OYLAMA SİSTEMİ 

ÖNERİSİ 

Ufuk ALYAZ, Ali GÜNEŞ 

Türkiye 

Öz: Çağın getirisi olarak çevrimiçi sistemler üzerinden hemen her iş daha etkili ve daha hızlı yapılabil-

mektedir. Türkiye genelinde %90,7 oranında hane halkının evden internete erişim sağlamasıyla, gelişen 

teknoloji ve işlem kapasiteleri ile günlük hayatımızın büyük bir kısmında dijital dönüşüm gerçekleştir-

meye devam etmektedir. Bazı alanlarda ise güvenlik nedeniyle dijital dönüşüm süreci tamamlanama-

mıştır. Bunlardan biri de internet tabanlı oylama (seçim) sistemleridir. Seçimler gelişmiş toplumların 

demokrasisinin ilk adımıdır. Merkezi yapıya sahip geleneksel sistemler tek bir otorite kontörlünde bu-

lunup, manipüle edilmesi kolay olduğu için dijitalleşme sürecine dahil olmamıştır. Kripto para birimleri 

ile gündeme gelen ve son yıllarda teknolojisi anlaşıldıkça daha da popüler olan blok zinciri teknolojisi 

değiştirilemeyen, dağıtık yapısı, zaman damgalı kronolojik ve şifrelenmiş blok oluşturma mekanizması 

sayesinde bu süreç ile seçimlerin dijitale dönüşmesi yeniden hız kazanmıştır. Bu çalışmada veri karış-

tırma algoritmaları ile eşlerin iletişiminin herhangi bir sunucu üzerinden olmayıp eşten eşe bağlı olarak, 

kripto para birimleri kullanılmadan, birbirine bağlı olan eşler arası dağıtık blok zinciri sistem mimarisi 

kurgulanmıştır. Bu kurgu, katılımcıların birbirine gerçek zamanlı iletişim (WebRTC) üzerinde bağlı ve 

aynı zamanda konum olarak birbirinden bağımsız, uzakta olmasına da olanak vermektedir. Blok zinciri 

ve gerçek zamanlı iletişim (RTC) teknolojileri birlikte kullanılarak çağın gereksinimi olan güvenli, mer-

kezi olmayan dağıtık yapıda, gerçek zamanlı, planlama ve uygulama maliyet düşük, esnek ve çevik 

çevrimiçi seçim oylama sistemi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Blok Zinciri, RTC, Gerçek Zamanlı Sistemler, Dağıtık Sistemler, Çevrimiçi Oy-

lama Sistemleri 
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OPTICAL TRAPPING OF TRANSPARENT MICRON-SIZED SPHERICAL PARTICLES 

Ufuk PARALI 

Turkey 

Abstract: Trapping and precisely manipulating micron and sub-micron scale objects without interfering 

with a physical attachment is an interesting technical challenge. In many scientific areas such as che-

mistry, physics and biology, using radiation forces obtained by tightly focusing laser beams has become 

a useful tool for trapping and manipulating micrometer-sized particles. There are unique design requi-

rements for an optical levitation trap setup. Especially regarding stability, loading of targets under va-

cuum and trapping of transparent or reflective targets, a computational tool requirement to help inform 

further development and experimental considerations motivate the work we present here. In this nume-

rical study, the radial and axial forces on a micron-sized spherical particle in an optical levitation trap 

are calculated with the ray-optics approach. This force field is generated due to the momentum change 

in the photon-stream path of tightly focused incident laser beam. Under the exposure of this force, par-

ticle departs towards the centre of the Gaussian beam. Once it reaches the center of the beam, the trans-

verse force diminishes and only the longitudinal force in the direction of the Gaussian beam remains. 

Utilizing the calculated force field, we simulated the optical trapping dynamics of a transparent spherical 

particle with continuous-wave 〖TEM〗_00 Gaussian beam in Matlab. 

Keywords: Optical Trapping, Gaussian Beam, Micron-sized Particle 
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ÜNİVERSİTELERİN TWİTTER KULLANIM ANALİZİ VE TAHMİNİ 

Yasin KIZILBAKIR 

Türkiye 

Öz: Sosyal medya uygulamaları günlük hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Sosyal Medya blog say-

faları, ticari alanlar, sosyal ağlar, haberleşme kanalları birçok alanda hizmet vermektedir. Bu alanda 

sosyal medya çeşitli kurumsal sayfalar ve kullanıcı paylaşımları olmak üzere önemli bir şekilde veri 

kaynağı oluşturulmaktadır. Bu kaynak bize sosyal medya alanı üzerinde ticari anlamda birçok alanda 

analizler ve tahminler yapma imkânı sunmaktadır. Bu veri kaynakları, sosyal medya üzerinden paylaşı-

lan bilgilerden zamana bağlı çıkarımlar yapılması konusunda veri analizi önemli bir çalışma alanıdır. 

Bu çalışmada, Twitter üzerinde belirlemiş olduğumuz beş üniversiteye ait Twitter verilerine göre tahmin 

analizi yapılacaktır. Bu verileri analiz ederken tahmin problemini çözmek ve iyi bir sonuç alabilmemiz 

için model olarak LSTM (Uzun Kısa Süreli Bellek) ağı ve Tekrarlayan Sinir Ağı (RNN) modeli, tahmin 

problemini çözmek için ise RMSE (Kök Ortalama Kare Hatası) kullanılacaktır. Yapılan çalışma sonu-

cunda belirlemiş olduğu üniversitelerin geriye dönük zaman bazında verilerine göre %67 eğitim %33 

oranında test verileri üzerinde tahmin yapılmıştır. Tahmin sonuçları; İstanbul Aydın Üniversitesi, İstan-

bul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi sırayla 

eğitim değerleri 145.04, 133.63, 75.52, 139.33, 121.42 ve test değerleri sırayla 289.86, 311.72, 410.67, 

217.84, 222.03 RMSE sonuçları elde edilmiştir. Derin öğrenme metotlarından LSTM modeli ile yapılan 

çalışmada, tahmin uygulamalarında başarılı ve etkili sonuçlar elde edileceği gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uzun-Kısa Süreli Bellek, Sosyal Medya Tahmin Analizi, Tekrarlayan Sinir Ağı, 

Zaman Serileri 
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DENİZ ARAÇLARI İÇİN NESNELERİN İNTERNETİ TEKNOLOJİLERİ TEMELLİ ŞARJ 

KONTROL SİSTEMİ TASARIMI 

Yaşam USTAOĞLU, Kerem KÜÇÜK 

Türkiye 

Öz: Günümüzde küçük boyutlardaki gömülü sistem donanımı kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 

Nesnelerin İnterneti kapsamında (Internet of Things, IoT) özgün ve yenilikçi çözümler ortaya çıkmak-

tadır. Bu doğrultuda IoT çözümlerinin uygulama alanlarından bir tanesi deniz araçları için uzaktan iz-

leme ve kontrol sistemlerinde kullanımı olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla IoT teknolojileri kulla-

narak deniz araçlarında sıklıkla ortaya çıkabilen elektrik batarya probleminin çözümüne yönelik IoT 

temelli bir sistem mimarisi gereksinimi bulunmaktadır. Deniz aracı bataryasının şarj edilebilmesi ve 

ömrünün uzun olabilmesi için elektrik motorunun düzenli olarak çalıştırılması gerekmektedir. Deniz 

araçlarının kullanım aralıkları sık olmaması nedeniyle aküler düzenli olarak şarj dolumu yapamamakta-

dır. Özellikle aracın durağan halde olması durumunda kullanıcının sürekli olarak akünün durumunu 

kontrol etmesi gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında IoT teknolojilerini kullanan deniz araçlarının 

durağan halde iken otomatik şarj edilmesini gerçekleştirebilen bir sistem mimarisi ortaya konulmakta-

dır. Mimari sistem bileşenlerinde Arduino IDE, Nextion Display, Mobil uygulama ve Firebase bulut 

platformu bulunmaktadır. Geliştirilen prototipte; Arduino uno ve NodeMCU LoLin ESP8266 geliştirme 

kartı, RTC saat modülü, seviye ölçme sensörü, buzzer, DC ve Servo motorlar kullanılmaktadır. Arduino 

IDE de geliştirilen yazılımda; yakıt miktarı ve kontak, gaz kolu kilidi, dümen kilidi durumları kontrol 

edilebilmektedir. Mobil uygulama tarafında gerçekleştirilen işlemlerin tamamı araç içinde Nextion 

Display ile de gerçekleştirilebilmektedir. Kullanıcıların sistemin durumunu kontrol edebilmeleri için 

ESP8266 Wi-Fi modülü kullanılarak veriler anlık olarak Firebase bulut ortamına aktarılmaktadır. Bulut 

ortamına aktarılan veriler Android Studio’da geliştirilen mobil uygulamada kullanıcıya gösterilmekte-

dir. Önerilen sistem mimarisi ile deniz aracının motoru düzenli olarak çalıştırıldığı için aküden yüksek 

verim alınarak ve akünün ömrü korunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: IoT, ESP8266, Şarj Kontrol, Mobil Uygulama, Arduino, Deniz Araçları 
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MASTİSİS HASTALIĞI İÇİN YENİ BİR İLETKENLİK SENSÖRÜ TASARIMI 

İbrahim Onur ÇALIŞKAN, Mustafa BURUNKAYA 

Türkiye 

Öz: İletkenlik sulu çözeltilerin elektriği iletme kapasitesinin sayısal bir göstergesidir ve birimi Sie-

mens/m’dir. Çözeltideki iyon yoğunluğuna ve sıcaklığa bağlı olarak değişim göstermektedir. Çözünmüş 

iyon miktarına bağlı olarak iletkenlik değeri de artmaktadır. İletkenlik sensörü TDS (Total Dissolved 

Solids) ölçümünde, topraksız tarım uygulamalarında, arıtma tesislerinde, gıda ve hayvan sağlığı alanla-

rında kullanılmaktadır. Özellikle hayvan sağlığı ile ilgili uygulamalarda mastisis hastalığının erken tes-

piti iletkenlik sensörü ile mümkün olmaktadır. Günümüzde süt sığırı işletmelerinde en sık karşılaşılan 

problemlerden birisi ağrılı bir hastalık olan mastisisdir. Mastisis süt sığırında süt veriminin düşmesine 

sebep olurken hayvanın sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Erken tespit edilemeyen mastisis 

hastalığında süt kalitesi bozulur ve aynı zamanda süt sığırı için ilaç kullanılmaya başlanması gerekebilir. 

Bu hastalığın erken tespiti sayesinde hem hayvan refahında gelişme olurken hem de ilaç kullanımı ve 

verim kaybı en aza indirilebilmektedir. Subklinik mastisis hastalığında sütteki somatik hücre sayısında 

artma meydana gelmektedir. Somatik hücre artışı CMT (California Mastisis Testi) solüsyonu ile tespit 

edilebilir. Aynı zamanda somatik hücre sayısının artması sütteki iletkenliği de artırdığı için iletkenlik 

sensörü ile de erken teşhis etmek mümkündür. İletkenlik sensörünün avantajı ise herhangi bir solüsyona 

ihtiyaç duymaksızın anlık ölçümler yapabilmesidir. İletkenlik sensörü ile süt sağımı yapılırken de anlık 

ölçümler alınabilir ve gerektiği durumlara uyarı verebilecek sistemler tasarlanabilir. İletkenlik ölçümü 

iki korozyona dayanıklı metal arasına alternatif gerilim uygulanması ile ölçülmektedir. İletken çözelti-

lerde metal uçlara uygulanan gerilim sonucu bir akım oluşur. Akım miktarı ise çözeltinin iletkenliği ile 

doğru orantılıdır. Akımın gerilime oranı ve hücre sabiti ile çarpılması sonucu Siemens/m cinsinden ilet-

kenlik değeri elde edilir. Akım ve gerilim değerleri bilindiği için hücre sabiti ise iletkenliği bilinen ka-

librasyon sıvısı ile hesaplanır. Bu çalışmada tasarlanan iletkenlik sensörü ile sütün iletkenlik değeri öl-

çülerek mastisis hastalığının erken tespitinin yapılması ve bu hastalığa bağlı verim kaybının en aza in-

dirilmesi hedeflenmiştir. Tasarlanan sistemler iyi bir performans sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: İletkenlik, Mastisis, Sensör, Çözelti 
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BETON BASINÇ DAYANIM ÖLÇÜMLERİNDE KOPULALAR KULLANILARAK 

BAĞIMLILIĞIN İNCELENMESİ 

İlknur BAĞRIAÇIK, Serap YÖRÜBULUT, Emel KIZILOK KARA 

Türkiye 

Öz: Ülkemizin aktif ve riskli deprem kuşağında olmasından dolayı yapı malzemesinin kalitesi ve daya-

nıklılığı son derece önemli hale gelmiştir. Mevcut bir betonarme yapının kalitesinin belirlenmesinde 

genellikle betonun basınç dayanımı ön plana çıkmaktadır. Beton basınç dayanımı, tahribatlı-tahribatsız 

yöntemler ile belirlenmektedir. Mevcut yapı elemanından alınan karot örneklerini kırarak elde edilen 

basınç dayanımı güvenilir sonuçlar vermesine karşın, yapı elemanı kesitinin azalmasına ve taşıma ka-

pasitesinin düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca daha yüksek maliyet ve iş gücü gerektirdiğinden, ya-

pıya zarar vermeden daha kısa sürede ve düşük maliyet ile yaklaşık sonuçlar veren tahribatsız yöntemler 

önemli hale gelmiştir. Kopula fonksiyonları rasgele değişkenler arasındaki farklı türdeki bağımlılık ya-

pılarının belirlenmesinde alternatif bir yöntem olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle mühendislikte, 

finansta, aktüeryada, ekonomide, işletmede, tıpta, hidrolojide, sigortacılıkta, finansal zaman serilerinde 

ve sağkalım analizlerinde kopula fonksiyonları kullanılmakta ve gün geçtikçe uygulama alanları daha 

da artmaktadır. Kopula fonksiyonları değişkenlerin ve hatalarının dağılımından etkilenmemektedir. Ay-

rıca normallik varsayımının sağlanmasını da gerektirmediğinden lineer regresyon analizine alternatif bir 

yöntem olarak bağımlılığın modellenmesinde sıklıkla tercih edilmektedir. Çalışmada mevcut yapı ele-

manından alınan karot örneklerini kırarak elde edilen beton basınç dayanımının, tahribatsız yöntemler-

den olan beton test çekici ve ultrasonik test cihazları ile alınan ultrases geçiş hızı ölçümleri arasındaki 

bağımlılık yapıları kopulalar ile ortaya konulmuştur. Kopula dağılım fonksiyonu yardımıyla elde edilen 

modelin kullanılması ile beton basınç dayanımlarının farklı durumları için bazı olasılıklar hesaplanmış-

tır. 

Anahtar Kelimeler: Kopula, Beton Basınç Dayanımı, Bağımlılık 
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OMS TABANLI ARIZA İSTATİSTİKLERİ VE COĞRAFİ BİLGİ KULLANIMI İLE 

MAKİNE ÖĞRENMESİNE DAYALI HAFTALIK BAZDA ARIZA TAHMİNİ VE 

ÖNCELİKLİ BAKIM ÖNGÖRÜSÜ OLUŞTURMA PROJESİ 

İlyas GÖĞEBAKAN, Andaç KILIÇ, Hasan Bahri AKÇAY, Fırat GÜLER, Mehmet SEVİMLER 

Türkiye 

Öz: Projede temel olarak makine öğrenmesi metotları kullanılarak Dağıtım Şirketi bünyesindeki AG ve 

OG şebeke elemanlarının daha önce karşılaşmış olduğu arıza tiplerinin kümülatif toplamından yola çı-

kılarak haftalık olarak karşılaşabileceği arıza durumlarının yüzdesel olarak tahmini gerçekleştirilecektir. 

Böylece işletme çalışanları sorumluluğundaki ekipmanlarda gerçekleşebilecek arızalar ile ilgili olarak 

bir hafta öncesinden bilgi sahibi olacaktır ve geliştirilmiş olan algoritma tahmini arızalara yönelik bakım 

planlarının raporlamasını sağlayarak hangi olası arızanın hangi bakım planı uygulanırsa, arıza ortaya 

çıkmadan önce engellenebileceğini ortaya koyacaktır. Bu bakımdan gerçekleştirilecek proje ile önceki 

verilerden yola çıkılarak bir hafta sonrası için Dağıtım Şirketinin sorumluluğundaki herhangi bir ele-

manda ortaya çıkabilecek arızaya yönelik yüzdesel tahmini arıza senaryoları oluşturulacak ve dolayı-

sıyla potansiyel arıza noktaları belirlenmiş olacaktır, tahmini yapılan gerçekleşebilecek arızaya yönelik 

bakım planı belirlenecektir. Proje kapsamında oluşturulacak olan algoritma ile daha önce belirtilmiş 

olan arıza süresinin düşürülmesi için gerekli olan iş baremleri karşılanacaktır. Tedarik sürekliliğinin 

iyileştirilmesindeki önemli etkenlerden biri arıza sürelerinin düşürülmesidir. Arıza sürelerinin düşürül-

mesinde tahmini arıza senaryolarının oluşturulması, belirli bakım planlarının organize edilmesi, arıza 

noktasının hızla belirlenebilmesi, saha personelinin arıza giderme çalışmalarında doğru yöntemi hızlıca 

uygulayabilmesi sürecin daha iyi yönetilebilmesindeki önemli iş baremleridir. Elektrik Dağıtım Şirket-

leri tedarik sürekliliği kıstasları kapsamında şebekelerini daha iyi yönetebilmek ve izlemesini sağlamak 

için Kesinti Yönetimi Sistemlerini (OMS) kullanmaktadırlar. Kesinti Yönetimi Sistemleri ile birlikte 

Elektrik Dağıtım Şirketleri kesintilerin algılanması, arıza lokasyonlarının tespit edilmesi, etkilenen müş-

terilerin bilgilendirilmesi, iş gücünün yönetilmesi, arızanın giderilerek sistemin enerjilendirilmesi, arıza 

kayıtlarının tutulması ve gerekli raporlamaların yapılması gibi süreçlerin yönetimini sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Makine Öğrenmesi, Arıza Tahmini, Bakım Planı Oluşturma, Endüstri 4.0 
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ELEKTRİK DAĞITIM HATLARI İÇİN AĞAÇ BUDAMA ATAŞMANLARI 

GELİŞTİRİLMESİ ARGE PROJESİ 

İlyas GÖĞEBAKAN, Andaç KILIÇ, Hasan ÇELİK, Fırat GÜLER, Mehmet SEVİMLER,  

Meriç GER, Mehmet Akif ÇİL 

Türkiye 

Öz: Ülkemizde, ‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ ne göre iletken çekimini ve hat güven-

liğini bozan bütün ağaçlar budanmalı ya da kesilmelidir. Bu işlem hem elektrik hatları hem de ağaç ve 

çevre güvenliği için çok önemlidir. Budama bitkinin gelişimini kuvvetlendirmek, hızlandırmak, isteni-

len formu vermek, çiçeklenme, meyve miktarını, kalitesini arttırmak amacıyla yapılır. Ancak elektrik 

hatlarında bu işlem daha çok sistemin güvenliği için yapılmaktadır. Enerji hatları yakınında bu işlemi 

yapmak zor ve tehlikelidir. Şebekenin güvenliği, sistemin sürekliliği ve enerji hatlarına yakın olan ağaç-

lardan dolayı oluşan kesintilerin en aza indirilmesi için ağaç budama yapılması zorunlu bir faaliyettir. 

Bu yükümlülük elektrik dağıtım şirketlerine aittir. Elektrik hatlarına yakın ağaçların kesilmesi bazı za-

manlar planlı kesintilerle birlikte yapılırken bazı zamanlar operasyonel ve işletmesel sıkıntılar sebebiyle 

kesinti olmadan hatlarda enerji varken yapılmaktadır. Bu işlem ilgili kuruma ait aracın sepet denilen 

kısmına ağaç budama işlemi yapmak üzere binen yetkili personel tarafından yapılmaktadır. Sepet deni-

len bölümde çalışmanın zorlu olması, görevlendiren personelin yeterince yetkin olmaması, iş güvenliği 

kurallarının tamamının uygulanmaması, enerji altında çalışılması ve kullanılan alet ve edevatların oluş-

turduğu arızalardan dolayı çok sayıda iş kazası yaşanmaktadır. Hatta bu iş kazaları bazen personelin 

hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır. ADM EDAŞ sorumluluk bölgesinde farklı noktalarda yapılan 

ağaç budama işlemleri için 2019-2020 yılı içerisinde toplamda 818 adet planlı kesinti yapılmış ve top-

lamda 1595 saat süre boyunca müşterilere enerji tedarik edilememiştir. Proje ile birlikte; farklı 2 tipte 

ağaç budama ataşmanı geliştirilmesi, EDAŞ bünyesinde bulunan sepetli araçların modifikasyonunun 

yapılması, ağaç budama operasyonlarının İSG kurallarına uygun yapılması, ağaç dallarından oluşabile-

cek kesintilerin en aza indirilmesi ve ulaşımı güç olan ağaçlarında budanmasında daha hızlı ve etkili 

mücadele edilmesini sağlamış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İSG, Ağaç Budama, Kısa Devre Arızaları, Kesintili Çalışma Süresi, Sistem Güve-

nilirliği 
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90 DERECELİK BORU DİRSEKLERİNDE BASINÇ KAYBI ANALİZİ 

Yusuf Kemal KARAKUŞ, Mehmet İshak YÜCE 

Türkiye 

Öz: Borularda akış bir çok mühendislik alanında kulanılmaktadır ve katmanlı akış (laminar akış), tür-

bülanslı akış ve geçişli akış olarak üçe ayrılır. Bu çalışmada, üç boyutlu türbülanslı akışın dairesel kesitli 

dirseklerde sayısal olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Asıl amaç, keskin boru dirsekleri ve yuvarlak boru 

dirsek modelleri arasındaki temel farklılıkları görmek ve ileriki çalışmalar için referans olarak kullanı-

labilecek sonuçları sunmaktır. Bir boru sistemi tasarlanırken basınç kaybı göz önünde bulundurulması 

gereken en önemli parametrelerden birisidir. Bu çalışmanın diğer bir amacı ise, basınç kaybını en aza 

indiren modeli tespit etmektir. Dairesel kesitli dirsek, 0,15m ve 0,125m yarıçapına sahiptir ve her iki 

dirseğin çıkış uzunlukları, giriş uzunlukları 2m'dir. Eğrilik yarıçapı sırasıyla 0,125m ile 0,75m arasın-

dadır. Türbülans modeli olarak RNG (renormalizasyon grubu) k-epsilon modeli uygulanmıştır. Bu mo-

delin neden kullanıldığı detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Dirsek kayıpları da akış hızı ve eğilme yarıça-

pının bu kayıplara etkisi ile beraber araştırılmıştır. Ayrıca, sayısal sonuçlardan elde edilen basınç kon-

turları, türbülans konturları, hız konturları, hız akış çizgisi ve hız vektörleri, boru çapı, bükülme çapı 

oranı ve akış hızı dikkate alınarak birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Buna ek olarak, tüm durumların dir-

seklerinden dolayı oluşan basınç kayıpları, boruların giriş basınçları, boru boyunca oluşan basınçlar 

tablo haline getirilmiş ve grafiklendirilmiştir. Sonuçlara göre, dirseklerde bükülme yarıçapı kullanılarak 

önemli miktarlarda kayıplar önlenmiş ve bükülme çapı oranı 5 olana kadar kayıplar azalmış, ancak bun-

dan sonra fazla bir azalma gözlenmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Borularda Basınç Kayıpları, Boru Dirsekleri, Borularda Akış 
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ISIL ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ İÇİN MODİFİYE EDİLMİŞ KRİSTALİN 

NANOSELÜLOZ KATKILI KOMPOZİT FAZ DEĞİŞTİREN MADDELERİN ELDESİ VE 

KARAKTERİZASYONU 

Zehra KANLI, Hatice Hande MERT 

Türkiye 

Öz: Faz Değiştiren Maddeler (FDMler), ısıl enerji depolama amaçlı kullanılan, sabit sıcaklıkta faz de-

ğiştirmek suretiyle ortamdaki ısıyı alarak ya da ortama salarak ısıl konfor sağlayan maddelerdir. Faz 

değiştiren maddeler, sahip oldukları yüksek gizli ısı kapasiteleri ve faz değişimi esnasındaki düşük sı-

caklık değişimleri nedeniyle son yıllarda dikkat çeken, ısıl enerjinin depolanmasında kullanılan fonksi-

yonel malzemelerdir. Bununla beraber, bu malzemeler faz değişimi esnasında görülebilen sızdırma so-

runu, hacim değişimi ve düşük termal iletkenlik nedeniyle uygulama noktasında bazı sınırlamalara sa-

hiptir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bu problemlerin azaltılması veya giderilmesi üzerine yoğunlaş-

mıştır. Bu malzemelerin kapsüle edilmesiyle sızdırmanın önlenmesi, hacminin korunması, dış çevreden 

etkilenmesinin önlenmesi ve ısı transfer alanının arttırılması mümkündür. Ayrıca birtakım katkıların 

ilavesiyle ısıl ve mekanik özelliklerde iyileşme sağlanabilmektedir. Bu çalışmada, ısıl enerji depolama 

uygulamalarında kullanılmak üzere n-hekzadekan içeren şekilce kararlı kompozit FDM’lerin üretimi 

için destek malzemesi olarak kullanılmak üzere modifiye edilmiş kristalin nanoselüloz (CNC) varlığında 

hiyerarşik gözenekli yapıda karbon bazlı şablonlar başarıyla hazırlanmıştır. Elde edilen gözenekli şab-

lonlar FDM olarak n-hekzadekan içeren şekilce kararlı kompozit FDM'lerin üretilmesinde kullanılmış-

tır. Gerçekleştirilen kimyasal, morfolojik ve termal analiz sonuçlarına göre üretilen kompozit FDM'ler, 

gösterdikleri faz geçiş sıcaklığı (Tpik-erime=22,7ºC) ve sahip oldukları yüksek ısıl enerji depolama ka-

pasitesi (ΔHerime=117 J/g) sayesinde düşük sıcaklıktaki ısıl enerji depolama uygulamaları için önemli 

bir potansiyel sergilemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kristalin Nanoselüloz, Faz Değiştiren Maddeler, Kompozit Malzemeler, Isıl Enerji 

Depolama 

 

Teşekkür: Bu çalışma Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 
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MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE KONUŞMACI AKSAN SINIFLANDIRILMASI 

Zeynep CAN , Tuğrul TAŞCI 

Türkiye 

Öz: Konuşma, insanların birbiriyle ses yolu aracılığıyla iletişimi gerçekleştirmelerini sağlamada en 

önemli faktördür. İnsanların sesinden tanınması, konuşmacı tanıma olarak adlandırılmaktadır. Ve ko-

nuşma işleme sırasında konuşmacı tanıma önemli bir yere sahiptir. Microsoft’un konuşma tanıma sis-

temi 1950’li yılların sonunda teknolojik olarak bu alanın ilk örneklerindendir. Günümüzde ise konuş-

mayla kontrol edilen sistemler, kimlik doğrulama ve e-ticaret gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Ve 

gelişen teknolojiyle konuşma tanıma sistemlerinin önemi daha da artmaktadır. Her konuşmacının yaş, 

cinsiyet, coğrafi bölge ve ana dilin gerekliliklerine göre değişen bir aksanı vardır. Konuşma tanıma iş-

lemlerinde biyometrik olarak aksan tanıma kullanılır. Aksan tanımlamanın konuşma tanımadan önce 

yapılması, konuşma tanıma performansını arttırabilmektedir. Makine öğrenmesi ise büyük veriyi işleme 

, veriyi analiz etme , robotik , bankacılık, konuşma ve görüntü işleme gibi pek çok alanda kullanılmakdır. 

Makine öğrenmesi algoritmaları ise veri madenciliği , sınıflandırma, kümeleme , regresyon yaklaşımla-

rına dayanmaktadır. Bu çalışmada, makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak konuşmacı aksan sınıf-

landırması hedeflenmiştir. Çalışmada, UCI Machine Learning Speaker Accent Recognition 2020 veri 

kümesi üzerinde çalışılmıştır. 329 konuşmacının Amerikan, İngiliz, İspanyol, Alman, Fransız ve İtalyan 

aksanlarına sahip konuşmacılarından ses kayıtları alınmıştır. Mel-Frekans Kepstral Katsayıları (MFCC) 

yöntemi kullanılarak ses sinyallerinden özellik çıkarımı gerçekleştirilmiş böylece makine öğrenmesi 

algoritmaları kullanılabilecek veri kümesi oluşturulmuştur. Bu metrik formata çevrilen veri kümesi, 6 

farklı aksana sahip konuşmacıların sınıflandırılması sağlanmıştır. Sonuçlar yöntem başarım değerleriyle 

birlikte paylaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Konuşmacı Tanıma, Aksan, Makine Öğrenmesi, Sınıflandırma 
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RELATIVE DENSITY AND HOMOGENIZED PROPERTY RELATIONSHIP OF LATTICE 

STRUCTURES TO USE IN TOPOLOGY OPTIMIZATION 

Zeynep SÖNMEZ, Recep Muhammet GÖRGÜLÜARSLAN 

Turkey 

Abstract: Lattice structures, which can be fabricated by the recently developed additive manufacturing 

technologies, are used to have lightweight but strong components in many different areas such as aeros-

pace, defense and biomedical industries. The relative density prediction of these lattice structures is 

important to have realistic designs when they are used in topology optimization. This work presents a 

comparison of the results of different curve fit functions of relative young moduli versus relative density 

of specific lattice structures. For this comparison, first, homogenized cellular mechanical properties have 

been calculated with a numerical homogenization method. A phyton script is prepared to calculate the 

homogenized properties in the commercial finite element analysis software Abaqus for various relative 

density values in the range between 0 and 1. Then, different fit curves are generated with different curve 

fit functions for the relationship between the relative density and homogenized properties. The root 

mean square error (RMSE) values are calculated to choose the fitting function that gives the best fit for 

each lattice structure. The lattice cell and the corresponding density-property curve that gives the highest 

homogenized properties is used in a topology optimization process to evaluate the differences of the 

optimized result from the regular topology optimization result. 

Keywords: Lattice Structure, Homogenization, Curve Fitting, Topology Optimization 
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REDÜKTİF ATMOSFERDE SİNTERLENEN YUMUŞAK PORSELENİN FAZ VE 

MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Zuhal KARAAĞAÇ, Ahmet Buğra KEYVANKLI 

Türkiye 

Öz: Latince kelime olan istiridye anlamı taşıyan ‘’Porsella’’ dan geldiği düşünülen porselen, bir nevi 

kilden yapılan ve yüksek sıcaklıklarda pişirilen üzeri sırlı seramik ürünlere verilen isimdir. Porselen 

büyük bir kısmı kaolin ve bentonit gibi hammaddelerden oluşan kil mineralleri; feldspat, kalsit ve talk 

hammaddelerinden oluşan flaks mineralleri ile kuvars ve alüminadan oluşan dolgu malzemeleridir. Kil 

hammaddeleri çamura plastiklik özelliği veren ana hammaddedir. Flaks malzemelerin bünyedeki ana 

görevi ergitici özelliğidir. Dolgu malzemesi bünyeye sertlik ve yoğunluk kazandırmak amacıyla kulla-

nılmaktadırlar. Porselen sektöründe özelliklerine göre sert porselen ve yumuşak porselen olarak iki ana 

gruba ayrılır. Temelde sert ve yumuşak porselenin her ikisi de kuvars-kaolin-feldspat üçlü denge diyag-

ramında yer alır. Sert veya yumuşak porselen tanımı ürününün mekanik dayanımdan ziyada pişme ve 

bileşimdeki farklılıklardan kaynaklanır. Yumuşak porselen sert porselene göre feldspat oranı daha yük-

sek ve kaolin oranı daha düşük olup daha düşük sıcaklıkta sinterlenmektedir. Her iki porselen türü de 

(kemik porselen hariç) bol havalı, oksidasyonlu bir atmosferde 800-1000°C sıcaklık aralığında bisküvi 

pişirimine tabi tutulur. Porselenin en önemli kademesi sır pişirimidir. Yumuşak porselen 1230-1270°C 

sıcaklıklar arasında oksidasyonlu atmosferde pişirilir, sert porselen ise 1350-1400°C sıcaklıklar arasında 

redüksiyonlu pişirim yapılmaktadır. Porselenler, genellikle kuvars, müllit ve amorf fazlarından oluşur-

lar. Ticari olarak bilinen porselenler genel mikroyapıların da genellikle saf silika camı içerisinde gömül-

müş iri kuvars taneleri bulunmaktadır. Düşük sıcaklıkta oluşan kübik formundaki yapıya birinci müllit, 

daha yüksek sıcaklıklarda zengin eriyik içerisinde uzamış iğnemsi kristallerden meydana gelen müllite 

ise ikincil müllit denilir. Müliitin porselen bünyelerde görünen ve dolgu görevi olarak yer alan tipine de 

üçüncü müllit adı verilir. Bu çalışmada; düşük sıcaklıklarda oksidasyonlu atmosferde pişirimi sağlanan 

yumuşak porselenin, yüksek sıcaklıklarda redüksiyonlu atmosferde pişirimi yapılarak faz ve mikroyapı 

özellikleri etkisi incelenmiştir. Bisküvi pişirimi gerçekleştirilmiş yumuşak porselenlerin sert porselen 

sırı ile sırlanarak 1340°C – 1360°C sıcaklıklar arasında redüksiyonlu atmosferde soğuktan soğuya 5,5-

6 saat sinterlenmiştir. Daha sonra sinterlenmiş numunelerin kristal fazların belirlenmesi için X-ışınları 

difraksiyon (XRD) analizi yapılmıştır. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile de sinterlenen numu-

neler karakterize edilmiş, SEM mikroyapısında noktasal analizler şeklinde enerji dağılımlı X-ışınları 

spektroskopi (EDS) ölçümü de gerçekleştirilerek elementel analizler de gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Porselen, Yumuşak Porselen, Sert Porselen, Mikroyapı, Faz 
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18.YÜZYIL OSMANLI DÖNEMİ’NDE BAĞIMSIZ BİR YAPI OLARAK KURULMUŞ 

İSTANBUL KÜTÜPHANELERİ 

Zübeyde Gözde KUTLU 

Türkiye 

Öz: Bir kültür yapısı olarak Osmanlı dönemi kütüphane yapılarının 16.cı yüzyıl’ın (yy) ikinci yarısına 

kadar bağımsız bir binada hizmet vermediği görülmektedir. 18. yy’ da Osmanlı dönemi İstanbul kütüp-

haneleri hakkında hazırlanan bu çalışma, ilgili döneme ait kütüphanelerin kuruluş tarihçesi, mekansal 

plan şeması, çevresiyle olan ilişkisi ve günümüzdeki mevcut durumunun araştırılmasını içermektedir. 

Osmanlı kütüphane mimarisi, 17.ci yüzyılın ortalarından sonra, bir külliyenin parçası veya tam bağımsız 

binalar ile başlamıştır. İstanbul’un ilk bağımsız kütüphanesi, Köprülü Kütüphanesi (1661)’dir. Planlara 

baktığımız zaman, okuma odaları ya da salonlar, dörtgen mekanlar olarak resmedilmiş, genel olarak 

kare planlı çizimler yapılmıştır. Kitap deposu olan mekanlar, okuma salonuna ilave edilmiştir. Planda 

duvarlar kalın, bazen de çift olarak yapılmaktadır. Işık için pencereler açılmakta ve de tepe pencereleri 

ile üstten havalandırma ve aydınlatılma yapıldığı görülmektedir. Kütüphaneler, güneş battığında kapa-

tılacağı için ayrı bir aydınlatma sistemine ihtiyaç duyulmamıştır. Dış cephede taş-tuğla örgülü duvarlar 

kendiliğinden renkli bir dekorasyon çizerken; iç mimari olarak yapı süslemede daha zengindir. Çini 

duvar lambrileri ve kubbe içi kalem işleri desen ve renkleri, iç mekana renklilik ve süsleme getirmekte-

dir (Ünsal, 1984: 97-98). Bağımsız bir yapıda İstanbul’da kurulmuş 18.yy Osmanlı dönemi kütüphane 

yapıları, ayrık yapılar ve camide bitişik düzende olmak üzere iki gruba ayrılabilir (Ünsal, 1984: 98). 

Ayrık kütüphane yapıları plan tiplerine göre seçilen beş örnek üzerinden; camiye bitişik düzen plan tipi 

seçilen bir örnek üzerinden incelenmiştir. Çalışmada adı geçen kütüphane yapıları: Hekimoğlu Ali Paşa 

Kütüphanesi, Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa Kütüphanesi, III. Ahmet Kütüphanesi ve 

Atıf Efendi Kütüphanesi; camiye bitişik düzen kütüphane yapısı örneği olarak Ayasofya I. Mahmut 

Kütüphanesi’dir. 

Anahtar Kelimeler: Kütüphane Mimarisi, 18.Yüzyıl, Osmanlı, İstanbul 
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19.YÜZYIL’DA İSTANBUL’DAKİ FRANSIZ OKULLARINDAN BİR ÖRNEK 

Zübeyde Gözde KUTLU, Aygül AĞIR 

Türkiye 

Öz: Fransız kültürü ve Fransız dilinin öğretildiği Fransız okullarının 19.yüzyıl’ın (yy) ikinci yarısından 

itibaren karşılaştıkları hoşgörü ortamı nedeniyle sayıları hızla artmış ve Osmanlı topraklarında eğitim 

faaliyetlerini başarıyla sürdürmüşlerdir. Osmanlı topraklarına yerleşen yabancılara ait okul yapıları, 

azınlık ve yabancı okullarını inceleyen birçok araştırmacının ilgisini çeken konular arasında olmuştur. 

Fransız dili ve kültürünün en etkin olduğu yıllarda kurulan ve Fransa’nın edindiği siyasi ayrıcalıklar 

nedeniyle, dönemin diğer yabancı okullarından daha farklı bir konuma gelen Fransız okullarının çoğun-

luğunun Katolik misyon cemaatleri tarafından inşa edildiği bilinmektedir. Kurucularının Katolik din 

adamları olması, Fransız okullarının “misyoner okulu” olarak anılmasına sebep olmaktadır. 1904 yılında 

Fransa’da kabul edilen yasayla, dini cemaatlerin eğitim faaliyetlerinin Fransa’da yasaklanması sonu-

cunda, çalışmalarını ülke dışında sürdüren Katolik cemaatlerin Osmanlı topraklarında açtıkları okulların 

Fransa tarafından desteklendiği görülmektedir. Tanzimat döneminde başlayan ve Islahat Fermanı (1856) 

ile devam eden reform hareketleri, yabancıların Osmanlı topraklarında okul inşa etmelerini ve eğitim 

faaliyetlerine katılmalarını kolaylaştırmaktadır. Diğer yandan, Fransız okullarının 19.yy İstanbul mima-

risine ve kültürel ortamına yaptıkları katkılar ve Fransız okul mimarisinin İstanbul’da görülen yansıma-

ları ilginçtir. Bu çalışmada Bakırköy’de bulunan Notre Dame du Rosaire Fransız Okulu (1909)’nun 

tarihçesi ve mimari özellikleri incelenmektedir. Fransız okullarının 19.yy İstanbul kent dokusuna ve 

mimarisine katkıları olduğu açıktır. Fransız kültürü ve bilimsel yaklaşımının İstanbul’da yayılmasına 

bir ölçüde katkıda bulunan bu okulların sadece içerik olarak değil, mimarileri için de ithal edilmiş bir 

beğeniden bahsedilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kütüphane Mimarisi, 18.Yüzyıl, Osmanlı, İstanbul 
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ERKEN MODERNİZM ÜRÜNLERİNDEN EĞİTİM YAPILARININ MODERN MİMARLIK 

MİRASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ; KONYA ÖRNEĞİ 

Özge PARLAK, Esra YALDIZ 

Türkiye 

Öz: Tarihsel süreç içerisinde insanların hayatında olan değişimler, mimariye de yansımış, bu yansıma 

ile çeşitli dönemlerde farklı mimari akımları doğurmuştur. Endüstri Devrimi ile başlayan ve 1970’li 

yıllara kadar devam eden mimari süreç, günümüzde Modern Mimarlık Dönemi olarak isimlendirilmek-

tedir. 1800’lü yıllardan 1970’lere kadar süren bu akım kendi içerisinde de dönemlere ve çeşitlere ayrıl-

mıştır. Böylece Modern Mimarlık denildiği zaman akla sadece sabit özellikleri olan bir dönem gelme-

mektedir. Bu bağlamda çalışmada Modern Mimarlığın erken dönem özellikleri üzerinde durulmuştur. 

Modern Mimarlık Dönemi teknoloji, sanayi ve makineleşmeye bağlı olarak geliştiği için ülkelerin eko-

nomik durumlarına göre farklı zamanlarda kendini göstermiştir. Bu sebeplerden Modern Mimarlık dö-

nemi Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine denk gelmiş ve ilk örneklerini 1880’lerde vermiştir. 

Erken Modernizm yapıları olarak kabul edilen bu örnekler aynı zamanda ülkemizde Osmanlı İmpara-

torluğu’nun sonu, Türkiye Cumhuriyeti’nin başına denk gelmesi ile Birinci Ulusal Mimarlık dönemi 

olarak isimlendirilmektedir. Çok uzun bir döneme yayılmış olan Modern Mimarlık için koruma da aynı 

şekilde farklı ülkelerde farklı yaklaşımlara sebep olmuş ve henüz dünyada ortak bir anlaşmaya varıla-

mamıştır. Bu bağlamda dünya genelinde Modern Mimarlık örneklerinin miras kabul edilip korunması 

için atılan en büyük adım DOCOMOMO’nun kurulması olmuştur. Çalışmada Modern Mimarlık mirası 

bakış açısı ile geleneksel ve modern arasında çelişkilerin yaşandığı erken Cumhuriyet döneminde 

Konya’da yapılmış eğitim yapıları ele alınmıştır. İncelenen yapılardan Sanayi Mektebi ve Dar’ül Mual-

limin Mektebi, Osmanlı dönemi yapısı iken, Dar’ül Muallimat Mektebi, Gazi Mustafa Kemal, İsmetpaşa 

ve Hakimiyet-i Milliye İlkokulları Cumhuriyet dönemi eğitim yapılarıdır. Bu çalışma ile Modern Mi-

marlık Mirası kapsamında, belirtilen eğitim yapılarının incelenmesi ve uluslararası mevzuatlar bağla-

mında analiz edilmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Modern Mimarlık, Eğitim Yapıları, Koruma 
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GREEN CONCRETE AND SOLID GEOPOLYMER 

Afanasij Ruslanovych SYMONENKO 

Ukraine 

Abstract: This paper targets making and examining the various properties of Geopolymer solid utilizing 

this fly debris and different fixings which is accessible locally. Potassium Hydroxide and sodium Hyd-

roxide arrangement were utilized as antacid activators in various blend extents. The genuine compres-

sive strength of the solid relies upon different boundaries, for example, the proportion of the activator 

answer for fly debris, molarity of the soluble arrangement, proportion of the activator synthetic compo-

unds, restoring temperature and so on the measure of the carbon dioxide delivered during the production 

of OPC because of the calcinations of limestone and burning of non-renewable energy source is in the 

request for one ton for each huge load of OPC created. What's more, the degree of energy needed to 

create OPC is simply close to steel and aluminum. Endeavors to diminish the utilization of Portland 

concrete in cement are accepting a lot of consideration because of climate related. Fly debris based 

Geopolymer concrete is 'another' material that needn't bother with the presence of Portland concrete as 

a folio. The part of Portland concrete is supplanted by low calcium fly debris. Geopolymer is an inorga-

nic alumino-Hydroxide polymer combined from overwhelmingly silicon (Si) and aluminum (Al) mate-

rials of land birthplace or side-effect materials, for example, fly debris. The term Geopolymer was 

acquainted with speak to the mineral polymers coming about because of geochemistry. The cycle inc-

ludes a synthetic response under exceptionally soluble conditions on Si-Al minerals, yielding polymeric 

Si-O-Al-O securities in nebulous structure.  

Keywords: Geopolymer, Solid, Fly Debris, Soluble Arrangement, Compressive Strength 
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IMPROVED ENGINEERING MODEL FOR SEDIMENT TRANSPORT PREDICTION 

UNDER COMBINED WAVE FLOWS 

Taamir bin JASOOR 

Malaysia 

Abstract: Dregs transport under joined wave-current sheet stream condition is anticipated by a wave-

period-arrived at the midpoint of (WPA) profile model dependent on a dissemination idea. The complete 

vehicle rate is part into current actuated and wave instigated segments with related model boundaries. 

The current prompted transport rate is assessed through vertical profiles of wave-period-arrived at the 

midpoint of stream speed and silt fixation. Another wave-prompted transport profile is likewise propo-

sed using the wave-actuated current lingering speed and period-arrived at the midpoint of dregs focuses. 

Significant sheet stream measures, remembering choppiness dumpling for the suspension layer, residue 

molecule's ruined settling and stage slack impacts are considered through various model boundaries that 

have been approved by accessible research facility estimations. Dregs size slope is likewise considered 

by a customary multi-part approach with exceptional treatment for the silt blending boundaries for fine 

and coarse residue divisions. Model outcomes for both research center and field estimations show its 

empowering precision for the silt transport forecast under sheet stream condition. As the seaward wave 

proliferates to the coasts, wave stature and steepness will increment till wave breaking happens. The 

close to bed orbital speed will likewise increment as the surface wave turns out to be progressively non-

straight. At the point when the speed become so huge that the shear boundary is bigger than 1.0, all 

seabed highlights, for example, waves will be cleaned out and sand is shipped near the plane bed surface 

in a slight sheet with thickness of few mm to cm, for example the alleged sheet stream system.  

Keywords: Dregs Transport, Oscillatory Sheet Stream, Graded Residue, Numerical Model, Sediment 

Transport Rate, Phase Slack 
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SEISMIC RETROFIT OF FLAT PLATE STRUCTURES  

Finn O'HANNON  

Ireland 

Abstract: In this investigation level plate structures planned distinctly for gravity load were retrofitted 

against quake load utilizing different strategies and their seismic exhibitions were assessed to check the 

impact of the seismic retrofit. Both the component level retrofit plan, for example, section jacketing and 

the framework level plan, for example, introducing steel supports between segments were utilized. The 

nonlinear static and dynamic investigation results demonstrated that both strength and solidness were 

upgraded because of the seismic retrofit. Among the retrofit plans steel supports were best in expanding 

solidness just as strength, and the viability relied upon the size of extra steel sections associated with the 

supports. Likewise, the impact of segment jacketing was fundamentally expanded when the basic part 

of segment piece association was fortified by steel plate. In this examination level plate structures were 

planned not thinking about seismic burden, and different seismic retrofit plans were applied to upgrade 

their seismic limit. The seismic presentation of the model structures was assessed by nonlinear static 

and dynamic investigations utilizing the program code OpenSees. By and large a level plate is demonst-

rated by an identical shaft with proper width decided dependent on exploratory information. In this 

investigation the powerful width proposed by Luo and Durraniwas used to demonstrate the level plate 

structures  

Keywords: Seismic Retrofit, Flat Plate Structures, Braces, Column Jacketing 
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DESIGN TRENDS WITH MANAGEABLE HIGH ASCENT 

Riley LAVERY  

Ireland 

Abstract: Up to this point, the development business in Dubai was the maker of impractical world 

breaking tall building towers. This methodology prompted Dubai getting marked as the biggest polluter 

in UAE and seen by the development business worldwide to act as an illustration of an impractical city. 

The current worldwide emergency, be that as it may, has furnished Dubai with the occasion to right off 

the bat comprehend the advantages of reasonable practice and afterward actualize this idea deliberately 

inside the development business. This investigation intends to recognize the model for reasonable skysc-

raper configuration patterns for the future by looking at whether the future skyscraper towers line up 

with the Dubai Government's system dependent on various contextual analyses. It is inside this setting 

that this examination produces a conversation in regards to the Dubai Government Strategic Plan (2015) 

related to the as of late changed green structure rating framework BREEAM Gulf and sets up that rea-

sonable elevated structures are being advanced all through these systems. Moreover, this exploration 

presents contextual analyses which examine the future skyscraper practical use pattern, the Burj Du-

bai/Nakheel Tower and the Dynamic Tower, prompting an assurance being made that these undertakings 

line up with the Dubai Government's system. It is energetically suggested that the future model should 

be blended use, react to the developing requirements of the economy, and accomplish the most elevated 

conceivable energy rating. Future examination bearings have additionally been pinpointed.  

Keywords: Sustainability, High-Rise, Design Trend, Green Building, Dubai 
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UNCYCLED PRODUCTS FOR PUBLIC HEALTH 

Vukmir DARKOVIĆ  

Serbia 

Abstract: This paper examines the Arc venture in Hull. It appears as a contextual analysis of a structure 

imagined from the start as having no fixed last structure or in reality perpetual area. The principal emp-

hasis of the structure, planned by Niall Mclaughlin Architects, was finished in 2006 and houses the 

occasions space and workplaces for Arc, the Architecture Center for Hull and the Humber Region. The 

task outgrew an activity framed by coordinated effort between scholastics from the two nearby Univer-

sities, in addition to Community and Business delegates. The expectation was that the association would 

go about as an impetus for change, and raise compositional goals supported by an ethos that neighbor-

hood individuals were specialists in their own lives. Bend did this through a progression of interlinked 

programs including Design Review, and the Learning and Public Realm programs. What's more the 

structure facilitated shows, discussions and workshops. This is an ideal second to return to this venture 

as the specific situation that empowered the structure to be acknowledged have just passed into history. 

Curve both as a structure and as association would now be able to be viewed as illustrative of a specific 

political and social second in the UK, one that is presently solidly finished. Prior to analyzing the struc-

ture venture, itself it is worth noticing that the thoughts which educated its brief emerged from a specific 

situation, both public and nearby, which together brought about the commission being acknowledged in 

how it was. Broadly, CABE, the Commission for Engineering and the Built Environment, welcomed 

offers from intrigued nearby gatherings to investigate the suitability of setting up an Architecture Center 

in their neighborhood. In reaction to this the establishing individuals from Arc proposed an association 

which would work intimately with neighborhood networks of interest, be they schools, organizations, 

local gatherings, neighborhood chambers, and the general population when all is said in done to bring 

interest up in the constructed climate by and large furthermore, to encourage, at every possible oppor-

tunity, a craving for quality in new plan recommendations of any sort  

Keywords: Engineering Centers, Relocatable Buildings, Regionalism, Participatory Design 
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DECREASING COST FOR MAINTENANCE AND REHABILITATION COMPACTION 

Zayden LAW  

Canada 

Abstract: Expressway architects and chairmen, and Construction industry made important upgrades to 

black-top asphalts in the field of black-top folios to bond black-top layers, material choice, testing met-

hodology, blend plan strategy, material taking care of and through critical innovative headway in laying 

measure. These activities and endeavors made a presumption that recently built black-top asphalts which 

meet plan goals are fundamentally solid. Anyway, no critical enhancements to the current compaction 

hardware and methods were made to date. Asphalt surface breaks which are instigated by current com-

paction strategy ruins the above consolidated exertion made by specialists and industry to accomplish 

enduring asphalt. Improving compaction practice by presenting another compactor; AMIR, can furnish 

the nature of expressway network regarding specialists and industry desire. This paper just as prior 

investigations shows that AMIR roller applies low compaction pressure over a long contact span which 

assists with giving productive molecule contact, ejection of entrained air and keeps the underlying so-

lidness reaction of the black-top at low. Enormous contact region of the roller limits even powers applied 

to the black-top tangle and gives a serious level of control during compaction. Disposal of roller initiated 

breaking diminishes surface penetrability, builds thickness with less passes, improves protection from 

weariness harm and allows the full compaction energy to be applied to the asphalt layer. This will upg-

rade the current important enhancements made by transportation experts in parkway development. Ad-

ditionally, the final result is relied upon to diminish the necessary upkeep and restoration costs which 

have been performed more successive than anticipated.  

Keywords: Black-top Binder, Compaction, Compaction Pressure, Contact Area, Density, Fatigue Da-

mage, Permeability, Surface Crack 
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CORROSION OF PIPES USED FOR THE DRINKING WATER 

Jaabir AL-AKHTER  

Oman 

Abstract: The consumption of steel pipes utilized for drinking water supply can be a reason for disap-

pointment of lines and issues with nature of drinking water. The examination introduced in this paper 

centers around erosion rates estimation utilizing removable steel coupons. From pre-tests did, it was 

chosen to utilize two introduction periods: 35 and 70 days. After these periods the coupons were elimi-

nated, deficiency of weight of the coupon was assessed and coupons were investigated by the new Mat-

lab technique which can decide erosion coupon regions influenced by uniform and pitting consumption. 

Consumption rates were processed for eroded regions of the coupon. Consumption estimation and as-

sessment can assist with diminishing the weakening of drinking water quality for buyers. The term ero-

sion covers the two kinds of consumption – pitting and uniform erosion. Pitting consumption is spoken 

to by little pits framed in the outside of the steel. Subordinate upon both the climate and the prepare 

itself these little pits may proceed to develop, and on the off chance that they do that it can prompt hole, 

while most of the steel surface may even now be absolutely unaffected. Uniform erosion is the assault 

of a metal at basically the equivalent at all uncovered regions of its surface. At no time is the infiltration 

of the metal by consumption twice as extraordinary as the normal rate.  

Keywords: Corrosion, Coupon Tests, Drinking Water 
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REBOUND TEST FOR ADJUSTMENT AND RELIABILITY 

Gustav KÜMMEL  

Germany 

Abstract: One of the most generally spread methods to assess the compressive strength of cement is the 

bounce back mallet test, otherwise called Schmidt Hammer test. Disregarding countless logical works 

attempting to align the test, to distinguish the boundaries influencing its outcomes and to assess its de-

pendability, the first Schmidt bend is as yet furnished by the makers alongside the sledge and is utilized 

in Structural Engineering Applications. This paper examined a broad exploration, and application, of 

this strategy to countless blocks gave by the Laboratory to Building Materials of the University of Ge-

noa, Italy, demonstrating that few marvels emphatically influence the test: dampness content, develop-

ment, stress state among the others. Strength evaluations may vary as much as 70% if these boundaries 

are not considered. In addition, a few in situ examinations on existing structures were influenced by an 

enormous scattering of information, so we ought to reason that the Rebound Hammer can't of invigora-

ting a solid gauge of the solid. This is likely because of the exceptionally restricted territory of the 

material on which the test is played out that permits additionally little nearby inhomogeneity to influence 

unequivocally the test. Along these lines, the bounce back sledge is by all accounts pointless in the 

assessment of cement compressive strength, being just an unpleasant apparatus for assessing material 

homogeneity inside a particular solid sort.  

Keywords: Concrete, Compressive Strength, Non-Destructive Testing, Rebound Hammer, Reliability 
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BRICK LEVEL MATERIAL SELECTION TO MACROL LEVEL CITY BUILDING 

Urxan SURXEYLI  

Azerbaijan 

Abstract: This paper means to distinguish the sequence of smaller city plan in Pakistan, where the 

lattice is utilized to cover the blended utilized settlements. Hypothetically there is little proof that hub 

approaches are more precise because of the module of the block which is spread out in straight line for 

dividers as guessed in the Harappa development, rather the square rectangular squares showing up at 

Harappa. Nonetheless, no investigation has joined the technique precisely that the crude houses are de-

veloped and roads are planned at Harappa rectangular on the grounds that they depend on the matrix 

design because of its unit essential segment block extent framework. The network iron is the negative 

space like mortar; the divider gives a matrix design in rise or Y-pivot, whereas the framework iron is on 

X-hub on the arrangement structure. Concerning technique, the two-dimensional hypothesis has been 

contrived for this examination. From one viewpoint the hypothetical supporting of the idea and reaso-

nable field study was advanced while; then again, logical and evaluative advances were led to arrive at 

the real factors of geography and typology. The apparatuses and methods utilized in documentation and 

investigation incorporate guide making utilizing Depth guide and Google Earth. For field photography, 

individual site visits were completed with employed proficient picture takers. There were ordered loca-

les that were visited, recorded and followed for the development of Architectural Grid. These involve: 

Indus Valley Civilisation Mohenjo Daro City, Harappa Punjab, Mehrgarh Civilization Balochistan, and 

Dwaraka Golf of Kamber Arabian Sea. Indisputably; this paper would demonstrate that ""the Nature "" 

is the determinant of the points of reference of framework design ay Harappa, which was generally seen 

to be as an ongoing marvel of written history.  

Keywords: Ancient Cities, Indus Valley Civilization, Architectural Framework, Urban Morphology, 

Space Syntax 
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NEXT GENERATION BUILDING SYSTEMS AND COMPOSITE MATERIALS 

Maya O'GRIFFY  

Ireland 

Abstract: Composite materials, for example, glass fiber fortified polymers (GFRPs), have the benefits 

of high strength and firmness, low thickness, just as assembling adaptability; hence, their potential in 

supplanting traditional materials, (for example, solid, aluminum and steel) in building development has 

gotten alluring. One of the significant issues that prevent the broad utilization of composite structures 

in elevated structure innovation is identified with their imperviousness to fire execution. Critical ende-

avors have been dedicated to grow better material frameworks and composite assembling advances to 

agree to different structure development wellbeing codes, while keeping up the compositional tasteful 

allure. This paper presents the possible utilization of fiber fortified polymer composites (FRPCs) in 

current façade frameworks, with an exceptional spotlight on their fire execution. A contextual investi-

gation identifying with the fire execution of glass fiber fortified polymers is additionally introduced. 

This contextual investigation depends on the mathematical model set up for glass fiber fortified polyes-

ter, vinyl ester, epoxy and phenol without fire retardants. e creative possibility to be utilized in present 

day façade frameworks since they can offer phenomenal execution furthermore, cost adequacy in stylish 

and complex plans. Potential FRPC types for façade applications are thought of in this paper. The sig-

nificant issue of FRPCs in façade frameworks is their helpless fire execution, which is assessed by the 

Eurocode norms. A contextual investigation is done to research the fire execution of the materials in 

single consuming thing tests, which are full-scale fire test. As it were phenol-based composites can pass 

the order for class B, which is the prerequisite for the materials to be utilized in building applications. 

Notwithstanding, phenol-based composites are hard to be custom fitted inferable from their perplexing 

restoring measure. To apply polyester-based and epoxy-based composites, further examinations to imp-

rove their fire execution are important. The expansion in glass fiber support divide and the use of fire 

retardants are proposed for epoxy-based and polyester-based composites, separately.  

Keywords: Fire Performance, Composite Materials, Glass Fiber Reinforced Polymer, Fire Safety, Buil-

ding Construction 
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UTILIZING ARTIFICIAL NETWORK TO PREDICT COMPRESSIVE STRENGHTS 

Krish RODRIGUEZ  

United States of America 

Abstract: This paper presents utilization of counterfeit neural organization to create model for antici-

pating 28 days compressive strength of cement with incomplete supplanting of concrete with nano-silica 

for which the information has been taken from different writings. The utilization of nano-molecule ma-

terials in cement can add numerous advantages that are straightforwardly identified with the sturdiness 

of different cementitious materials, other than the way that it is conceivable to decrease the amounts of 

concrete in the composite. The exhibition of the model can be decided by the relationship coefficient, 

mean supreme mistake and root mean square blunder have been embraced as the near measures against 

the test results got from the writing. In the course of the most recent twenty years, diverse information 

mining strategies for example, the fluffy rationale and fake neural organization, have become famous 

and have been utilized by numerous analysts for an assortment of designing applications. In day by day 

life, data acquired is utilized to comprehend the environmental factors to assimilate new things and to 

make arrangements for what's to come. Over the years, the capacity to reason has been created on the 

premise of proof accessible to accomplish the necessary objectives. To manage the issue of vulnerabi-

lity, the hypothesis of likelihood had been set up and effectively applied to numerous zones of designing 

and innovation.  

Keywords: Fake Neural Network, Nano-Silica, Concrete, Compressive Strength, Partial Replacement 
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BEARING CAPACITY OF SKIRTED FOOTINGS FOR EXPLATORY EVALUATION 

Rasvan DOBRESCU  

Romania 

Abstract: Underlying skirts have been utilized underneath shallow establishments of marine structures 

for a long time, because of their dependability preferences. Anyway, restricted information is accessible 

on the exhibition of the avoided establishments with regards to their use as traditional shallow establish-

ments. In this examination study the bearing limit of such establishments was assessed through lab tes-

ting. In this setting the impacts of skirt firmness and profundity on the bearing limit of avoided balance 

models were examined. The test outcomes were then contrasted and different bearing limit conditions. 

It was discovered that utilizing underlying skirts may improve the balance bearing limit up to 3.68 oc-

casions relying upon the calculation and primary particulars of the skirts and footings, soil attributes and 

states of both soil-skirt and soil-balance interfaces. The issue of bearing limit of shallow establishments 

has been generally examined in the geotechnical designing writing. Till now various strategies have 

been introduced for assurance of bearing limit of establishments inserted in soils. The greater part of 

ordinary strategies is based on a breaking point balance approach. In light of the cutoff balance hypot-

hesis, an overall shear system is expected inside homogeneous soil underneath a strip balance. The ba-

lance bearing limit is then decided dependent on static balance of the dirt wedge framed underneath the 

balance.  

Keywords: Bearing Capacity, Skirted Footings, Shallow Foundations, Dense Sand 
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SHORT TERM COMPRESSIVE STRENGHT OF MICROBIAL CONCRETE 

Joakim DRAKENBERG  

Sweden 

Abstract: This examination explores the impact of Bacillus subtilis JC3 on the compressive strength of 

laterized concrete. Taguchi strategy for trial plan which included the utilization of symmetrical tables 

with three levels and three components was utilized. On the whole, 108 examples of 

150mm×150mm×150mm solid shapes relieved in two media (water and supplement stock) with a blend 

proportion of 1:2:4 were tried for compressive strength at 7, 14 and 28 days. The variables utilized were 

water/concrete proportion, rate laterite substitution for fine total and focus level of bacterial medium 

(included various extents as fluid for blending the composite material). The outcomes demonstrated that 

Bacillus Subtilis JC3 by and large improved the compressive strength and solidness of the regular ce-

ment examined. The noticed ideal qualities for water/concrete proportion and bacterial mechanism for 

the constitution of cement were discovered to be 0.50 and 20% separately, anyway a negative pattern 

was noticed for laterite swap for sand. Because of expanding cost of creating solid utilizing these cus-

tomary materials, for example, concrete, stream sand as fine total and rock as coarse total in Nigeria, 

specialists have been chipping away at elective, modest and promptly accessible materials that would 

serve awesome substitutes for such materials while as yet meeting the set prerequisites for concrete in 

the business. The utilization of laterite subtilis JC3 on the compressive strength of laterized concrete. 

Taguchi strategy for test plan which included the utilization of symmetrical tables with three levels and 

three elements was utilized. Altogether, 108 examples of 150mm×150mm×150mm solid 3D squares 

restored in two media (water and supplement stock) with a blend proportion of 1:2:4 were tried for 

compressive strength at 7, 14 and 28 days. The factors utilized were water/concrete proportion, rate 

laterite swap for fine total and focus level of bacterial medium (included various extents as fluid for 

blending the composite material). The outcomes indicated that Bacillus Subtilis JC3 for the most part 

upgraded the compressive strength and sturdiness of the traditional cement contemplated. The noticed 

ideal qualities for water/concrete proportion and bacterial mode for the constitution of cement were 

found to be 0.50 and 20% individually, anyway a negative pattern was noticed for laterite trade for sand.  

Keywords: Compressive Strength, Water/Cement Ratio, Laterite, Sand, Granite and Bacillus Subtilis 

JC3 
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ASSESMENT OF THE EFFECT OF ATTACHMENT AS REPAIR 

Rashaa AL-ELBAZ  

Saudi Arabia 

Abstract: The motivation behind this task is to test the adequacy of utilizing polyvinyl chloride (PVC) 

underlying points to expand the limit of strengthened cement (RC) radiates. Two ½-scale radiates with 

various support designs were stacked to roughly double the yield relocation, dumped, and consequently 

fixed and reloaded to disappointment. Results demonstrate that the PVC connections expanded the limit 

of the pillars by 10-15%. While the expansion in strength was unassuming, it could be adequate for 

cases in which just minor improvement is vital and consequently doesn't legitimize the significant 

expense of other fix strategies. On the off chance that the individuals are needing improvement before 

future extraordinary occasions, reinforcing procedures can be utilized to improve the conduct. One re-

gular reinforcing procedure is the expansion of inside support to help improve strength and diminish 

breaking at key areas. This is very work serious as it includes penetrating the solid, setting support, and 

grouting the opening to give holding. Outside reinforcing strategies include the expansion of new un-

derlying individuals (radiates, segments, dividers) to the framework to offer help for a frail or harmed 

existing part. These strategies are to some degree simpler to perform, be that as it may, are meddlesome 

as they occupy usable room. Reinforcing methods, for example, these are expensive and used to drasti-

cally improve the conduct of underlying individuals that are lacking.  

Keywords: Strengthened Concrete, Beam, Repair, Testing 
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BRAND THERIES FOR CITIES AND ANALYSING SOLUTIONS 

Pricha ORNLAMAI  

Taiwan 

Abstract: Iran is a nation with extraordinary the travel industry possibilities. Having environmental and 

social variety, antiquated history, delightful verifiable and design metropolitan spaces and structures, 

regular assets, the travel industry attractions and affable occupants could have profited Iran in the glo-

balization cycle in the event that it had an around the world positive picture and feeling of spot. Marking 

urban communities is a device that helps to make a district, nation or city broadly perceived and is 

concentrated in this paper as a way to better Iran's worldwide standing and picture. In the end it was 

presumed that the way to marking Iran is in the possession of its own occupants and lead representatives. 

A picture is the aftereffect of different; extraordinary and frequently clashing messages sent by the city 

and are framed in the psyche of every individual beneficiary of these messages independently. The pic-

ture of a city is really the one normal for the city that has been featured consistently and is generally 

brought about by experience. The individuals of the city and even the untouchables know about this 

quality and partner it with the name of the city. It assumes a significant function in the alleviation of the 

workforce and the understudies with potential to pick that place. In general, individuals sort out spots 

or develop puts in their psyches through three cycles. These are first, through arranged intercessions, for 

example, arranging, metropolitan plan thus on; second, through the manner by which they or others use 

explicit spots; and third, through different types of spot portrayals, for example, films, books, works of 

art, news reports etc. It is commonly recognized that individuals experience places through discernments 

and pictures. So it can be presumed that the initial step of the marking of a city is to locate this significant 

quality and make it more substantial. 

Keywords: City Brand, Iran, Branding Urban Communities, Tourism, Berlin, New York, Globalization 
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CONSTRUCTION BLASTING AND COMPLAINTS, ASSOCIATED BY LAWS 

Yaasmeen EL-SHAHIN  

Syria 

Abstract: Impacting in metropolitan conditions habitually brings about both genuine and pointless ob-

jections despite the fact that viable impacting rehearses and related defensive estimates exist. Examina-

tion of impacting related protests and the current condition of impacting guidelines relevant to Canadian 

districts was led. Commonplace impacting guidelines regularly don't endorse the requirement for war-

ning of arranged impacts, pre-impact studies, and impacting checking. Without these prerequisites, a 

few districts have built up their own impacting standing rules. Narrative outcomes propose that when 

an all around planned city impacting local law is available and is authorized, at that point objections 

from the general population are incredibly decreased. To help districts, this paper presents a nonexclu-

sive shooting local law alongside suggestions for an impact warning convention that were created with 

contribution from impacting temporary workers and experts. Key highlights in the ordinance require the 

blaster to 1) acquire a city impacting license, 2) tell inhabitants inside a predetermined separation from 

the shoot site of looming impacts, 3) complete pre-impact overviews, and 4) utilize an outsider vibration-

observing advisor. Impacting for development purposes in metropolitan territories much of the time gets 

negative media consideration driven by grievances of vibration and overpressure made by individuals 

living close to the impact locales. Prepared blasters can utilize proper shooting procedures to limit un-

favorable impacts brought about by impacting and most impacts acted in metropolitan zones make no 

issues. Be that as it may, an overall nonappearance of prescriptive guidelines permits a few blasters to 

lead shooting exercises without the need to consider impacts on close by individuals and homes.  

Keywords: Urban Blasting, Construction Practices, Public Complaints, Municipal Bylaws, Pre-Impact 

Surveys, Damage Thresholds, Peak Particle Velocity 
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BRIDGE MANAGEMENT SYSTEMS FOR COST OF LIFE CYCLE 

Takara TAKEJIRO  

Japan 

Abstract: Numerous nations are utilizing span the board frameworks (BMSs) as the principal cost for 

the viable administration of their extensions. Albeit numerous BMSs contain a few types of life-cycle 

cost investigation (LCCA), the utilization of LCCA in scaffold designing is scant and LCCA has predo-

minantly been applied to help choices identified with existing extensions. This paper talk about the need 

of a BMS with a coordinated LCCA instrument that can help chiefs at all levels and inside all stages in 

choosing the savviest arrangement from a variety of pertinent other options. The paper presents the 

Swedish Bridge and Tunnel Management System (BaTMan). A thorough LCCA execution plan will be 

represented, considering the scaffold venture and the board cycle in Sweden. The essential LCCA in-

vestigation instruments just as other supportive strategies are tended to. A genuine contextual investi-

gation is introduced to show the ongoing improvement of BaTMan especially in the capacity of deter-

mining the most-savvy connect fix procedure. The scaffold client cost is remembered for the LCCA. 

The boundaries that can impact an ultimate conclusion are tended to and affectability investigations to 

examine their effects are performed. A BMS with an incorporated comprehensives LCC apparatus can 

be characterized as a judicious and precise way to deal with sort out furthermore, complete all the exer-

cises identified with dealing with an organization of scaffolds, including improving the choice of support 

and improvement activities to boost the advantages while limiting the life-cycle cost. The improvement 

of BMSs with incorporated LCC instrument has been required by the enormous awkwardness between 

the requirement for broad fixes or substitutions in a huge extension stock and the restricted spending 

plan accessible to regions and organizations for actualizing the necessary fixes.  

Keywords: Extension, Life-Cycle Costing, LCCA, LCC, Infrastructure, Management, User Cost, Deci-

sion Support Systems, Rehabilitation, Repair 
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DESIGN CRITERIAS FOR ARRANGEMENT OF BEACH PROFILE 

Rayan MIGHIANA  
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Abstract: At the point when wave energy develops, sea shore embankment and even hills are immedi-

ately disintegrated with this material being eliminated seaward to shape a bar corresponding to the sea 

shore. It continues seawards over the span of the tempest to arrive at some extreme area preceding being 

destroyed and moved back to the sea shore by resulting swell. There is trouble in characterizing the 

steepness related with storm, despite the fact that it has usually been acknowledged that more extreme 

waves regularly produce a bar or a banned sea shore bar position and its peak stature for a given tempest 

condition. Hence, standards for the development of bar and embankment profiles individually, should 

be explained. In this paper, the accessible test information of enormous wave tank (LWT) from U.S. 

Armed force Crops of Engineering and Japanese Central Research Institute of Electric Power Industry 

are utilized to develop another relationship. At last, standards for bar and embankment development and 

seawalls configuration are found, and new measures structure are very straightforward and broadly re-

levant. The new relationship for recognizing bar and embankment is advantageous and appropriate. For 

a given sea shore incline, water profundity, h; wave stature, H0; the factors of Hb, hb, are acquired; 

besides, the given sea shore profile can be told whether a bar (erodible profile) or an embankment (saved 

profile). The plan models of the more extreme incline of seawalls possesses more extensive scope of the 

episode wave conditions to produce down-hurrying stream to the toe. The force of the down-hurrying 

progression of the milder slant seawalls is more fragile than that of the more extreme slant. The dimen-

sionless estimation of the greatest stream speed and its tension on the toe are expanding with the overall 

stature of the wave run-up.  

Keywords: Sea shore Profile, Bar, Berm, Wave Run-up, Wave Run-down, Seawall 
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WEB REINFORCEMENT OF CONCRETE SLENDER FOR BEAMS 

Roni Oromigna TADEIOES 

Ethiopia 

Abstract: There is no broad agreement or acknowledged hypothesis for assessing a definitive shear 

limit of strengthened solid pillars without web support subsequently the prerequisites in the majority of 

Codes of training are given as observational conditions for foreseeing the shear limit of fortified solid 

bars. In this paper, an examination is led to assess the prescient exactness of 6 experimental conditions 

utilized in various Code of training to foresee the shear limit of fortified cement thin bars. Exact condi-

tions utilized in certain Codes are recognized to be better than different conditions. Furthermore, an 

investigation was additionally led to evaluate prescient precision of 17 experimental conditions propo-

sed in the writing by a few analysts to anticipate the shear limit of strengthened cement slim shafts. 

Among these 17 observational conditions a few conditions are distinguished to be better than the other 

proposed conditions. Based on exploratory consequences of fortified solid bars having shear length to 

profundity proportion a/d ≥2.5, experimental conditions are proposed which incorporate essential boun-

daries for example concrete compressive strength, shear length to profundity proportion and proportion 

of longitudinal support. The coefficient of relationship (COR) for proposed experimental condition for 

anticipating the shear limit of strengthened solid pillars having profundity d < 300mm and d ≥ 300mm 

without web fortification comes out to be 0.869 and 0.953 separately. Based on test aftereffects of for-

tified cement radiates having shear range to profundity proportion a/d≥ 2.5, experimental conditions are 

proposed which incorporate essential boundaries for example concrete compressive strength ƒ'c, shear 

length to profundity proportion a/d and proportion of longitudinal support ρ. The coefficient of connec-

tion (COR) for proposed observational condition for anticipating the shear limit of strengthened solid 

pillars having profundity d < 300mm and d ≥ 300mm without web support comes out to be 0.869 and 

0.953  

Keywords: Empirical Equations, Shear Strength, Slender Beams, Concrete Compressive Strength 
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HEAVY METAL CONCENTRATION AND OCCASIONAL EFFECTS IN SOLID WASTE 

Bohumír KOSTRA  

Slovakia 

Abstract: To evaluate the occasional variety of weighty metals, (for example, Fe, Cu, Cd, Ni and Cr) 

fixation in decayed waste, changed over soil and leachate the examples were gathered from Matuail and 

Aminbazar landfill locales of Dhaka North City Corporation (DNCC) and Dhaka South City Corpora-

tion (DSCC) individually and were dissected for summer (dry season) and rainstorm (wet season) peri-

ods. Critical varieties in the centralizations of hefty metals for two seasons were noted at both landfill 

locales. This investigation uncovers that the hefty metal fixations in the disintegrated squander and 

changed over soil are higher in the late spring when contrasted with that in the rainstorm. On account of 

leachate tests, lower centralizations of weighty metals were seen throughout the late spring season while 

the normal convergences of Fe, Cu, and Ni during the rainstorm were found as high as 25.3 mg/l, 1.5 

mg/l, 4.46 mg/l (at Matuail landfill site) and 14.71 mg/l, 1.14 mg/l, 2.32 mg/l (at Aminbazar landfill 

site) individually, surpassing Bangladesh principles for inland surface water. The result of this exami-

nation gives the filtering conduct of substantial metals with occasional varieties and demonstrates the 

need of strong waste adjustment for weighty metal immobilization inside the hardened framework se-

curity and re-utilization of cemented/settled items for feasible strong waste administration. During the 

rainstorm season, there is a more prominent possibility of weighty metal development than summer 

because of the downpour water stream instruments from the landfill decayed squanders and changed 

soils over to the close to climate at landfill destinations. Since the landfill locales are looked to a wide 

scope of occasional varieties, the draining conduct of weighty metals especially in rainstorm (wet sea-

son) and summer (dry season) periods should be inspected to improve understanding the probability of 

hefty metal passageway in poisonous level to the climate  

Keywords: Decomposed Solid Waste, Landfill Site, Heavy metal, Leachate, Monsoon and Summer 
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HISTORIC PLANS FOR URBAN MORPHOLOGY 

Teodor NUNEZ  

Argentina 

Abstract: The work concerns the recomposition of public spaces in the noteworthy focal point of Isola 

Vicentina, an old town close to Vicenza, that presents critical changes happened during a century ago. 

It is important for a broader examination about the metropolitan structure in the little urban communities 

of Veneto district, in the North-East of Italy. The technique received depends on contemplating the 

historical backdrop of the spot to comprehend its metropolitan morphology. The actual particularity of 

the metropolitan structure is investigated with the point of expounding a plan cycle to strengthen the 

public space as a kind of perspective point for the network. Essential for the prevailing in the plan cycle 

is the breaking down of the immediate connection between an architectonic scale and a metropolitan 

one. Isola Vicentina was one of the subjects the understudies on the course of Architectural and Urban 

Composition 2 at the Department of Civil, Environmental and Architectural Engineering of the Univer-

sity of Padova explicitly examined as an occasion to update the solidarity of the noteworthy focal point 

of this town that had recently been lost. Broad investigation of the historical backdrop of this little town, 

Isola Vicentina, is one instrument that would now be able to be utilized to zero in on its unmistakable 

character. Specifically, contemplating the development of the spaces and structures through time has 

been an important essential for checking general theories for the most appropriate technique to reestab-

lish solidarity and soundness to perhaps the most established spot in the town. The presence of Isola 

Vicentina and harmony between the employments of its spaces later on will likewise rely upon the 

decisions that can be affected in this specific spot, between the square and the congregation.  

Keywords: Identity of the Community, Memory, History as a Tool for the Project, Public Space, City 

Center 
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ENHANCED STRENGHT AND ELEMENT ANALYSIS FOR LIMITED MATERIALS 

Züleyxa VAHABOVA  

Azerbaijan 

Abstract: This paper presents the mathematical reproduction of a definitive conduct of 85 single direc-

tion and two-way traversing horizontally limited solid pieces of variable thickness, length, fortification 

proportion, strength and limit conditions revealed in writing by various writers. The created mathema-

tical model was portrayed and all the suppositions were represented. ABAQUS, a Finite Element Analy-

sis set-up of programming, was utilized. Non-straight understood static general investigation technique 

offered by ABAQUS was utilized. Other investigation strategies were additionally talked about all in 

all regarding application, for example, Explicit Dynamic Analysis and Riks technique. The point is to 

show the capacity and viability of FEA to mimic a definitive burden conduct of chunks considering 

distinctive material properties and limit conditions. The creators proposed to introduce a mathematical 

model that gives steady expectations of a definitive conduct of along the side controlled chunks that 

could be utilized as an option for costly genuine testing just as for the plan and evaluation of new and 

existing structures separately. The upgraded strength of horizontally controlled chunks contrasted and 

customary plan strategies expectations is accepted to be because of compressive layer activity (CMA). 

CMA is a natural wonder of along the side limited solid shafts/pieces. The mathematical expectations 

acquired from the created model were in acceptable relationship with the exploratory outcomes and with 

those got from the CMA technique created at the Queen's University Belfast, UK.  

Keywords: Scaffolds, Buildings, Structures and Design, Concrete Structures, Slabs and Plates 
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MORPHOLOGIC MODELLING OF MOSQUES IN THE 1800s 

Alima ALLOULA  

Algeria 

Abstract: The Ottoman mosque can be considered as one of the three primary groups of design struc-

tures describing the Muslim mosque. In this paper, we present the starter consequences of our work on 

PC demonstrating of the Ottoman mosques worked by Sinan in the sixteenth century. We began first by 

directing an investigation of a corpus of 26 mosques. We have built up an apparatus called ""SINAN"" 

through which different potential inquiries are permitted to comprehend the attributes of these mosques 

and the laws that administer them. This is an information base exploitable through an information inter-

face. Second, and to fabricate an information base for the self-loader displaying of Ottoman mosques, 

we began by indicating rules identified with Ottoman mosques utilizing Horn conditions then we utilized 

the choice systems, to check the consistency of the standard base. We have through this paper introduced 

a continuous work on the improvement of a procedure for self-loader demonstrating of footstool 

mosques that permits to exploit structural information and ability to help planners in their work of ref-

lection. An initial step of this work was to plan an information base that can be abused through an 

intuitive interface reacting to numerous and focused on inquiries. It permits us to comprehend the morp-

hological qualities of stool mosques and the laws that administer them. It can likewise be utilized with 

regards to training to upgrade the learning by doing which is a key academic methodology in institutio-

nal instruction of engineering.  

Keywords: Modeling, Morphological Analysis, Architectural Knowledge Base, Decision Procedures, 

Othman Mosques 
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CONSTRUCTION TRENDS IN THE PUBLIC SPACES 

Yoonus EL-KARIM  

Qatar 

Abstract: This paper examinations the advancement of the idea of public space in the European city in 

a diachronic structure, from its verifiable and fundamental capacities to the open door it gives to trigger 

regenerative systems in socially and earth debased metropolitan settings. The particularity of 'concei-

vably open' spaces lives in their fringe position inside metropolitan territories and in their roundabout 

and divided character. This independence regarding different typologies of free spaces seems to require 

the elaboration of explicit insightful methodologies and configuration models that move from the 

unequivocal acknowledgment of the reticular structure of the domain. Instances of metropolitan reco-

very advanced in the most recent decade, when all is said in done upheld by the European Union, open 

new viewpoints on metropolitan administration that are verifiably founded on the function of social 

incorporation in government assistance and maintainability arrangements. The interest for an easy to 

understand and more expressed presence of hardware, administrations, spaces and organizations acces-

sible to the network emerges from the uneasiness incited by the deficiency of the metropolitan device, 

which is seen as a basic resource. In addition, new necessities have arisen, finishing and incorporating 

old ones, so they are utilitarian as well as redeployed by the destinations that the European people group 

means to accomplish by 2020  

Keywords: Public Space, Urbanism, Participation, Urban Governance, Enclaves 
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AIR FLOW AND CLIMATE MODIFIERS IN HOT REGIONS 

Fabricio de FREITAS 

Portugal 

Abstract: Broad exploration has been attempted to comprehend structure finding and the primary con-

duct of ductile film structures (TMS). In examination, little is thought about the natural conduct of this 

class of structure and an absence of prescient devices for educating their plan fills in as an obstruction 

to their more extensive acknowledgment by the structure business. This paper presents some portion of 

an examination study did to research the impact of different structures, setups and directions of tapered 

TMS on the wind stream conduct under, around or more these structures for application in hot bone-dry 

atmospheres. The wind stream conduct and velocity in an encased or semi-encased space fundamentally 

impact warm solace in hot-dry atmospheres. Some portion of this exploration included a parametric 

investigation of the wind stream conduct of conelike TMS scaled models with various mathematical 

arrangements and directions in an ecological air stream. The aftereffects of this exploratory examination 

were contrasted and results from examinations completed in computational liquid elements (CFD) prog-

ramming ""Familiar 5.5"" on 1:20 and 1:1 models. The examination indicated that the CFD displaying 

had the option to repeat a large part of the conduct saw in the air stream and the methodology was 

reached out to investigate varieties of cone shaped TMS. This paper presents the CFD demonstrating 

embraced to investigate wind currents over differing conelike malleable texture structures. The displa-

ying is persisted single funnel shaped structures either altered or straight. These examinations investigate 

how the structure, math and direction of a tapered TMS influence the wind stream rates. The paper 

closes with a conversation of how the structure and mathematical design influence the wind current 

conduct and henceforth the warm solace level of the inhabitants of the semi-encased space.  

Keywords: Tractable Membrane Structures, Airflow, Environmental Behavior, Comfort Level, CFD 

Modeling, Wind Tunnel Investigation 
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COLONIAL ARCHITECTURE IN ASIA: VICTORIAN INFLUENCES 

No CHUNSO  

Korea, South 

Abstract: As an elaborate type of speaking to the past, the Gothic Revival arose as a response to the 

outcome of the Industrial Revolution, by setting up a feeling of ethical quality in design and urbanism. 

Its ascent and advancement in the High Victorian time frame along these lines spoke to a type of social 

honorability to the calling. This paper analyzes the development of respectability in British design his-

tory and its implantation and advancement in the metropolitan East. The Red House and its found city, 

Taipei, in Taiwan, in which engraved its cutting edge metropolitan history and improvement on the 

structure, is chosen as a case. This investigation reviews the exchange between the ethical/provincial 

respectability referenced above and the accepted social conditions in post-war metropolitan Taipei, and 

as such depicts the spatiotemporal direction of Victorian effect on metropolitan Asia, from pilgrim times 

to the present. ""Gothic"" initially alluded to archaic European clans. Later the term was applied depre-

catorily by Renaissance pundits to thirteen-century building styles. In this application, there is the rami-

fications of an elective tasteful expression that counters or annoys standard traditional styles alongside 

their chaperon working class standards of taste and ethical quality. Notwithstanding; when the traditio-

nal styles moved from the predominant situations in the stories of structural history, the Gothic – when 

just a type of working class profound quality – additionally lost its disparaging undertone, particularly 

in the nineteenth century  

Keywords: Nobility, Colonialism, Victorian Influence, Colonial Urban Asia, Architectural and Urban 

Representation, Taipei 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

1145 

SKYSCRAPPER DESIGN AND TRENDS FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENTS 

Ingibjartur FRIÐJÓNSSON  

Iceland 

Abstract: Tall structures are considered as an extraordinary purchaser of energy which used gigantic 

measure of assets and materials; produce monstrous volumes of waste release into the climate and all 

the more frequently called as impractical structures. Building materials, for example, steel and concrete 

with focused energies of epitomized energy are needed to make the skeletal system and establish the 

framework for their enduring structures. The developing worldwide strain to decrease carbon impression 

and worries for making economical environments, have additionally significantly lighted the mission to 

dig for creative arrangements and arising patterns in tall structure plans. This paper examines natural 

maintainability in tall structures with exceptional reference to the utilization of sustainable power inno-

vations. Further the paper likewise approves the utilization of sustainable power advancements by two 

point by point contextual investigation to be specific Bahrain World Trade Center, Bahrain and The 

Pearl River Tower, Guangzhou. For a structure to be supportable, a large part of the emphasis should be 

on the utilization of energy in building activity. The energy burned-through in activity of the structure 

eclipses that of the development. Regularly 90% is devoured in activity over the life expectancy of the 

structure. The most significant inexhaustible hotspots for on location energy creation for maintainable 

tall structures are sunlight based, twist, little hydroelectric (for rustic uses close to a waterway or stream) 

and geothermal (the Earth's warmth). Utilizing nearby environmentally friendly power, green structures 

have a basic task to carry out in diminishing our carbon impression. These environmentally friendly 

power advancements help to produce sustainable power utilizing inexhaustible regular assets, in this 

manner help in saving energy.  

Keywords: All Buildings, Environmental Sustainability, Renewable Energy Technologies 
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DESIGN AND CULTURE SYNERGY FOR LANDSCAPE  

Shaafi AL-ASMAR  

Qatar 

Abstract: This exploration was made after the planning of a venture facilitated by Marina Montuori in 

a joint effort with Barbara Angi, Massimiliano Botti, Olivia Longo, Alessandro Muraca, Filippo Orsini, 

Angela Squassina. This examination depended on the need to consider an engineering considering the 

common cycles and the connected human-centered instruments that decide the sensational responses of 

a spot. The examined contextual investigation has remembered an agrarian region for the area Moceniga 

in the domain of Rosolina (RO), in the Po Delta Park. Agribusiness is continually drawn nearer to fish 

cultivating that turns into an additional incentive as a vacation spot. The provincial scene of Polesine 

depends on a mind boggling component that unites all the natural and gainful viewpoints, to which add 

social parts of the having a place setting that characterize its explicitness. The fundamental target of this 

examination was to make synergistic agribusiness, fish cultivating and scene, permitting the last a fas-

cinating development with regards to the subjective sense, unfastening horticulture and fish cultivating 

structure their absolutely quantitative capacity to depend them pictures of high stylish potential. Its scene 

denotes the memory of guests through its uncertain and lasting area water relationship, henceforth a 

high tasteful quality given by the impression of the engineering shapes and long flat horizon of trees, 

ordinary of the old seaside cordons of hills, which is because of the consolidated activity of wind, stre-

ams and the ocean. Of the seven existing sand hills in Polesine, four include the region of Rosolina: the 

most established, going back to pre-Etruscan period, is situated in the northwestern piece of the region.  

Keywords: Landscape, Agriculture, Sustainable Tourism 
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PRESERVATION STRATEGIES FOR ALTERNATIVE AUTHENTIC SITES 

Vova GHERMAN  

Moldova 

Abstract: Through the contextual investigation of Dazhalan, one of Beijing's 25 conservation regions, 

the accompanying article assesses Beijing's present safeguarding and metropolitan plan approaches 

explicit to security and recovery techniques for conventional patio houses, Siheyuan, and their rear 

entryway areas, Hutong. Beijing's eager 1990s Master plan endeavored to characterize an aggregating 

picture and trademark structure for the whole Old City.[1] This city-wide safeguarding strategy have 

created arrangements that additionally disabled the city's capacity to oblige changes. In spite of the 

assignment of 25 memorable zones, ambiguities in the enactment, for example, the absence of meanings 

of 'style' and 'congruity' that new developments ought to stick to, brought about the obliteration of 77% 

(9,720,000 sqm) of Siheyuan and 7000 Hutong.[2] Instead, safeguarding approaches should be returned 

to and extended to join network building, maintainability, and contemporary plan instruments and tech-

niques to all the more likely location clashes between unavoidable social changes and notable picture. 

Through experiences picked up from Dazhalan, we can see that in spite of the push to imitate the past, 

the safeguarding of classes is lost and, in this manner, reminds us the need to plan for the network, which 

incorporates their financial, social also, personal conduct standards. At last, personality and validness is 

created and recovered by the individuals who live in Hutong.  

Keywords: Urbanization, Preservation, Traditional Courtyard Housing, Siheyuan, Hutong, Beijing, 

Computational Design Methods 
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POLYNATIONAL CITY DESIGN WITH ETHNO INSIGHTS 

Dost GOZUBUYUK  

Turkey 

Abstract: Transnational relocation streams are the problem of portability and globalization: While 

changing whole metropolitan areas of the city into 'ethnic territories' - considering facilitating hubs of 

gathering to fresh debuts - they additionally convert into extrapolated patches of these streams' places 

of geological beginning, adjusting another metropolitan polynational city. The consequences of this 

extra-public presence in the city create momentary transnational associations as far as monetary, media 

and political connections, which all the while turn around the first stream back to the point of flight. 

Hence, the two streams merge themselves into a continuum: Biopower (Negri)1 totals to frame the app-

roaching stream, while Immaterial Labor (Lazzaratto)2 designs the turned around stream. The two of 

them adjust the Ethno[flow]3 The Ethno[flow] both produces and prevents worldwide mix and pro-

pinquity, taking into consideration concurrent strain and amicability. It upgrades neighborhood metro-

politan economies, while monetarily supporting far away focuses in the globe. 'Transnational Suburbs' 

(Davis)4 and 'Transnational Community+ies' (Portes)5 are results of the Ethno[flow] The article floats 

around the idea of Ethno[flow] and its effect in the polynational city. Contextual investigation exami-

nation will be utilized to produce minimum amount for hypothetical elaborations coming about because 

of the investigation of this wonder influencing the contemporary city. Discussing metropolitan geologies 

of multiculturalism opens an open door for an exchange and a vehicle of investigation into the ethnic 

control of the city, in light of social, efficient, and political qualities. The two streams adjusting this 

movement – the approaching, and the active, are a vital part of these metropolitan cycles and changes. 

Consequently, the ethnoflow, adds to the equilibrium – negative or positive - of metropolitan propinqu-

ity. 

Keywords: Immigration, Ethnocity, Finance, Electronic Media 
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TRANSPORTATION SIMULATION FOR ENERGY AND EMISSIONS INTERACTIONS 

Rene STIER  

Germany 

Abstract: The Transport Sector of India is to a great extent reliant on the Energy assets bookkeeping to 

almost 11% of its absolute essential energy use which is anticipated to arrive at 20% by 2030. Fuel 

utilization in transportation area will undoubtedly increment by 87% in 20 years with a diminishing in 

the accessible diesel stock and a disturbing expansion in the interest. Likewise, the developing vehicle 

populace has expanded the commitment of Vehicular Pollution to the Urban Air Pollution from 60% in 

the year 1990 to 90% in 2010. To dispose of these dangers the collaboration between these areas should 

be concentrated in detail. Since there was an absence of interdisciplinary works including the areas of 

Transport, Energy and Emissions communication dependent on a Systems Approach this examination 

is centered around doing an inside and out investigation of similar dependent on Systems Dynamics 

standards. The significant goal of the work is to examine and like the current Transport interest and 

supply in Chennai city, to acquire information through stock on energy necessity and outflows from 

transportation area and to fabricate a System Dynamics (SD) model utilizing STELLA to decide the 

Energy prerequisite and Emission levels from the vehicle area in the year 2026. At the point when the 

current development pattern was thought to be proceeded into the great beyond year it was discovered 

that the Public Transport area added to just 18% of the complete excursions while the customized modes 

added to about 80% of the outings with about 300% expansion in Fuel interest. A situation of expanding 

the Public Transportation and all the while confining the development of customized vehicles indicated 

a generous diminishing of almost 65% in Energy utilization and almost half decrease in Emission levels 

from the customized methods of movement.  

Keywords: Systems Approach, System Dynamics, Simulation Modeling, Transport and Energy Interac-

tion, Transport-Environment/Emission Interaction 
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COOLING SYSTEM PERFORMANCE ANALYSIS FOR WATER TUBE 

Furnell GREGORY  

Central African Republic 

Abstract: Expanding energy interest for homegrown space cooling in Kerala, India, requires advance-

ments in the aloof frameworks. Earth tube heat exchangers (ETHE) are picking up prevalence in the 

engineering practice of the locale. Inferable from the higher explicit warmth of water and the other 

fundamental standards of the ETHE, there is a chance of building up a comparative framework by 

supplanting earth with water as the warmth trade medium. A theoretical water tube heat exchanger 

(WTHE) framework was planned, which comprises of a 45 m long PVC pipe lurched in an underground 

strengthened solid downpour water collecting tank associated with a house. Execution of the framework 

was surveyed utilizing the 'Psychrometric Chart+Duct Calculator V4.3 reproduction device. Afterward, 

this framework was created nearby and its presentation was broke down. The reenactment anticipated a 

greatest contrast of 4.7℃ between the delta and source air temperatures. In any case, a distinction of 

8.4℃ was accomplished by the proposed WTHE framework fabricated. All the examinations and con-

versations in this field yet are restricted to soil as the trade medium. The facts confirm that dirt has high 

explicit warmth. Likewise, the warmth move ability of the dirt is traightforwardly reliant on the presence 

of dampness. It demonstrates that water is exceptionally liable for the warmth move in ETHE. This 

opens up a chance of utilizing water itself as an exchange medium rather than soil in this innovation. 

The moderately low temperature of water in underground tanks has a covered up potential to be tapped. 

Whenever given sufficient grass cover or shade by all accounts, water inside them may have the option 

to oppose any critical temperature change.  

Keywords: Sustainable Energy Systems, Passive Cooling, Water Tube Heat Exchanger 
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POCKET PARKS AND IMPLEMENTATION IN TO MODERN CITIES 

Azzaam AL-HAMAD  

Iran 

Abstract: Since metropolitan development and changing the horticultural grounds over to metropolitan 

territory, green space applications are undermined genuinely. One of the vital components of improve-

ment is getting to and investing the relaxation energy in green and open space without any problem. In 

reality Green space is one of the approaches to lessen a few various types of contaminations proficiently, 

for example, vaporous toxins, natural contamination, commotion, terrible scents and different poisons 

which are found in air, water and soil and gives a more beneficial climate to human. As per populace 

development and metropolitan space, pocket parks are another and proper thought due to less space and 

accessibility for nearby individuals. In this examination pocket park is characterizing and some signifi-

cant models, for example, situating as an afterthought road, A neighborhood use, Easy access for nearby 

people (less distance to area), applied unreservedly for the general population in all ages, which are 

presenting and organizing by utilizing Expert decision programming and Andisheh Park is our con-

textual investigation. Study discoveries recommend that the country populace development as an af-

tereffect of movement city-Rural is the Has made the Modern Revolution in Europe. Marvel that was 

Initially, urban communities develop a lot quicker and furthermore, the attractive quality of living in 

these urban communities will be influenced. The wonder of metropolitan development in non-industrial 

nations with greater power and the span was less seem to have driven to the rise of metropolitan issues 

because of monetary issues and innovative. In this nation no answer is given to these issues. So now 

you can see the urban communities of immature nations, Chaos of spaces, unsatisfactory area for wrong 

utilizations in the urban areas as indicated by social and monetary al qualities of it.  

Keywords: Green Space, Urban Park, Pocket Park 
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CONCRETE AGGREGATES AND ADMIXTURES FOR FREEZE THAW RESISTANCE 

Imanuela NICULESCU  

Romania 

Abstract: This work examines the impacts of reused solid totals on the freeze-defrost obstruction of the 

solid. Taguchi symmetrical improvement method was utilized in this examination to limit the quantity 

of tests needed for each test. Hence, a couple of mix estimations of control factors required were picked. 

Symmetrical table with three levels and four components was utilized to set up the blending extents. 

The outcomes were examination to check connection among the components. The outcomes demonst-

rated that in soaked Recycled Aggregate Concrete (RAC), the reused total effectsly affects its strength 

execution, subsequently their utilization in structures presented to serious atmosphere isn't emphatically 

suggested. Be that as it may, with the utilization of mineral and compound admixtures, especially air-

entraining admixtures and fly debris, the reused total cement could display some degree of solidness. 

The utilization of reused totals brought about diminished freeze-defrost opposition because of the im-

mersion of the totals during the test. This end is legitimate for reused total cement tried when air entra-

ining admixture was utilized. Lower water-concrete proportion was advantageous to the advancement 

of the freeze-defrost toughness of the solid tried. Utilization of fly debris brought about huge improve-

ment of the freeze-defrost toughness and caused no critical decrease in their comparing properties.  

Keywords: Recycled Concrete Aggregates, Freeze-defrost Resistance, Air-Entraining Agent, Fly-debris 
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SELECTED BREWERIES AND WATER USE IN LIFE CYCLE 

Virgilia SPINU  

Moldova 

Abstract: Ability to advance asset preservation and productivity should be grasped in all countries of 

the world. Nigerian bottling works is one of the quickest developing parts of assembling Company and 

characteristically water concentrated industry in Nigeria. It has five fermenting plants. Preparing was 

one of the main business scale food handling ventures. The advanced bottling works can create a steady 

item despite the fact that crude materials, plant types and the size of activity are evolving. The time has 

come to take our utilization of water considerably more truly. This paper surveyed the water use in 

chosen bottling works in Oyo and Osun state by utilizing Ibadan distillery and Ilesha distillery as con-

textual analysis. It has been found that the water supply in bottling works is terribly inadequate for the 

accessible interest. The system utilized for this examination work was surveys, field study and water 

review apparatus. A blend of purposive and arbitrary testing methods was utilized to choose those that 

are pertinent to this exploration work. An all encompassing methodology was created which would not 

just move the wastewater from bottling works far out however would decrease the volume and guarantee 

powerful removal in a naturally way. It has been reasoned that the proficiency levels of the two bottling 

works can, best case scenario, be depicted as medium, with rather wide varieties in and among nations 

and distilleries. The two bottling works are still a long way from the acknowledged worldwide best 

practice benchmark level of 6.5 hl/hl, not to mention the best innovation level of 4 hl/hl. By and by, 

Ibadan distillery is having 10.22 hl of water per lager while Ilesha bottling works is having 8.75 hl of 

water per brew. The two bottling works are not gathering up to the norm, however we can say that the 

effectiveness of water use at Ilesha distillery is superior to that of Ibadan bottling works. The monetary 

ramifications of water misfortune can be limited if the administration strategy is improved for greatest 

viability and ideal advantage.  

Keywords: Assessment, Brewery, Effectiveness, Life Cycle, Management 
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RESIDENTIAL NEIGHBOURHOOD AND QUALITY IMPROVEMENT 

Viktor AMBROS  

Austria 

Abstract: Arranging a feasible private mechanical neighborhood even while huge amounts of harmful 

synthetic substances are discharged to air is a test. Considering and examining arranging systems 

towards supporting neighborhoods of same locales in worldwide models and addressing inhabitants in 

an Egyptian modern private case, to execute an unsafe span conclusion and plotting a private mechanical 

Neighborhood close to plants is deducted towards making the primary strides for continuing these 

abodes, prompting a superior personal satisfaction for laborers and occupants in mechanical districts. 

The proof of simultaneous fast urbanization and quick industrialization is self-evident. Subsequently, 

the ecological presentation of a mechanical framework can have gigantic effect on the life of metropo-

litan tenants. The linkage has been more subtle, yet significant, when it runs the other way—among 

urban communities and the mechanical framework, frequently through metropolitan administration. 

There has been an affection and disdain connection among urban communities and businesses. Urban 

areas, for instance, need enterprises to give occupations and income, however they don't need the con-

tamination that accompanies the mechanical exercises. So when they are capable, they will dispose of 

contaminating enterprises, driving them away from downtown areas to rural areas or to different urban 

communities up to that point we should raise the nature of the private modern areas.  

Keywords: Modern Settlements Pollution Prevention, DE-Dusting Strategy, Cyclone Collectors, Hazard 

Distances, Assigning Buffer Zones 
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CONCRETE OASIS AND RELATIONSHIP WITH LIVING AREAS 

Santiago MONTE  

Mexico 

Abstract: This paper rotates around the center subject of metropolitan spines alone private area, situated 

in uber city Karachi of Pakistan. The arrangement of locales are situated in the core of the city Karachi 

on M. A. Jinnah Road which is a thickly populated region. The performance green space which is the 

site, is encircled by solid beast like structures. This is a four section of land brimming with 33 colossal, 

all around formed trees situated close to the intersection of the busiest regions like Saddar, Garden, Eidh 

Gah and Jubilee. This site was going about as lungs for the encompassing inhabitants. The populace 

inside one kilometer of the site is just about 6,000 individuals and the living neighbor has a place with 

assorted nationality. This entire populace is loft occupants, and these condos are not very much planned, 

they are dull, without daylight and natural air. Without appropriate sterilization framework, and no open 

space at all for youngsters to play, on top of the multitude of galleries open up to the bustling funda-

mental street of M.A Jinnah. The trees present on the site were not conventional once they were incre-

dibly back, and the vast majority of them were 50 years old, lovely and valuable. They can never be 

become their until kingdom come because of debilitating contamination and over populace. In 2009 this 

site has been totally destroyed so it very well may be supplanted by a humongous solid square. The 

region is too blocked and the inhabitants were in urgent need a breather there. However, one more pair 

of lungs was fiercely pulverized by an engineer who hacked off all the trees. Would one be able to keep 

executing all the trees in Karachi and expectation that we will in any case be left with space to move 

around? On the off chance that we proceeded with this slaughter in light of current circumstances, we 

will wind up living in a dustbowl with solid skyscraper for what it's worth and not so much as a solitary 

plant in sight. Design of private unit need experimentation and examination for development, the new 

innovation is being stayed away from to use, since the constructor feels a danger of disappointment, our 

general public tries not to utilize new frameworks and strategies, it our occupation as a designer to 

instruct customer and organize with engineers, and go past planning great space, and empower new 

procedures of development.  

Keywords: Trees Massacre, Urban Oasis, Karachi 
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LIVING PLANNING IN NEIGHBORHOOD SYSTEMS 

Sergei NIZHARADZE  

Georgia 

Abstract: Everybody has an image in their psyche for an ideal home. It is a structure type, which is 

continually being used; it is possessed 24 hours every day and a year a year. It is a spot, which is auto-

nomous old enough factor; individuals of all age bunches live here from the working man, to the school 

going child, to the housewife, to a recently wedded couple, just as the school going young lady. Then 

again a home, which joins all sort of exercises for instance cooking, dinning, resting, working, contemp-

lating, kids playing, to engaging of visitors, sitting in front of the TV, tuning in to music, washing and 

washing just as putting away space. Most importantly if these is the passionate action of affection and 

closeness between wedded couples, relatives and so forth Subsequently a house is a structure type, which 

fulfills a wide scope of capacities, just as obliges its clients, which are of fluctuating age bunches with 

various necessities. Individuals from various c girls, either from a lower pay gathering or a big league 

salary gathering, spend practically half of their pay into making and keeping up his home. Giving mental 

satisfying spaces: Home great or poor, has a profound and enduring impact on us all. First, we discover 

a sanctuary to fulfill our necessities. This haven, thus influences the manner in which we feel and act. 

Home is our microenvironment. It is only one piece of our complete climate; house greatly affects one's 

way of life and one's self-awareness. Regardless of whether one lives alone or with different people, one 

cooperates with house. Ones house influence the manner in which one acts and feel. Simultaneously, 

ones style of living influences ones home.  

Keywords: Apartment Dwelling, Residential Neighborhoods 
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SUN DRIED BRICK DESIGN IN VILLAGE SITES 

Pannawat KEACHAM  

Philippines 

Abstract: Martin Sauvage's book La brique et sa mise en oeuvre en Mésopotamie des origines à l'époque 

achéménide (1998) gave a thorough overview of block in Ancient Mesopotamia. It estimated the size 

of blocks and indicated how they changed in configuration, seen mortar types and holding designs at 

various destinations and followed the utilization of terminated blocks and sun-dried blocks. The Indus 

Civilisation prospered about a similar time yet no comparative investigation has ever been completed 

on its brickwork. This examination intends to give simply such an investigation. The present reality is 

confronting draining energy assets. For a nation like Pakistan the case is much more terrible, where the 

hole among age and utilization is continually rising. Hence, it is expected to effectively use the scant 

energy assets. In this manner, the engineers should focus on plan and assemble such developments that 

devour nearly lesser measure of energy. The much acclaimed arrangement is the developments of eco 

structures. This exploration dresses the said issue. This exploration will follow a comparable arrange-

ment to Sauvage's study, following the block's improvement from Indus Valley Civilisation, initially 

hand-shaped and sun-dried to formed blocks and therefore terminated blocks. The examination will 

begin by planning the destinations and giving a point by point study of the archeological reports for all 

the destinations. Recording of blocks in archeological reports will in general be blended. The informa-

tion from the reports will consequently be enhanced by visiting each of the destinations thusly and re-

cording the spans of blocks utilized, their production and the manner in which they are laid. By this 

strategy it will be conceivable to develop an away from of the ordered improvement of the utilization of 

block in the Ancient Indus Civilisation. This is significant on the grounds that the civilisation was one 

of the most punctual to utilize terminated blocks and is in this manner accepted to have affected resulting 

brickwork in different nations.  

Keywords: Eco Brick, Sustainability, Lahore 
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STRUCTURES FOR IDEAL EQARTHQUAKE RESISTANT ENVIRONMENTS 
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Hungary 

Abstract: Arrangement of pliability in the structures as indicated by the cutting edge configuration 

codes lead to more monetary developments, while wellbeing levels arrive at higher rates. The way of 

thinking is based into permitting some harm to happen in foreordained components where enough plia-

bility has been given to guarantee the part's ability during a seismic tremor. This examination centers 

around exploring ideal pliability arrangements for structures to accomplish the ideal presentation. The 

point is to survey the boundaries which influence pliability requests and in general present an extensive 

strategy for assessing the primary exhibition. Logical work depended on the examination of two 4-story 

strengthened solid structures planned as high pliability class (DCH) and medium malleability class 

(DCM) upon a solid stone (Ground type A, Eurocode 8 soil classification) according to the Eurocode 8. 

For a reasonable examination the two structures were intended to have same vibration frequencies to 

encounter same energy discharge rates under various tremors with changed ground quickening ampli-

tudes and recurrence ranges. The primary rules for the correlation were: (I) the between story floats, (ii) 

the energy dissemination among the floors, (iii) the underlying harm regarding plastic pivots commen-

cement and malleability request rates, (iv) absolute energy dispersal and (v) highest level relocations. 

The harm rates in the structures were discovered to be straightforwardly connected to the quake's recur-

rence range. Low recurrence seismic occasions relating to high periods in the flexible reaction range 

utilized for the plan of the structures were more cataclysmic. The paper demonstrated that DCH struc-

tures perform commonly in a way that is better than DCM for high ground quickening amplitudes, while 

for more modest GAA where the reactions are represented by the solidness in the flexible reaction range 

the DCM structures have utilitarian predominance. Higher flexibility arrangements have been discove-

red useful for the underlying presentation, particularly for higher pliability requests brought about by 

higher power tremors with expanded return periods and ground quickening amplitudes.  

Keywords: Quake Resistant Structures, High Ductility Class (DCH), Medium Ductility Class (DCM), 

Structural Performance, Inter-Story Drifts, Energy Dissipation and Distribution, Structural Damage 
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QUALITATIVE ASSESMENT OF DAMAGE CONTROL FOR FILTERS 

Dany WEILER  

Luxembourg 

Abstract: The paper is focused on a non-customary utilization of the Kalman Filter calculation and 

frameworks a methodology that can be utilized to survey underlying harm. The procedure is basically 

founded on the gauge of obscure solidness boundaries of the structure, whose changes after some time 

can be identified with the structure's crumbling and neighborhood harm. Along these lines, suspected 

zones can be distinguished and further examined. In our methodology, it is accepted that exploratory 

records are taken at normal spans by methods for shaking tests and additionally during miniature seismic 

action, so ideal estimations of advantageous boundaries can be controlled by tackling an opposite issue. 

The proposed methodology has been applied to the gauge of mass and shear modules, whose changes 

signify conceivable harm because of isotropic and deviatoric stress segments, as per the hypothetical 

system which a few harm models depend on. All the more explicitly, we reenacted test tests on dam 

structures by expecting some harm at specific areas. At last, a mistake marker was presented, with the 

point of finding a target proportion of the exactness of the outcomes acquired by taking care of the 

opposite issue. It very well may be protested that this work totally overlooks the intricacy of dam struc-

tures and expects the whole dam as a framework that comprises of visibly homogeneous materials desc-

ribed by flexible properties. Notwithstanding, as called attention to in a past Section, nonlinear impacts 

(e.g., at joints) would not altogether change the affectability of the estimated amounts to continuous 

harm measures.  

Keywords: Dam Engineering, Damage Mechanics, Error Indicator, Finite Elements, Kalman Filter, Mo-

nitoring, Non-Destructive Tests, System Identification 
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BEAM CONCRETE AND REINFORCEMENT FOR ADEQUACY 
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Abstract: In this paper the yield strength, extreme strength and modulus of flexibility of a rattan (Cala-

mus guruba, neighborhood name in Bangladesh is ""Zali wagered"") were estimated. After that the pre-

sentation of some solid pillars was defended where this rattan was utilized both as flexural and shear 

fortifications. Absolute eleven bars were tried in this investigation. Among them seven were separately 

strengthened pillars and were utilized in flexure test. What's more, the other four bars were ready for 

shear test. Solid properties were kept consistent leaving support the lone variable. The lengths were 500 

mm for flexure test and 1025 mm for shear test having a similar width and tallness. The test outcomes 

were contrasted and non-strengthened solid pillars. The outcomes were investigated utilizing the ordi-

nary second conditions and bond pressure. Relations between the test and hypothetical qualities were 

made. At last plan of rattan-fortified shaft was additionally made to comprehend its commitment actu-

ally. In this investigation assessment was utilized a normally accessible material-rattan (Zali) as both 

flexural and shear fortification in solid shafts. To comprehend the near situation, radiates having no 

fortification were likewise arranged. Thus, it was seen that, the heap taking limit was redesigned by the 

utilization of rattan as support contrasting with the non-strengthened bars. Since not many research was 

considered centering to be rattan as could be expected under the circumstances fortification in cement, 

subsequently the consequence of this examination can give the starter standard to additional research in 

this field.  

Keywords: Bond-stress, Deflection, Flexure, Moment Equation, Shear 
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TEACHING AND LEARNING METHODOLOGIES FOR ARCHITECTURE EDUCATIONS 
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Abstract: Various lines of manner of thinking and experimentation is the prerequisite of the present 

educating. Chalkboard instructing is one of the customary frameworks of schooling. A test is to keep up 

the premium of the youthful students, and making the learning more pleasant cycle than simply an ac-

commodation. The limited capacity to focus consideration time of the understudy should be endured 

work utilizing balanced reasoning and hands on encounters. To prevail in the undeniably mind boggling 

and quickly developing procedures on the planet, educators need to furnish themselves with successful 

reasoning aptitudes and update their insight to the current developing innovation. Training methodolo-

gies need method of the cycle of basic reasoning that would draw in understudies in a functioning lear-

ning measure i.e.; the understudies are to be straightforwardly associated with the learning cycle through 

useful strategies. This paper examines the instructing and learning through various strategies relying 

upon the subject and furthermore illuminates the adequacy of the techniques. Aside from the standard 

proper instructor focused methodologies, for example, the brief talk, the dynamic educating and learning 

makes open doors for association among educators and understudies, conversations among understudies 

themselves, just as among understudies and the subject materials. The visual and different strategies for 

learning will make a solid cling to relate between the hypothetical subjects educated to the reasonable 

plan studios. This prompt promising open door for instructor to investigate new techniques and instruc-

tional methods for refreshing the learning and showing systems and furthermore for additional explora-

tion to those instructors who wish to seek after a more profound comprehension of the way toward 

figuring out how to educate.  

Keywords: Conventional Method, New Method and Pedagogies, Practical Method-Active Learning, 

Active Teaching and Learning, Effective Teaching Skills 
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MICROCLIMATE OBSERVATION FOR THERMAL COMFORT IN DESERT CONDITION 

Thiago ESPARRAGUERA  

Spain 

Abstract: Customary engineering of the recorded urban areas of Iran contains important exercises iden-

tified with engineering and metropolitan plan. A gathering of these systems are those utilized in outside 

metropolitan spaces in desert urban areas giving a protected and feasible microclimate for passerby. 

This exploration paper will feature a portion of these methodologies by doing a field study research in 

blistering summer and cold winter in Kashan, a verifiable city of Esfahan Province. The climate infor-

mation are gathered in 11-12 July 2011 and 11-12 Jan 2012 by a portable Kestrel Personal Weather 

station in the conventional piece of the city. The gathered information are examined for human warm 

condition by UTCI (Universal Thermal Climate Index) on the psychrometric diagram. The diverse warm 

zones on this diagram are contrasted with individuals' conduct concurring with their presentation time, 

attire and movement. The gathered climate information of perception days are thought about in four 

degrees of long haul meso atmosphere, present moment meso atmosphere, nearby atmosphere and mic-

roclimate. To accelerate the breaking down cycle another product is planned called SIKRON. The con-

sequence of this examination has demonstrated the impact of design techniques on altering the microc-

limate condition in sweltering summer and cold winter for open air living in blistering bone-dry atmosp-

here. In this exploration the information are assembled in the verifiable part of the city of Kashan that 

is situated in the hot parched atmosphere of Iran. The field information are gathered by a Kestrel indi-

vidual climate station that can gather the information of temperature, dampness and wind, the three out 

of four significant climatic components of warm condition3. The information is gathered every 30 se-

cond to show the microclimate changes in various outside spaces.   

Keywords: Microclimate, Local Climate, Meso Climate, Outdoor Thermal Condition, UTCI, Historical 

City 
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EXCAVATION AND SUPPORT PROCESS IN INCLINED ROCKMASS 

Sharif ABDULGHAFUROV  
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Abstract: A three-dimensional geomechanical actual model is first built by the comparative reenact-

ment hypothesis for a street uncovered in slanted stone mass layers. The comparable reproduction model 

is then stacked in the research center utilizing a self-planned YDM-E actual model testing gadget to 

notice the pressure conveyance and related disappointment cycle of the street. For the street uncovered 

in the rockmass layers with a slanted point of 25°, it is discovered that breaks are started initially in the 

rockmass situated in the right-upper corner of the street and afterward engender and blend bringing 

about that the stone situated in the right-upper corner of the street isolates from the rooftop and falls into 

the street causing the breakdown of the street. An unsymmetrical supporting plan is then proposed to 

utilize cablebolts to enhance the customary emotionally supportive network of shotcrete lining and rock-

bolts for the street uncovered in the slanted stone mass layers, which guarantees the solidness of the 

street while sparing the supporting expenses. In the proposed unsymmetrical supporting plan, extra cab-

lebolts are introduced toward the path where the disappointments and rock falls effectively happen du-

ring the burrowing of the street in the slanted rockmass layers. The proposed unsymmetrical supporting 

plan is at long last tried in a street uncovered in the slanted rockmass layers of a coal mineshaft. As per 

the ceaseless checking brings about a quarter of a year, it is discovered that the intermingling between 

the rooftop and the floor of the street and that between the sidelong dividers become stable in around 

two months after the burrowing of the street, and the partition of rock mass layers in both the rockbolt-

strengthened zone and the cablebolt-fortified zone is little, which demonstrates that the proposed unsym-

metrical help plan can guarantee the steadiness of the street unearthed in the slanted rockmass layers 

while keeping the supporting costs prudent.  

Keywords: Inclined Strata, Similar Simulation, Un-balanced Support, Roadway" 
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STRENGHT MODIFIER AND PLASTIC WASTE VIABLE USAGE 
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Malaysia 

Abstract: Sort of shopping sack that are produced using different sorts of plastic chiefly from low and 

high thickness Polypropylene are transporter packs, shopping sacks or plastic staple sacks. These are 

frequently called single-use sacks as these are accustomed to conveying stuff from a store to a home. 

The employments of these packs are expanding step by step because of quick expansion in populace 

and development in metropolitan region. Plastic sacks obstruct seepage frameworks as well as add to 

flooding. Framework of garbage assortment is less evolved in Pakistan which causes a major issue of 

littering. Plastics are amicable to shopper yet are not natural well disposed because of their biodegrada-

bility. General techniques to arranged waste plastic are either by burning of materials or via land filling 

which are risky for human wellbeing and climate. This paper covers another strategy to use squander 

plastic sacks in change of bitumen not to simply successfully use squander plastics but rather likewise 

to improve strength properties of bitumen solid blend of adaptable asphalt. The outcomes show that at 

first the strength was expanded by the expansion of plastic where the stream was diminished yet as the 

plastic rate was expanded the strength got expanding yet then again stream likewise star getting expan-

ded. however, at 10% the stream was nearly equivalent to it was for the 0% plastic so up to 10% plastic 

can be added to alter bitumen for more strength with same stream as that for) % plastic.  

Keywords: Low Density Polyethylene Begs (LDPE), Marshall Stability, Marshall Flow and Hot Asphalt 

Mix 
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CONCRETE COLUMNS STRENGHTENING WITH CARBON POLYMER FIBERS 

Ladzimir KALINOǓSKI  
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Abstract: As of late utilizing the polymer materials in reinforcing and retrofitting the solid components 

is on the creating cycle. Fiber-fortified polymers (FRP), have arisen as an elective answer for conventi-

onal materials for reinforcing and retrofitting structures, particularly in existing structures which need 

to up form or to change the objections. In endeavor to build strength and pliability of strengthened 

cement (RC) load bearing components through binding frameworks the FRP films have become a natu-

ral arrangement. Broad investigations (trial, limited component demonstrating and logical displaying) 

were done on the examination of keeping impact if there should arise an occurrence of concentrically 

stacked RC sections. This paper researches the possibility of fortifying inadequate square segments and 

cycle sections with carbon fiber-fortified polymer (CFRP) coats. In the two cases yield results will cont-

rast and the etalon example (without fortifying). Right now, the investigation of RC sections bound with 

composite materials will be engaged in driven pressure, in light of the fact that the offbeat pressure is 

generally new and restricted. FRP constrainment frameworks are less compelling under unpredictable 

stacking contrasted with concentric. Test program on testing the exhibition of driven stacked RC seg-

ments remotely fortified with CFRP layers was done and results are introduced in this paper.  

Keywords: Section, Concrete, Ductility, Fibers, Strengthening, Confinement 
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PERSPECTIVE FOR OFF LAND STRUCTURES 

Abdul Quddoos HALABY 
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Abstract: There will be emergency of land prompting the need of improvement of the foundation for 

private, business, modern and agrarian use because of outstanding development in populace, current and 

anticipated. The metropolitan urban communities are creating at an exceptionally high rate and the 

expecting ascend in populace is squeezing these urban areas to become further by extending their limits 

constantly. However, on account of urban areas like Mumbai, Chennai and global seaside urban com-

munities, the ocean is acts like a limit for metropolitan settlement, opposing its further extension. This 

circumstance has created difficulties for metropolitan organizers to manage absence of room and interest 

for fundamental conveniences. In such condition waterfront metropolitans, seas can be utilized to build 

up the skimming type of satellite towns, metropolitan pockets and structures as a seaside extension of 

city limits because of the tremendous adaptability and boundless conceivable outcomes which water 

offers. The target of this paper is to feature the potential outcomes of off land advancement on water. It 

starts with the audit of need of skimming structures and their degree towards improvement and deve-

lopment of urban areas. It incorporates a short history and contextual investigations identified with ad-

vancement and improvement of coasting structures from our past to introduce lastly the creators gives 

various kinds of plan technique which these thoughts can be executed.  

Keywords: Populace Explosion, Land Shortage, Off-land Structures, Coastal Metropolitan 
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SCANNING TECHNOLOGY FOR HISTORICAL BUILDINGS 
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Abstract: Laser filtering is a technique usually used to mathematical documentation of landmarks and 

verifiable tourist spots. Laser scanners, as looking over instruments, consolidate directors of the studies 

of geology and photogrammetry. The motivation behind the paper is to assess a gathering of information 

gathered utilizing a laser scanner, concerning the attribution of calculation while drawing. The assess-

ment was refined contrasting this gathering with another gathering of information, which was utilized 

as the reference information and was estimated utilizing a complete station. Two objects of study were 

utilized and reviewed. The Greek Orthodox Church which is committed to Holy Trinity and is situated 

in Heybeliada of Turkey and a celebrated figure of Holy Mother holding Jesus, known as Panagia Paf-

solipi, which is set at the inside of the Church. The correlation of the drawings that were sent out utilizing 

both information was fulfilling. The uniqueness that was seen is of the size of certain millimeters. Such 

contrasts are worthy for the most instances of engineering and archeological documentation. This imp-

lies that laser examining, besides from the way that is a quick and effective method of documentation, 

additionally gives items at level of exactness that is near the precision of the conventional documentation 

strategies. Ordinarily, laser checking procedure is consolidated to geological overview or photogram-

metry to achieve the result all the more productively or to make a correlation between the techniques. 

Numerous tasks have been refined utilizing different documentation strategies and in some of them, 

examinations have been made.  

Keywords: Laser Scanning, Point Cloud, Heritage 
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PLASTIC WASTAGE AND PROPERTY REDESIGN 
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Abstract: Normally plastics are arranged in land filling and are singed in free air which are inconvenient 

to wellbeing. Land filling may influence water energize, lessening soil microbial movement, water line 

and seepage obstructing. In the event that squander plastic ranges to its start temperature, it advances 

nontoxic gases which can cause anomaly in people. In this manner its removal is actually a difficult 

issue because of its non-biodegradability and unaesthetic view. At last Engineers have run over the 

highlight utilize squander plastic as a cover material in its soften condition. This technique has encou-

raged us a protected removal of plastics garbage, with employable rheological properties in the deve-

lopment of asphalt. Plastic jugs, pressing compartments and shopping sacks creation is expanding step 

by step, these outcomes in the expansion of waste plastic. Low Density Polyethylene (LDPE) with va-

rious rate by weight of bitumen was blended in with 60/70 evaluation bitumen. Standard Tests on bitu-

men were led for this reason for example Entrance Test, Flash Point and fire point Test, Softening Point 

and Binder Density. Low Density Polyethylene (LDPE) was blended in with bitumen that demonstrated 

better outcome for the tests.The idea of plastic was as a strength enhancer and its use in the adaptable 

asphalt has been concentrated in India since 2000. In adaptable asphalts development bitumen keep 

connection between the totals with one another.  

Keywords: Low Density Polyethylene, Rheological Properties, Non-biodegradability" 
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Abstract: The examination depends on the essential hypothetical standards and the current acts of 

network association into metropolitan spatial arranging expositions as a maker of metropolitan public 

security conditions. The article investigates methods of improving metropolitan structures of private 

domains particularly in the part of the metropolitan public security. During the 1990s, public associati-

ons of European and different nations concentrated on improving the personal satisfaction in urban 

communities. Speculations with respect to residents' privileges to assurance from hostility, ecological 

contamination just as the option to asylum and safe living spaces, medical services, social life, popularity 

based control of specialists and cooperation in the improvement of majority rule standards have been 

dissected in an extraordinary number of archives from different points of view. Based on Western nati-

ons experience, this article considers an effect of urban areas metropolitan structure and actual climate 

on open security as one of the main personal satisfaction markers. Lithuanians are not the proprietors of 

their own domains (this is in the responsibility for State), for example private subjects like public, regi-

onal networks and land designers become the initiators of metropolitan engineering improvement. Sub-

sequently, the neighborhood networks themselves get fortified by uniting their inclinations towards ac-

complishing shared objectives in the domain of their advantage. In this way, the issue of the current 

examination can be related with the accompanying issues: elements and conditions that decide the 

change of metropolitan structure incorporate the accessibility of successful measures for wellbeing li-

ving spaces, social command over creating metropolitan design, expanding contamination of the cli-

mate, the philosophical change of arrangements, the change of human mentalities and his spot on the 

planet.  

Keywords: Metropolitan Development, Urban Safety, Territory Community, Quality of Life, Crimes, 

Community, Informal Planning 
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Abstract: Jharkhand, a state in India is plentiful in minerals especially coal. Enormous number of mines 

is exhumed here. Opening of new mines and growing existing mines causes air contamination. The 

fundamental contaminations radiated are suspended particulate issue, oxides of nitrogen, sulfur dioxide 

and carbon dioxide. In this paper observational models are created to ascertain SPM fixation as far as 

NOx focuses and SO2 fixations. It has been seen that there is a decent straight connection between 

hourly SPM and NOx fixations and furthermore among SPM and SO2 focuses. During every one of 

these years because of mining and unified exercises, air contamination has negatively affected indivi-

duals and climate so much that even an hour outside will bring about stains all over the garments. It has 

additionally brought about expanded anguish also, respiratory issues basically asthma, sickness, aggra-

vation of respiratory lots, testimony of residue in the lungs and eye aggravation. It is extravagant to 

arrangement a nonstop observing station at every single new site. So, an exact model which can foresee 

convergence of one toxin regarding other toxin will diminish the expense of observing in another site. 

The two kinds of sources that have sway on the air quality are mining sources and non-mining sources. 

The exercises related with mining which produce contamination are boring, impacting, coal pounding, 

coal dumps, overburden dumps, coal transportation and coal stacking on carts.  

Keywords: SPM Concentration, SO2 Concentration, NOx Concentration, Empirical Model 
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ARCHITECTURE IN VERNACULAR DESIGN: A CLASSIFICATION STUDY 

Ġiljan SOLIMELLA  

Malta 

Abstract: The investigation of the vernacular in structural examination appears to wage a proceeding 

with fight against allegations of antiquarianism, sentimentalism and basically the scrutinizing of its im-

portance and limits. A few scholars have recommended that vernacular design could be all the more 

conveniently characterized through thought of use designs that happen after the culmination of the as-

sembled structure as opposed to the investigation of the first structure aim. This non-dependence on 

unique targets is fairly in clash with analysts who might arrange vernacular design as irredeemably 

homegrown and fight that it was with an end goal to make structures 'incredible' from their first origi-

nation that engineering as a conventional control evolved.[1] Vernacular, crude, customary, society and 

the portrayal of design as 'standard' or 'consistently' are terms that have all been utilized to indicate 'non 

pedigreed' engineering since Marc-Antoine Laugier's work of the eighteenth century.[2] It is the point 

of this paper to investigate the many, and now and then opposing, characterizations of the vernacular 

and what lies ahead in this field of exploration. Progressive scholastics in the field, from the soonest 

investigations of the vernacular, have concurred that this sort of building is one that doesn't stay static 

and is frequently portrayed by its capacity to adjust and change itself to new usages.[3,4] The vernacular 

perhaps molded after some time by the utilitarian prerequisites of its tenants and undoubtedly all wor-

king societies associatively blend both custom and advancement in regular daily existence as a funda-

mental part of development.[5] However in the event that we describe the vernacular as having a place 

with a spot we should doubtlessly overlook the strip shopping centers of the present; epitomizing them 

as 'ordinary' precludes the incorporation of the high quality, affectionately kept up home and on the off 

chance that we necessitate that such structures proof transformation by inhabitants we should disregard 

the designer unit houses mushrooming up surrounding us. It is the creators end that the idea of vernacular 

is essentially connected to the social, monetary and ecological history of a given district or country. 

Therefore, it is crucial that local translations of the vernacular are safeguarded and permitted to be liquid 

across scholarly circles in a way not at all like the topic itself.  

Keywords: Architecture, Vernacular, Classification, Traditional, Ordinary 
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BUILIDING DEVELOPMENT CYCLES AND RELATIONSHIP WITH CHILDREN 

MOVEMENT 

Daliborka UGLJANIN  

Serbia 

Abstract: The reason for this examination is to explore the development attributes of kids in building 

steps. In this examination, four diverse exploratory situations were directed in a flight of stairs of an 

instructing building. The development cycles of kids in the steps were recorded by camcorders. The 

development boundaries of kids in steps were extricated and investigated dependent on the account 

information, including speed correlation between various situations, singular speed as for time and the 

key graphs. The outcomes show that the sexual orientation and the development type could impact the 

speed of youngsters. The diminished pattern of speed with the expansion of thickness concurs with the 

consequences of grown-ups, and the thickness of youngsters on steps in clearing cycle could reach. It is 

discovered that the normal velocities of kids on the main floor are higher than that on the fourth also, 

third floor in situation one and three. The test results additionally show that the upward speeds of yo-

ungsters are higher than the descending velocities. At that point we investigated the impacts of sexual 

orientation and development type on youngsters' speed. The normal speed of young men is higher than 

the young ladies when the development measure advances without the educators' driving.  

Keywords: Evacuation, Stairwell, Children, Movement Speed, Fundamental Diagram 
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TRADITIONAL DISTORTION MONITORING IN TEST SITES 

Hanna LOWENSTAM  

Germany 

Abstract: This exploration performed misshapening observing for a Korean customary wooden house 

called a Hanok to sort out its drawn out deformational attributes and thus, to build up essential informa-

tion for the support and the board of Hanok. The observed structures are made out of two unique kinds 

of Hanok, one is a one-story customary Hanok worked by conventional development technique, and the 

other is a two-celebrated, new-styled Hanok worked by modernized development strategy. The vertical 

redirection of rooftop underlying individuals was estimated for around two years. The mean vertical 

redirection of the point crossbeam, called Chuneo, which is situated on the edge of overhang, is 10.0mm 

in the conventional Hanok and 1.7mm and 5.7mm both in the new-styled Hanok's first and second ro-

oftop, individually. The conventional Hanok indicated 2~5times more avoidance than the new-styled 

Hanok, and this outcome can be concluded from the way that the rooftop weight of the customary Hanok 

is 2~3 occasions more than that of the new-styled Hanok, so the conventional Hanok demonstrated more 

long haul diversion than the new-styled Hanok. This exploration performed distortion observing for the 

Korean conventional wooden house called a Hanok, to set up the fundamental information for the 

upkeep and the executives of the Korean customary wooden house. The observed structures are made 

out of two unique sorts of Hanok, that is, a one-story customary Hanok, and a two-celebrated new-styled 

Hanok. The vertical redirection of point crossbeam, plane crossbeam and pillar were estimated for about 

two years. For three kinds of observed individuals, just the point crossbeam demonstrated important 

avoidance.  

Keywords: Long-term, Deformation, Monitoring, Hanok 
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URBAN PLANNING INDICATORS FOR CITIZENSHIP RIGHTS 

Anzhela Heorhiyivna SAKHNO 

Ukraine 

Abstract: Arrangement and regulation of practical and majority rule society requires genuine thought-

fulness regarding the citizenship rights. Citizenship is a status which is including a bunch of rights, 

obligations and commitments and accentuation on fairness, equity and autonomy. Then again metropo-

litan has an obvious function for citizenship rights which will be achieved with legitimate and equity 

arranging. Consequently, the essential point of this examination is, Defining and organizing the viable 

metropolitan arranging boundaries on the citizenship rights. To achieve the above objective, pretty much 

critical ideas, for example, citizenship, municipal rights, metropolitan arranging and targets were resol-

ved as a hypothetical system by using the logical technique. At that point, Islamic Republic of Iran has 

been examined dependent on its constitution as a contextual analysis. At that point the powerful metro-

politan arranging boundaries of the citizenship rights were characterized and organized by utilizing 

Analytic chain of importance measure assessment technique (AHP) and Expert decision programming. 

The outcomes demonstrate that metropolitan foundation and public spaces with a load of around 70% 

has the most elevated effect on the citizenship rights. The Methodology is the overall examination pro-

cedure that traces the manner by which an exploration venture is to be embraced and, in addition to other 

things, recognizes the techniques to be utilized in it. Having an unmistakable approach is regularly con-

sidered significant, particularly in technical studies. Unmistakably laid out headings and methods will 

in general expand consistency, and to make work which can be rehashed somewhere else, which is a 

significant trait of thorough logical examination. In this examination, the sort of exploration is applica-

tion-advancement furthermore, the assessment techniques are insightful and illustrative.  

Keywords: Urban Planning, Citizenship Rights, Analytic Hierarchy Process Evaluation Method AHP 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

1175 

BRIDGE CONSTRUCTION TECHNIQUES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Fülöp ANDREA  

Hungary 

Abstract: Earthmoving tasks in metropolitan scaffold remaking ventures are examined to distinguish 

huge elements that sway generally low profitability. The exploration venture was led in the metropolitan 

trade remaking of Interstate Highway 235 (I-235) in Des Moines, Iowa. By utilizing observational in-

vestigations and a factual examination technique, the elements were recognized, including match factor, 

number of passes, and stacking process duration per pail. Number of truck, coordinate factor, travel 

time, and pulling distance were recognized as the remarkable components for the off-site earthmoving 

venture, while the beginning time and travel time were critical elements for the on location venture. This 

examination likewise distinguished huge elements for the truck bundling and demonstrated that the 

match factor from the metropolitan earthmoving venture doesn't directly correspond with the profitabi-

lity of each truck. Diminishing the pulling distance for metropolitan earthmoving ventures was the fo-

remost technique for improving efficiency. Earthmoving in metropolitan exchange development faces 

numerous potential boundaries that can expand the venture length furthermore, costs. Distinguishing 

critical elements engaged with profitability and site perceptions combined with time considers given 

valuable data on the reasons for low profitability in metropolitan trade recreation ventures.  

Keywords: Earthmoving, Bridge, Highway, Productivity, Schedule" 
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HISTORICAL FORM OF CULTURE AND ARCHITECTURE 

Usaama EL-BASHIR  

Kuwait 

Abstract: The notable city of Sana'a is an illustration of Islamic urban communities which is known as 

one of the most important recorded downtown area of Islamic culture. In such manner, acknowledgment 

of the structure and the memorable city type of Sana'a, with accentuation on Islamic culture is broke 

down and inspected in this investigation. The significant issue is that, the structures and design style of 

Islamic urban areas around the globe, next to the normal highlights, have distinction and varieties which 

is likewise not perceived. The reason for this examination, is the acknowledgment of the structure and 

type of the old city of Sana'a, with accentuation on Islamic culture. ""What is the central part of Islamic 

culture on the development of Sana'a?"" is the fundamental inquiry of this investigation. The hypothe-

tical system of this examination stresses on this reality that Islamic culture has assumed a significant 

part in the association of old urban communities. Clear logical technique was chosen which the free and 

the reliant factors are the arrangement of Islamic culture in the city and significant components, indivi-

dually. Documentation and concentrating in the library are the best technique for gathering information 

and information breaking down was wear with looking at different archives, for example, drawings and 

related photos to the distinctive time periods spaces Sana'a. The outcomes demonstrated that, the 

mosque, market and the other strict establishments have molded the primary hub of city culture and 

there's a nearby reciprocal relations between the Islamic culture, the structure and the type of the antiqu-

ated city of Sana'a.  

Keywords: Islamic City, Urban Form and Structure, Islamic Culture, Cultural Axis 
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INTEGRATED DESIGN SYSTEMS FOR STRUCTURAL PERFORMANCE AND 

ENVIRONMENTAL IMPACT 

Gunars GRIĶIS  

Latvia 

Abstract: This investigation proposes a straightforward technique that empowers solid foundation re-

source (CIA) creators to examine primary execution and natural burdens, regarding ozone harming subs-

tance emanations. In this regard, mortar tests containing a kind of modern result material, to be specific 

fly debris, were readied. The investigation covers material preparing, solid creation, and transportation. 

A technique to analyze manageability of CIAs dependent on the Carbon impression rules was created 

dependent on the mechanical execution and natural loadings as per the molding methodology. The out-

comes obviously demonstrated the effective execution of the proposition technique in green plan of 

CIAs. A country's economy is unequivocally connected to its capacity to feed and safe house residents 

and protected itself. Such exhibitions rely upon the foundation resources planned by engineers. Critical 

function of framework resource, as establishment of society's abundance, is frequently disregarded. The 

foundation resource execution influences efficiency, outflow, general medical problem. What's more, a 

country's possibilities in normal and artificial calamities are estimated in view of the accessible fra-

mework resources that arranged in seven fundamental gatherings: (1) Transportation; (2) Water and 

waste water; (3) Waste administration; (4) Energy creation and dissemination; (5) Buildings; (6) Recre-

ation offices; (7) Interchanges.  

Keywords: Sustainable Construction, Cleaner Design, Green Pavement, Concrete Block Pavement" 
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SMALL TOWN PLANNING BASED ON IRREGULAR SOLITARY MODE 

Maulen ALIBEKOV  

Kazakhstan 

Abstract: The disservice of irregularity while utilizing a solitary mode for the improvement of metro-

politan is turning out to be featured [1]. To tackle this issue, eight urban areas and towns distributed in 

China have utilized the S.E.T. mode (Service-Ecology-Transit - Oriented Development) arranging. In 

this paper, the S.E.T. mode was utilized in the arranging of the West District of Suihua City, Heilongji-

ang Province, China, and by the examination of the land use, the spatial structure and the capacity struc-

ture, we made an assessment of the points of interest and detriments of the S.E.T., and checked its 

achievability and extent of utilization. What's more, it is huge to modest community arranging, the non-

horticultural populace of which is under 200,000 in China, later on. Agreeing the aftereffects of the 

arranging, exploiting the S.E.T. mode in the arranging of modest communities, people in general admi-

nistration offices can be very much organized, and the towns can be created in an equilibrium. Further-

more, it can give a high caliber of everyday environments and living climate, just as advantageous public 

transportation for the occupants. In any case, a couple of occupations can be given, which may prompt 

the business issue. The financial development of the towns would not be so quick also. Consequently, 

the S.E.T. mode is appropriate to the humble communities in which the monetary advancement has been 

steady and individuals take more about day to day environments and living climate into thought. What's 

more, due to the requests of the structure, the S.E.T.  

Keywords: Small Town Planning, The New West District of Suihua, Multi-factor-arranged 
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FIBER REINFORCEMENT AND TENSIONED FLATS 

Reta PRETKALNIŅA  

Latvia 

Abstract: This paper presents a mathematical examination of a post-tensioned level chunk without tra-

ditional longitudinal fortification; just steel filaments were utilized to guarantee adequate pliability and 

shear limit of the section. Results were taken from a detailed investigation led on a full scale steel fiber-

strengthened level piece (0.38% fiber content) which was tried until disappointment, going through a 

flexible bowing disappointment. A nonlinear limited component examination was utilized to contemp-

late the investigation, including a definitive state. A parametric report was performed utilizing the mat-

hematical model to explore the impact of the malleable conduct of steel fiber-fortified cement (SFRC) 

on the primary reaction. The model ends up being generally delicate to changes in the ductile conduct, 

yet the distinctions were not unmistakable until entering the nonlinear region of the heap removal bend. 

A consistent bend with malleable pressure equivalent to the remaining rigidity of the SFRC gave a 

powerful mathematical model and results on the traditionalist side. Counting a pinnacle pressure with a 

multilinear pliable bend gave a less steady investigation yet more precise outcomes. Nonetheless, the 

model conduct was stiffer than the investigation, giving too little misshapenings at disappointment. By 

the by, the mathematical model had the option to show the malleable twisting disappointment mode and 

second rearrangement. The mathematical model was fit for catching the pliable bowing conduct of the 

piece and to show the right disappointment mode, and the heap relocation bends compared well with 

the trial. Huge second reallocation was shown, from the most basic segment in the outside range to the 

sections.  

Keywords: Steel Fiber Reinforcement, Post-tensioning, Flat Slab, Nonlinear Finite Element Analysis 
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WIND ENVIRONMENT OF SHAPE BASED ARCHITECTURAL OPTIMIZATION 

Edwen of NORING 

New Zealand 

Abstract: Wind climate and design shape share a cozy relationship. During the arrangement of building 

shape, it is fairly important to improve it with investigation on wind climate. In light of STAR CCM + 

programming stage, and with an undertaking in Taiyuan as model, this article centers around how to 

advance compositional shape dependent on wind climate bit by bit. From a data perspective, this article 

expects to fill the clear in engineering configuration brought about by inadequacy of ecological thought 

in 'emotional demonstrating'. During the later plan measure, the crisscross parts between square shapes 

and squares are opened to underneath at various tallness, and the most northern square shape is raised 

because of thought for building façade setup. We use programming to reproduce and analyze the weight 

of both the windward side and the leeward side of the structure. Current paper proposed a plan method 

that streamlines the structure shape through wind climate and dependent on conventional plan. This plan 

strategy can join with the nature the greatest degree conceivable, regarding fashioners their idea simul-

taneously, which make the engineering ""dynamic"" energy sparing and improve the miniature atmosp-

here thus. In China, architects underscore how to communicate their thought through the structure shape, 

lacking of ecological thought. From a data purpose of see, this article expects to fill the clear in engine-

ering plan brought about by insufficiency of natural thought in 'abstract demonstrating', effectively fin-

ding an equilibrium point between abstract elements and target factors.  

Keywords: Architectural Shape, Wind Environment, Shape Formation, Optimization 
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TIMBER HOUSES AND MOISTURE VERTICAL DEFLECTION 

Abdul Haadi EL-MANNAN 

Tunisia 

Abstract: In this examination, surface dampness substance of sections and rooftop redirection of three 

Korean customary wood houses were observed. The observed houses are made out of two unique kinds 

of Hanok, that is, a one-story customary Hanok worked by conventional development strategy, and two-

celebrated new-styled Hanok worked by modernized development technique. The observing of conven-

tional Hanok and new-styled Hanok1 has been done for around more than two years, and that of the 

new-styled Hanok2 is 14 months. The observed dampness substance were examined by section area to 

the sun, wood types and relative stickiness. The dampness substance of the northern segments are 0.71% 

higher than those of the southern segments, and dampness substance of crude wood was 0.83% higher 

than that of the stuck primary wood. The mean vertical redirection of point rafters is 11.6mm in custo-

mary Hanok, 4.2mm in new-styled Hanok1 and 2.1mm in new-styled Hanok2. In the interim, the mean 

vertical avoidance of plane rafters is 21.5mm in conventional Hanok, 9.7mm in new-styled Hanok1 and 

20.3mm in new-styled Hanok2. Point rafters and plane rafters demonstrated important disfigurements 

and that were influenced fundamentally by rooftop weight and supporting part. In this investigation I 

performed underlying checking of the Korean customary wood structure, called Hanok, to procure fun-

damental information for support and the executives. The dampness substance and vertical avoidances 

were estimated during two what's more, a half years for three proving ground Hanoks, and the checked 

information were investigated. The dampness substance were examined zeroed in on their relationship 

to the segment area to the sun, wood types and relative dampness. The vertical avoidances of fundamen-

tal primary individuals from rooftop were examined zeroed in on rooftop weight and supporting indivi-

duals.  

Keywords: Traditional Timber Houses, Monitoring, Moisture Contents, Roof Deflection 
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PROJECT PERFORMANCE FOR BIM BASED CONSTRUCTION MODELLING 

Vicente BURGOS  

Mexico 

Abstract: In development enterprises, execution assessment is utilized as an efficient method of making 

a decision about task execution. Nonetheless, it is as yet an overwhelming undertaking for venture chiefs 

to precisely and opportune record of the current status on the site because of the task's dynamic nature. 

Furthermore, there is no compelling instrument accessible yet to incorporate data among all the venture 

members. Taking into account this, a development venture execution assessment system dependent on 

BIM model will be proposed in this examination. Right off the bat, a deliberate examination will be 

directed to investigate the current cycle and structure of the assessment of development ventures. In 

light of existing IFC/BIM, the current IFC information structure will be broadened in like manner and 

BIM realistic articles will be made to portray venture data. Utilizing realistic items to depict relative 

venture data, they structure a solid asset for venture execution assessment. At last, the development 

venture execution assessment component will be created to confirm the achievability of the proposed 

approach. This paper presents a BIM model-based task execution assessment technique that utilizes 

BIM objects to produce data needed for venture the board. As a center data storehouse, the BIM model 

comprises of the BIM objects guarantees the consistency and unwavering quality of venture data hand-

ling. From the discoveries of the contextual analysis, this steady undertaking data model, with related 

information with respect to utilitarian, material and item data, can possibly fundamentally diminish 

overhead endeavors, diminish mistakes, and improve venture execution.  

Keywords: Building Information Modeling, Construction Management, Project Performance Evalua-

tion, Information Integration 
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DYNAMIC LEARNING FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT 

Sooronbay MAMBETALIEV  
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Abstract: Procuring building designing information requires understudies not exclusively to contemp-

late specialized abilities from 'hard' innovation subjects dependent on involved insight yet additionally 

gain proficiency with their 'delicate' the executives aptitudes from hypotheses to rehearse. Subsequently, 

most structure designing understudies think that its hard to learn the board subjects viably which in fact 

frames an incredible test looked by instructors too to require an earnest requirement for powerful lear-

ning and encouraging techniques on administration subjects. Specifically, most understudies conside-

ring designing related subjects have been adjusted to involved exercise in innovation and estimation 

subjects giving them an insight that the more exercise they do the better their exhibition. Subsequently, 

the executives subjects loaded up with generally speculations and dynamic terms make it hard for un-

derstudies to learn in a compelling way. This examination expects to advance dynamic learning systems 

for conveying the executives courses by acquainting an exploration structure with teach building desig-

ning understudies, in view of a long term dynamic learning research venture. The foundation and the 

approach will right off the bat be presented, trailed by conversations on execution and assessment of the 

undertaking. It is accepted that the results of the task can meet most University's center capacities these 

days in Learning and Teaching which targets improving the understudies' learning experience by em-

powering dynamic learning among the understudies. This paper shows the requirement for a more intu-

itive approach for building designing understudies to learn the executives subjects other than the con-

ventional study hall conditions. An examination structure of dynamic learning systems for an educating 

and learning venture was presented, also, the advantages from the viewpoints of understudy learning 

also, instructing were featured with the end goal of improving understudies' presentation in getting in-

formation in the board regions. Pointers by methods for understudy criticism, perceptions of the school 

personnel, study conduct of the understudies and real execution in the subject can be utilized to assess 

the nature of the Project.  

Keywords: Active Learning, Intended Learning Outcomes, Building Engineering, Technology, Sustai-

nability 
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PARAMETRIC MODELLING AND CREATIVE SPACE DEVELOPMENT  

Soraya ORTIZ  

Spanish 

Abstract: In the development business, synergistic working techniques with covering spaces have been 

creating one next to the other with data and correspondence innovation. As of late, endeavors have been 

made to consolidate these strategies to encourage the mix of orders. Examination on synergistic work 

has brought about the promising ""incorporated undertaking conveyance"" strategy, though research on 

data and correspondence innovation has brought about building data displaying. In this paper, we pro-

pose three standards for incorporated plan: ""parametric models"", ""innovative space"" and ""connec-

ted information"". These standards have been inferred throughout the TailorCrete Project. The venture 

includes commitments from modelers, primary specialists, contractual workers and building material 

makers, just as researchers of the constructed climate. All standards are expounded upon as to their 

association with coordinated plan and how they are done practically speaking; the elaboration depends 

on outcomes gathered from the TailorCrete venture and from research results found in the writing. This 

paper infers that parametric models, imaginative space and connected information are the three primary 

angles that should be sought after to accomplish and execute a viable coordinated plan measure. An 

overall industrialized plan measure should allow a correspondence cover between miniature level areas, 

for example, the joint effort between the designer and the primary architect. Also, the cover should be 

adaptable with the goal that a change is made conceivable between the two areas. This progress is basic 

to the underlying engineer who should locate an actual arrangement that meets the practical necessities 

spread out by the designer.  

Keywords: Design Process, Complex Shapes, Reinforced Concrete, System Engineering, Architectual 

Engineering, Structural Architecture, Computer Aided Design, Knowledge-based Engineering, Genera-

tive Design 
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DISPLACEMENT MODELS FOR NONLINEAR ELASTIC SYSTEMS 

Alexandre CORTOT  

France 

Abstract: The paper manages an iterative system for the arrangement of versatile issues, for which the 

enormous removal hypothesis should be thought of. It is indicated that the calculation, in light of a non-

conventional iterative plan, will in general merge to the right arrangement and some mathematical tests 

are thought of, by accepting a direct and piecewise-straight material model. Despite the fact that it is 

preposterous to expect to demonstrate that the calculation continuously tends (cycle by emphasis) close 

to the base estimation of the complete possible energy, it was called attention to that the strategy, as a 

rule, has this element in view of mechanical reasons. Likewise, it was demonstrated that it is conceivable 

to compel the complete expected energy to diminish by considering adequately little burden increases. 

Subsequently, the calculation joins toward the right solution. As appeared in the paper, when the com-

bination measure depends on a generally close resistance, the arrangements are unquestionably exact, 

since the balance conditions are happy with irrelevant mistakes. In particular, when the nodal burdens 

should be zero, they ordinarily end up being (in the most noticeably terrible conditions) about ±10-9 

Fmax, if Fmax indicates the biggest applied burden. Additionally, when a hub is exposed to a heap F, 

the interior powers as a rule infer a mistake, which (at the very least) falls in the reach ±10-9 F. What's 

more, the calculation was additionally tried by contrasting some mathematical outcomes and test infor-

mation announced in the writing.  

Keywords: Energy Theorems, Finite Elements, Large Displacements, Nonlinear Elasticity, Total Poten-

tial Energy 
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AUTOMATION ON CONSTRUCTION AND CODE BUILDING 
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Sudan 

Abstract: Construction regulations and administrative guidelines are getting progressively unpredic-

table with the securing of new information in the plan and development area. The need for calculable 

portrayal of the construction laws and guidelines for mechanizing the code checking measure is getting 

perpetually basic. Inside the system of Building Information Modeling (BIM) work measure, model 

checking against building guidelines is commonly should have been a programmed or self-loader mea-

sure. These checking systems for the most part don't change a structure plan, but instead assesses a plan 

based on the arrangement of items, their relations and traits. This paper presents a rundown of the center 

existing techniques for automating construction laws and norms. It surveys principal ideas for these 

techniques including information portrayal, thinking methods, and information securing. Additionally, 

this investigation assesses the capacities of the looked into strategies regarding their functional applica-

tions and applied impediments for displaying calculable construction regulations and norms. Moreover, 

the paper proposes techniques with reasonable adaptability of encoding construction regulations infor-

mation space and simultaneously have straightforward and irrefutable sentence structure and sematic 

highlights. The proposed approaches depend on obviously recognizing objective and abstract informa-

tion of the administrative content prior to formalizing construction laws. The approach understands the 

impediments of the formalization frameworks by unmistakably recognizing which segments of the 

construction regulations and norms can be changed into processable model and which parts can't be 

encoded and requires manual consistence checking.  

Keywords: Computable Building Code Representations, Building Information Modeling, BIM, Auto-

mated Code Checking 
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MODELLING FOR ESTIMATION OF WIND SPEED THROUGH CANOPY LAYER 

Lukas ROESEMS  
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Abstract: This article depends on a realistic technique acquainted by the writer with decide the breeze 

speed around the structures for the levels under 10 meters. By the assistance of the charts delivered in 

this examination the designer can appraise the breeze speed in each metropolitan landscape and each 

stature under 10 meters over the ground - that is deferent from the tallness and territory of the meteoro-

logy station - without being associated with computation methodology. As per the significance of the 

violent breeze in metropolitan spaces, this article delivered a table by utilizing equal consistent breeze 

speed (Vs) supporting the realistic technique to decide the worthy breeze speed around the structures. 

This table will be utilized by the assistance of a CFD recreation to assess the extent of the comparable 

consistent breeze speed around the structure (Vs) to the mean breeze speed (Vz) in a similar degree of 

the metropolitan landscape (Vs/Vz). It will assist the modeler with anticipating significant limits of the 

adequate breeze speed around the structures in his/her own plan to forestall unsavory conditions. Allu-

ding to the meteorology information of the spot, the chart will show the span, time and course of the 

breeze that may cause horrendous conditions. Thusly it will lead the fashioner to address the plan and 

decrease awkward circumstances. As indicated by significance of climatic components in metropolitan 

plan, this article presents another diagram and realistic technique delivered by the creator, which will 

assist with assessing the breeze speed in metropolitan regions effectively and quickly without being 

associated with figuring technique. In spite of the fact that programs may do likewise, the realistic stra-

tegy is another approach to move toward the outcome and is fitting for the condition that the client is 

curious about with programming or he/she needs to have a snappy forecast of various circumstances. 

This technique gives a far reaching comprehension of various wind speed circumstances which will be 

useful in plan's dynamic method.  

Keywords: Mean Wind Speed, Urban Terrain, Turbulence Intensity, Equivalent Steady Wind Speed, 

Numeric Method, Graphic Method 
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Abstract: Sixteenth-century Spaniards accepted that their particular framework, characterized by de-

sign, embedded their idea of ideal metropolitan culture, or política humana, in new urban communities 

in the New World. The arranged morphology with minimized parcels and focal court made a concierto, 

or agreeable understanding, among the inhabitants, both encomenderos and primitive feeders. Many 

were superimposed over forcing precolonial metropolitan/stylized focuses. At real successes, non-Eu-

ropean focuses were regularly wrecked, deleting the memory of the old culture. In numerous others, 

chosen designs were held, perceiving the precolonial social inceptions and centrality. This exposition 

looks at pioneer metropolitan plans in two models in Mexico, the two capitals of significant Mesoame-

rican partners: Pátzcuaro was a previous imperial Purépecha capital, later surrendered; Tlaxcala was a 

confederation of four territories on a tall mountain chain, intensely sustained to oppose Aztecs, where 

the children of the old respectability assembled another downtown area in the level valley beneath. The 

pioneer metropolitan plans intentionally perceived the non-European inceptions and recommend pictu-

res of provincial acknowledgment of, and understanding with, the old culture. They grow comprehen-

sion of social joining which Mexican researchers refer to in their studies. In rundown, in every one of 

the two models requested metropolitan plans were embedded over existing non-European metropolitan 

focuses. The pre-pilgrim setups were each very not quite the same as the Spanish metropolitan model. 

Maintenance of the seats of the antiquated sanctuaries disregarding the arranged provincial 

metropolitan calculations were a huge element in the two models. In every model, decision of the non-

European formal focuses as seats for the new frontier downtown areas was obviously based, at any rate 

to some degree, on acknowledgment of the pre-frontier societies and an understanding with the non-

European culture and metropolitan structure. The investigation grows comprehension of how the two 

varieties of the commonplace reticular framework model were obviously arranged as parts of the picture 

of requested metropolitan calculations. For an advanced analyst, they seem to make a couple of particu-

lar pictures of concierto, or on the other hand agreeable urbanism referred to in the accounts. It is helpful 

information for a more extensive examination of Spanish reactions to major non-European metropolitan 

destinations in the New World as they embedded their metropolitan culture in the sixteenth century.  

Keywords: Tlaxcala, Colonial, Urban Design 
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CONSTRUCTION INFORMATION SYSTEMS ADN LOCATION TECHNICS 

Lucie ZEIMET  

Luxembourg 

Abstract: The desire for monetary and execution related advantages has prompted the fast entrance of 

PC put together Information Systems, for example, with respect to site Engineering Information Systems 

(EIS) into all features of a Building and Construction ventures and their exercises. While the advantages 

range from expanded efficiency to diminished working-capital necessities; key favorable circumstances 

likewise incorporates the capacity to build creation and administrations. These express key focal points 

are as opposed to the advantages of various frameworks, for example, Building Information Modeling 

(BIM). While Building Information Modeling (BIM) explores general and expansive parts of data, the 

proposed Engineering Information Systems (EIS) explicitly manages the perplexing information and its 

connected situation. Designing Information Systems (EIS) not just gives expanded efficiency through 

better operational cycle, yet in addition improves venture climate. This paper will present nearby Engi-

neering Information Systems (EIS) for building and development ventures to improve profitability 

which thusly will expand task's creation and administrations level. In doing so this paper will likewise 

fuses framework strategy approach as a piece of Engineering Information Systems (EIS) advancement. 

The critical discoveries of this examination demonstrate the significance of the incorporation of on lo-

cation Engineering Information Systems (EIS) to help with the administrating of enormous crude infor-

mation produced during the plan and development of different structure ventures.  

Keywords: Engineering Information Systems (EIS), Building Information Modeling (BIM), Building 

and Construction Projects, EIS Interface and System Parameters 
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MIX OF NETWORK TRANSPORTATION INTO PAN EUROPEAN AREA 

Tharwa AL-YOUSUF  

Oman 

Abstract: Reconciliation of the Kosovo street network in the Pan-European organization, implies, 

above all else, to set up a street framework and foundation that is as per the prerequisites and norms of 

Pan-European street organizations, and also, to utilize/advance the topographical situation of the Kosovo 

fundamental street organization, making it ready to meet the necessities of Pan-European street organi-

zations. Alongside the satisfaction of the productive/specialized/mathematical necessities towards the 

street foundation, the street transport network needs to ensure to its clients a high, uniform and consistent 

degree of administrations, just as street item and security. In this theory, there is additionally treated the 

situation of the Kosovo street organization, the primary street headings of Kosovo and its similarity with 

the requirements of the Pan-European association, the streets and passageways of the Balkans in setting 

to the Pan-European halls. In the continuation of the proposal, through the Software Trans CAD, there 

is directed the investigation and the demonstrating of the Kosovo and Balkan street organization, the 

examination of the best association and the most limited streets of Balkan nations. The distinguishing 

proof of hindrance and the introduction of opportunities for the direction of the transition of merchandise 

in a more limited street, in the capacity of diminished vehicle costs. The correlation of focal points and 

inconveniences of the current streets (the eighth Pan-European passage, the Tenth Pan-European Corri-

dor, Via Egnatia and so on), the efficient supportability and rivalry, the administration quality, constra-

ints (both common, ecological/season or others conscious), transport limits  

Keywords: Kosovo, Roads, Modeling with Trans CAD 
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ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE BUILDINGS PRACTICE 

Miqdaam AL-AKBAR  

Sudan 

Abstract: The world has seen limitless innovative accomplishments, populace development and com-

paring increments in asset use since the Industrial Revolution; the results of those exercises were perce-

ived as we entered the new century. As total populace keeps on extending, usage of asset effective 

measures in every aspect of human movement is basic. The motivation behind this exploration is to 

inspect the historical backdrop of Sustainable Building, principal elements and classifications. Different 

Green Building rating frameworks, their segments, scoring framework and principal classifications were 

examined and an examination between LEED ""Initiative in Energy and Environmental Design"" rating 

framework and QSAS ""Qatar Sustainable Assessment System"" was led. The exploration additionally 

analyzed the attainability of ecologically supportable structures all through assessing the cost reserve 

funds identified with fundamental parts (Construction, life time and natural) costs. The prime principle 

for this examination is to talk about Environmental effects, moderation measures and cost ramifications 

of utilizing green structure in Gulf Area utilizing Qatar as a model all through looking at QSAS ""Qatar 

Sustainable Assessment framework"" and featuring climate feasible structure methods give a genuine 

commitment to the Society, Environment and Economy or not. It was discovered that, there are mone-

tary advantages of Green Building incorporate lower energy, waste, and water costs, lower natural and 

emanations costs, lower activity and support expenses and investment funds from expanded profitability 

and wellbeing are profoundly viable in Gulf Area. Furthermore, a few upgrades were suggested for the 

rating framework utilized in the examination.  

Keywords: Green Building, Sustainability Pillars, Feasibility 
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REFLECTION PROCESS ON SPATIAL STRUCTURING 

Abdellah SAQQAT  

Morocco 

Abstract: This article is a reflection on how the 'social' appears, and how it identifies with inquiries of 

design and metropolitan conditions. Taking its takeoff from an assertion in The Social Logic of Space, 

where it is said spatial design influences social relations by the way it structures examples of develop-

ment, experience and shirking, it creates on the idea of evasion as a socially and spatially organizing 

conduct. One explanation behind such a center is a contemporary concentration in metropolitan and 

engineering talk of experiences and co-presence, while examples and activities of shirking are less frequ-

ently present. From one viewpoint, it contends that concentrating of how space produces, permits, or 

forestalls examples of shirking is a missing key inquiry that may likewise additionally create talks of 

examples of experience. Then again, it is proposed that an attention on shirking requests a progression 

of inquiries to be addressed that is gainful for comprehension socio-spatial conduct and structures as a 

rule. These inquiries concern the transient, social, individual, and spatial embeddedness of activities that 

incorporates memory and legend just as projection and creative mind. Shirking, moreover, is contended 

to be as social an activity as experiences, with extensive immediate and roundabout organizing impacts, 

and in this manner to establish a significant piece in socio-spatial organizing measures. These structure 

complex examples of activity that to some degree detail the reason for themselves that are continually 

revised on a few levels, as the experiences that do happen can challenge, affirm, turn, or change insights, 

perspectives and desires straightforwardly or after some time – subordinate in transit they are deciphe-

red, which is related with discernments and thoughts, cycles of subjectification and othering as examined 

here just as thoughts of cultural structures and cycles  

Keywords: Spatial Configuration, Performativity, Avoidance, Encounter Patterns, Social Structuring, 

Spatial Behavior, Architecture Theory 
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DENSITY CONSIDERATIONS ON MIDDLE CLASS CITIES 
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Abstract: This paper proposes some reflection on the meaning of metropolitan densification systems 

for Ecuadorian center urban communities. The goal is twofold. From one viewpoint it is important to 

figure out which in these specific circumstances, are today the conditions under which it is conceivable 

and genuine to prefigure a physical and utilitarian metropolitan space densification measure. Then again, 

this examination characterizes explicit arranging and configuration activities for a thick recovery of 

Ecuadorian center urban communities metropolitan spaces. The speculation is that the arrangement of 

explicit metropolitan plan issues and the redefinition of certain types of staying and social communica-

tion at the vicinity scale in more comprehensive manners, in Ecuadorian medium estimated urban areas, 

can be sought after through exact metropolitan space densification procedures zeroed in on the develop-

ment of specific gadgets space of social association described by a superposition of employments and 

capacities ready to characterize thick types of utilization in really remaining spaces. Elective thoughts 

regarding metropolitan densification techniques, at that point, can be characterized zeroing in on the 

experimentation and the development of specific gadgets space of social association portrayed by a 

superposition of employments and capacities ready to characterize thick types of utilization in really 

leftover spaces. The setup of these gadgets will make the metropolitan mosaic of medium-sized urban 

areas more decent and comprehensive, designing a geology of spots planned as 'membranes'ii spaces 

between neighborhoods possessed by various social classes.  

Keywords: Ecuador, Urban Densification, Middle Cities, Spatial Justice, Density 
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PROJECT MANAGEMENT ON UTILIZATION OF CONSTRUCTION 

Temuge OTICHIGIN  

Mongolia 

Abstract: Undertaking Management procedures have been created by numerous scientists occasionally, 

to utilize assets. Constructability and Design Structure Matrix are additionally to be recorded among 

such devices. An endeavor has been made in this examination to unite and use the best of the administ-

ration cycles to make venture progress. There are fundamentally two phases of the examination. Initially, 

development ventures are concentrated from the perspective of Constructability and a rundown of thirty 

exercises distinguished, under three distinct heads. These exercises are then reviewed with an example 

gathering of thirty draftsmen and information with respect to their reliance and independency are gat-

hered. In light of reasonable scores, the information is utilized to make Design Structure Matrices, which 

are additionally prepared for emphasess, in the subsequent stage. The paper means to examine the be-

nefits of applying DSM to the exercises, which depend on the idea of Constructability. The outcomes 

acquired after the last cycles of DSM, give multidimensional examination with respect to their equal 

run, sequencing and organizing and so on The DSM's acquired when the emphasess help demonstrate, 

that the intricate Construction activities can be overseen all the more productively subsequent to appl-

ying DSM. Constructability is an undertaking the board device which talks about accomplishing the 

general venture goals and focusses on different issues going from arranging stage to field tasks stage. 

Different exercises identified with plan and developments impact the working of the venture. These 

exercises might be needy or autonomous. There is need of coordinating these exercises as per some 

progressive system and event succession, to be followed. This investigation is performed to investigate 

the connection between various plan and development exercises and their sequencing, on the premise 

of DSM.  

Keywords: Joining, Coordination, Standardization, Prefabrication, Recycling, Waste Management 
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EARTHQUAKE GAS EXTRACTION: NECESSARY REGULATIONS 

Lidiya Mykytivna DYACHENKO 
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Abstract: The northern piece of the Netherlands tremors is created by compaction of the supply rock 

on generally short distance to the outside of the earth, brought about by extraction of gas for energy 

utilization. These purported initiated tremors vary from the notable structural quakes everywhere on the 

world. The way that we have less involvement in initiated quakes than with structural ones was the 

motivation to begin examination and normalization. The effect study discovers that potentially up to 

300.000 structures and infrastructural works should be reinforced, contingent upon the degree of depen-

dability of the structure that will be the controlled. The social uproar in the district is high. There are no 

guidelines for the occasion. After late tremors it is presently assessed that size later on will arrive at 5 

on the size of Richter with top ground increasing velocities of 0,4g. So, guidelines will be required. The 

examination program and improvement of guidelines will take a time of in any event 3 years. This paper 

gives the situation of September 2015. In view of cultural the point has a high positioning on the Dutch 

political plan because of the genuine harm on structures since the most recent quakes. In this paper we 

focus on between time rules and first moderate rules. Political and authoritative conference will be co-

ordinated on the implanting of the prerequisites in the 2012 Building Announcement. Additionally, ma-

nagerial conference will be held about the monetary misfortune for all proprietors and clients of struc-

tures in the area. Likewise, the conversation will be begun about infrastructural works and mechanical 

offices that are available around there and require reinforcing.  

Keywords: Primary Safety, Earthquakes, Gas Extraction, Liability, Social and Political Impact 
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METROPOLITAN FRAMEWORK PHENOMENON EXCHANGES 

Pazzaq ZAKIROV  

Uzbekistan 

Abstract: This paper centers around one specific scene that has developed inside the interstate roadway 

framework: the interstate town - characterized here as a business hub at a non-metropolitan trade where 

the interstate passes inside a mile or two of a town. There have been various limited examinations done 

on non-metropolitan exchanges identified with financial turn of events and land use change, and to a 

little degree with regards to focal spot hypothesis. In any case, there has been next to no consideration 

and study gave to the Interstate town in a social setting as 'place', and on the wonder as an arising met-

ropolitan sort. This examination finds out if interstate towns, paying little heed to provincial area, show 

solid regular physical and compositional attributes as a piece of the interstate framework, while additi-

onally reflecting more unpretentious nearby or local characters through their town connections. Fourteen 

interstate towns at non-metropolitan trades were concentrated on an example cut across along I-70 from 

Denver, CO to New Stanton, PA. The discoveries from this one example cut across show that there is a 

striking spatial and intellectual likeness among the towns, and equivalence in visual character. There is 

some morphological example variety in the towns, and almost no provincial or neighborhood articula-

tion. The North American railroad town was created both by a transportation organization and a corpo-

rate longing to control domain and land, and to exploit local business openings. While keeping an un-

bending framework design the structure of the railroad town developed to locate the best fit between 

business and the railroad association  

Keywords: Metropolitan Design, Cultural Landscape, Interstate Village 
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REDEVELOPMENT PROJECT ON A HISTORICAL MARKET 

Jube NEAL  
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Abstract: All around planned flow and utilization of compelling space in metropolitan business sectors 

are considered as key components in their prosperity as they straightforwardly or by implication impact 

the expense of activity in that. Therefore, very much planned spaces gather numerous advantages: se-

curity, higher monetary returns, better clarity and diminished clog subsequently better market useful-

ness. ""Hasan Market"" (situated close to Bandar bazaar, Sylhet) has extraordinary noteworthiness for 

its reasonable position, verifiable foundation and business significance similarly for guests (primarily 

working class and low pay individuals) and Sylhet City Corporation (SCC). In any case, this market has 

kept on encountering space use strife with rates of its turn of events and dissemination design, lighting-

ventilation, waste framework, shops format and administration office particularly inside and around the 

market zone. This investigation means to address these issues of room use to guarantee compelling 

usefulness of the market. This examination likewise looks to build up a type of explaining struggle in 

space use by redevelopment proposition alongside investigating plan and other arranging mediations. 

Redevelopment procedure can be a significant intercession to draw out the lifecycle of a shopping ter-

ritory. Advance towards redevelopment could be viewed as an impermanent result of the monetary 

emergency, we trust it as a perpetual pattern that will turn out to be progressively obvious on the lookout. 

Numerous markets that were implicit acceptable areas and had a decent financial effect for the city 

currently require venture to create high incomes and both the expense and venture danger of redevelop-

ment can be more helpful than the development of another middle.  

Keywords: Redevelopment, Market, Effective Space, Circulation, Open Spaces 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

1198 

URBAN METHODOLOGY AND RELATIONSHIP WITH BUILDING TYPOLOGY 

Narcisa LUZ  

Portugal 

Abstract: There are numerous potential methods of perusing work. One can peruse them to think about 

Brazilian culture; other to comprehend the way toward blending races from which came about Brazilian 

individuals; yet some other can do that to become more acquainted with the History of Brazil from a 

sociological perspective. In any case, there is likewise another chance which is to discover morphologi-

cal and typological approaches all through Freyre's work. Since the humanist embraced the house as the 

focal point of interest of an extraordinary piece of his works, and broke down it to appreciate Brazilian 

culture, there is a ton of data in his writings with respect to specific kinds of structures, just as data 

concerning the urban communities where these structures were set. Indeed, was one of the main Brazi-

lian specialists who focused on the investigation of the customary house according to the metropolitan 

scene it formed. We point here to introduce some morphological and typological approaches in work, 

considering the set of three made by the experts and the slaves, the manors and the shanties, and Order 

and Progress, just as some other significant works in which he manages the subject of the Brazilian 

house. In the work, it is conceivable to discover a few data on the Brazilian city and some data on the 

Brazilian house, yet not just this. examination of the Brazilian house just as of the Brazilian city uncovers 

some typological and morphological methodologies with a sociological refinement that is these days 

key for any typological or morphological investigation.  

Keywords: Urban Morphology, Building Typology, The Brazilian House, Nineteenth Century 
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CONTEMPORARY PARK DESIGN WITH FICTIONAL CHARACTERS 

Du LAN  

China 

Abstract: Pinocchio's Park was made inside a setting of extraordinary chronicled noteworthiness, as it 

is situated almost one of the most sumptuous instances of eighteenth century gardens, Villa Garzoni, the 

antiquated invigorated dwelling of Collodi. This imaginative model of contemporary entertainment gar-

den with craftsmanship additionally mirrors the feel of the customary Tuscan rustic scene. It is an illust-

ration of uncommon aesthetic, social and verifiable significance made, ""to the proportions of outset"", 

over a twenty-year time span in post-war Italy with the point of boosting the neighborhood economy. 

Right up 'til today, it actually speaks to an interesting model of scene meets-craftsmanship. From the 

second it showed up, Pinocchio's Park prevailing with regards to making genuine a psychological scene 

previously existing for countless youngsters dreaming about their companion Pinocchio. It rejuvenated 

a natural work of art comparatively radical, set in a nursery suggestive of youth with models, engineering 

indiscretions and decorations, which reverberation the occasions of a fantasy recognizable to millions. 

It made an ""inventive reality"" giving the setting to a meta-language of pointless fooling around de-

pendent on craftsmanship and didactics, outwardly alluding to the encompassing landscape. Disneyland, 

the most well known carnival, extends in certainty its guests into the otherworldly thickness of unbeli-

evable spaces, environments and characters straightforwardly getting from Walt Disney's motion pictu-

res. Individuals are tossed into a wizardry universe fundamentally segregated from regular daily exis-

tence, a different reality permitting both all out disengagement and contemporary grip to dream and 

figments.  

Keywords: Historical Landscape, Garden, Art, Pinocchio, Childhood 
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NATIONAL INFRASTRUCTURE FRAMEWORK AND PRODUCTIVE PROBLEMS 

Berna WUR  

Pakistan 

Abstract: Each nation needs a very much kept up open framework to convey fundamental administra-

tions to its residents and impel monetary development. The Engineering Institution of Zambia completed 

a thorough report on the condition of public foundation in Zambia and delivered the nation's first since 

forever 'report card'. A group of specialists surveyed the condition of framework dependent on four 

rules: condition; limit; tasks; and security. The reason for the report card was to sharpen the public 

authority and the overall population about the condition and execution of designing foundation in the 

nation. The report covered seven classes involving: streets and extensions; water supply, sterilization 

and strong waste; power; data and correspondence innovation; and air terminals and railroad framework. 

These were evaluated on a scale A to F where Grade A was granted to framework that was satisfactory 

for present and future use and F to that which was absolutely insufficient. By and large, the foundation 

framework was discovered to be insufficient to meet present and future requirements in various angles. 

Framework is the establishment on which any nation's monetary and social prosperity depends. As a 

rule, Zambia's foundation framework was discovered to be neglecting to stay up with the current and 

developing public requirements. The arrival of Zambia's first framework report card got wide media 

inclusion and asked the Zambian government to give specific consideration and reliably put resources 

into: a vehicle framework that moves individuals and merchandise productively; age also, transmission 

frameworks that convey solid, ease power from a wide scope of fuel sources; effective correspondence; 

and water and disinfection frameworks that drive mechanical cycles just as the every day capacities in 

homes.  

Keywords: Infrastructure, Condition, Operations, Capacity and Security 
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THE BALANCE BETWEEN METROPOLITAN AND PLANNING PRACTICES 
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Abstract: The institutional imprint and the arranging practices can be the two chief measurements for 

improving metropolitan administration, tending to the running difficulties of a few more noteworthy 

urban communities. As to South West European capital districts, what are the primary contrasts and 

developments in their right now cycles and models? This paper proposes an applied system to introduce 

the metropolitan administration investigation. Through a near contextual investigation procedure, diffe-

rent components and meetings were subjectively estimated, in the districts of Madrid, Barcelona, Paris 

and Lisbon. The decision finds a propensity to adjust, between the endeavors on those significant com-

ponents of the metropolitan administration framework, which doesn't forestall various ways to enlist: 

for instance, Ile-de-France has grown great activities in the specialized cycles, which at that point require 

a few changes in the political imprint, while Madrid had as of late ""less movement"", in aftereffect of 

his institutional strength. On the off chance that it tends to be clear that institutional changes lead to new 

difficulties in arranging rehearses, the examination contends that the other way is additionally obvious 

- that operational cycles offer ascent to underlying changes, demonstrating their relating impact on ob-

ligations, assets and authority, given by the political setting. A difference examination of the cycles in 

progress and those thought about the most significant in every locale by the specialists met, uncovered 

four specific resources, which, at various phases of usage, show that they are capable of creating const-

ructive outcomes, improving the limits of metropolitan administration.  

Keywords: Metropolitan Governance, Spatial Planning, Comparative Analysis 
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Abstract: Algerian urban areas experience the ill effects of different issues, which straightforwardly 

had impact in impeding the acknowledgment of the economical metropolitan turn of events and made it 

a huge test looked by numerous investigations and explores particularly metropolitan tasks that have 

become the cutting edge instruments of metropolitan arranging and which think about the reasonable 

metropolitan advancement measurements inside its essential direction. Field practice of metropolitan 

arranging has demonstrated that hypothetical investigations and political methodologies can't accomp-

lish the necessary supportability, since it needs to initiate the standard of individuals' cooperation and 

organization between various entertainers during arranging required metropolitan activities, without dis-

missing the main pretended by the leaders, and that needs more legitimization to accomplish great met-

ropolitan administration, which is the essential goal of metropolitan undertaking. In this specific situa-

tion, the point of this examination is to give the instruments that help to make supportable and region 

made metropolitan activities, viable with the common, social and social attributes of the Algerian urban 

communities taking the city of Ain Beida in the Algerian east territory to apply this investigation, by 

setting a thorough orderly methodology that joins metropolitan manageability issues of the city with the 

proposed arrangements, through metropolitan undertakings to screen the desire of the populace in the 

arranging of their city, which would advance the city of Ain Beida to the class of feasible city with ideal 

and discerning misuse of innovations and the accessible complex methods, and to stop the import of 

instant Western arrangements, which is the primary purpose behind the present Algerian urban commu-

nities issues.  

Keywords: Urban Project, Sustainable Urban Development, Participation, Good Governance 
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Abstract: The exploration approaches strolling as a creative execution and metropolitan experience that 

incites and restores each day propensities. Reexamining the metropolitan space as far as its anthropolo-

gical and perceptual properties and not just of its mathematical or morphological qualities is the principle 

focal point of the paper. The theory is that strolling as a sensation metropolitan execution can influence 

the method of seeing and encountering the contemporary metropolitan climate. Strolling can control and 

change the current spatial associations; the exemplified impression of the city in mix with the social 

cooperation changes the metropolitan climate into an anthropological spot of encounters. As strolling 

isn't exactly what the body does, yet it is the thing that the body is, it is central to culture [24]. Craftsmen 

who attempted to investigate strolling as a presentation challenge the generalizations for metropolitan 

living. Their exhibitions turn around the current metropolitan example to incite the residents to re-expe-

rience their city. While contemporary city is generally imagined as a visual removed article, where the 

subject is confined and separated from the activity field, strolling brings back the relationship between 

the city and the individuals by rejuvenating and reusing every one of their faculties to possess and in-

vestigate it. Urban renewal as an approach focuses on redeveloping specific zones and at expanding the 

city allure and upgrade. Metropolitan Promenades along streams and drifts or labyrinthian ways in the 

authentic urban areas are a few instances of strolling channels that overhaul metropolitan life. The es-

tablishment of person on foot metropolitan zones as metropolitan procedure presents for the individuals 

another approach to look and experience the city and opens up additional opportunities of insight.  

Keywords: Walking, Embodied, Anthropological Space, Kinesthetic Experience 
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THEORY OF OPEN CITY FRAMEWORKS 
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Abstract: The logical revelations of late many years and specifically those identifying with Complexity 

Theory have prompted perceive the city as a normal illustration of versatile complex framework. Met-

ropolitan and building configuration should confront today this multifaceted nature and the generous 

unusualness of generative base up cycles that decide it. That is, plan should be pointed not to deliver a 

completed article but instead to trigger a processuality that invites and advantages from the imagination 

of the network that the venture itself will have. A plan, in this way, not, at this point prescriptive yet 

pointed toward arranging the unconstrained development of the city framework. This implies, most im-

portantly, quit considering engineering a permanent completed item and begin to think about it as a 

nonstop cycle, that is, to receive a procedural reasoning. This discovers its best articulation in program-

ming dialects that today appear to be the best devices to deal with a plan cycle prompting not a solitary 

result, but rather all potential results. Taking into account the above it is reasoned that, to advance design 

with versatile and developing limits, we ought to reclassify the plan philosophies with the goal that they 

give ascend to open frameworks of relations instead of items unfit of retaining the changes of the met-

ropolitan framework in which they are embedded As we have seen, the study of intricacy discloses to 

us that the city is basically a statement of unconstrained base up measures that conventional arranging 

can't really administer. In any case, while it is anything but difficult to perceive the disappointment of 

the last mentioned particularly in our rural areas, then again it is reasonable for keep thinking about 

whether a ""unconstrained"", altogether base up, development would offer ascent to a wild and uncertain 

multiplication of ghettos. Nonetheless, alluding to Eco's definition of open work, we see that the free 

understanding by the crowd consistently and just happens inside the cutoff points needed by the creator.  

Keywords: Complexity, Open Work, Generative Process, Unpredictability 
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Abstract: Spot is a space which takes implications because of human exercises. Insights and recollec-

tions add to shape such implications and particularly recognized character. Character of spot as the 

overall environment of the spot can build place connection which is characterized as a passionate con-

nection among spot and individuals and causes essentialness, association, wellbeing and awareness of 

certain expectations. Accordingly, a space can be transformed into a position of with a higher caliber by 

resuscitating its character. Such places can turn into a ""Scene"". This examination intends to investigate 

the components which help to discover character of the spot. To accomplish this reason, it surveys the 

hypotheses of spot and scene. It proceeds with characterizing and contrasting four ideas related with 

place that are close in implications, for example, virtuoso loci, place personality, substance of spot and 

character of spot. Through a significant examination, the components that could lead us to translate the 

principal character of a spot will be removed. A Questionnaire study, in light of the variables, is utilized 

to assess and find the chief character of the spot with regards to a contextual investigation of Shiraz. 

Results recommend that occupants' recollections, which are dormant in recorded, social and social set-

ting, decide the veritable character of place and can reproduce the missing spot connection in current 

scenes. Taking everything into account, character of spot is a principal idea which is logical and should 

be found through the variables in the examination stage to plan significant scenes.  

Keywords: Place Attachment, Landscape, Character of Place 
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MODERN PIPELINE FOR DESIGN CONSIDERATION REGARDING THE QUAKE 

Kjell ZUMSTEIN  

Switzerland 

Abstract: Pipelines for conveyance of gas, water and for the assortment of sewage are considered as a 

component of the life savers of the general public. At the point when covered in settlement inclined 

zones or seismic tremor inclined regions, they are stacked by endorsed removals. In the event of settle-

ment inclined regions, as in waterway deltas, the distortions are moderate yet significant. In earth shake 

inclined regions the distortion is additionally impressive yet they are occurring in a lot more limited 

timeframe. Experience has been picked up with the presentation of pipelines under these conditions. 

Reference will be made to these encounters. The encounters show that the exhibition of the pipeline is 

a lot of identified with the capacity of the pipeline to follow the dirt developments. That capacity can be 

made by adaptable joints as well as by utilizing adaptable and pliable pipeline materials. A bar model 

will be utilized to more readily comprehend the experience just as to represent the general significance 

of the pipeline qualities, for example, pipe distance across, sort of jointing, Overall Design Coefficient, 

adaptability and malleability of the line framework. It is understood that particularly in a tremor occa-

sion, more sorts stacking then bowing of the pipeline occurs. Additionally, longitudinal soil/pipe grin-

ding and changes in the volume in the line will happen. The last occasion results are in a very extraor-

dinary stacking for water pipes then for gas pipes. A model will be utilized to represent this. Additio-

nally, the paper likewise triggers the thoughtfulness regarding limit the dangers of pipeline disappoint-

ment if there should arise an occurrence of a potential future quake occasion. When covering a pipeline 

framework, additionally the likely mal-working of the framework at a tremor occasion, which may hap-

pen 30 years after establishment, is covered with it. Planners do have the likelihood to restrict these 

dangers. Planning frameworks utilizing more modest measurements, utilizing a vigorous sort of jointing, 

and utilizing sliding or mostly sliding socketed joints rather than full welded frameworks, yield a lower 

danger of disappointment. Ends will be drawn and a table appeared, posting the most important boun-

daries influencing the danger level for the most well-known frameworks.  

Keywords: Earthquake, Flexibility, Ductility, Pipeline Deformation, Water Mains, Pipeline Jointing 
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GARDENS FOR COMMUNITIES AND RELATIONS WITH SOCIAL CAPITAL 

Thibaud PORTIER  

France 

Abstract: There is a proceeding with banter with respect to metropolitan network planting's advantages 

to nearby networks, and an especially fascinating part of this discussion has zeroed in on network gar-

dens ability to support and encourage social connection, which may create social capital. Social capital 

is an inexorably significant idea in worldwide examination and proportions of social capital have been 

related with different proportions of wellbeing. In a meta-investigation of writing distributed somewhere 

in the range of 2000 and 2016 with respect to network nurseries' social favorable circumstances, through 

the perspective of the idea of social capital, it is shown that few examinations prove that metropolitan 

network gardens make social capital, both holding and spanning, and display signs of connecting. It is 

besides distinguished how there is a lot to be gained from future exploration, enlightening how metro-

politan network nurseries can encourage social capital, and in this way advantage urban areas and nearby 

networks. The meta-investigation finds that blended techniques approaches can improve future exami-

nation on how metropolitan network nurseries can cultivate social capital, and in this way advantage 

urban areas and nearby networks. Specific promising would utilize subjective strategies that emphasis 

on the implications attributed to metropolitan nursery's exercises in blend with reporting the sociode-

mographic, ethnic, and social piece of the volunteers and landscapers, in examination with the nearby 

area by and large. The examination's discoveries besides involves there is a lot to be gained from more 

spotlight on the primary elements of social capital, notwithstanding the psychological measurements, as 

this would yield a more nuanced portrayal of social focal points of metropolitan network cultivating.  

Keywords: Urban Community Gardens, Social Capital, Meta-investigation, Health, Inclusion, Neigh-

borhood Development 
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LOW QUALITY HOUSING PROBLEMS IN PROVINCES 

Elmo EHRENREICH  

Spain 

Abstract: This examination records the post-flood and storm states of low pay lodging in the Thua 

Thien Hue Province, Vietnam, a territory inclined to outrageous flooding in Central Vietnam. The 

expense of modifying houses after a characteristic danger has been consistently a weight for low pay 

families and it frequently prompted the disposal of fundamental development rehearses for catastrophe 

opposition. While there has been exceptional improvement in alleviation and recovery, destitute indivi-

duals have been excessively helpless against outrageous occasions because of their low versatile limit 

and endured similar harms each year. The examination reports existing states of low pay houses in the 

Thua Thien Hue territory and recognizes driving reasons for the structure disappointment from the ca-

tastrophic events. The nature of development and fixes are evaluated dependent on Coastal Construction 

Manual and by Federal Emergency Management Agency. To analyze individuals' discernment toward 

lodging fortification as an adapting system just as to recognize issues a lot connected with accomplishing 

more grounded and more secure lodging, center gathering and individual meetings were led with nearby 

inhabitants from four diverse flood and storm inclined networks. The exploration found that numerous 

families in the influenced regions presently understand the significance of improving lodging structures 

as an adapting technique to oppose the effects of floods and storms, anyway because of low pay and an 

absence of expert guidance and specialized direction in the zone, numerous families actually live in 

feeble and delicate lodging conditions that can't withstand atmosphere related dangers. Specifically, 

low-pay families spend a lot of their pay on lodging fix each year. Interview and correspondence with 

experts about building a strong lodging is inadequate. Given that the major prompt recuperation activity 

taken by the neighborhood individuals will in general zero in on fixing harmed houses, giving approp-

riate and material development rehearses is essential to improve the lodging condition, yet additionally 

to add to diminish destitution in Vietnam.  

Keywords: Disaster Coping Mechanism, Housing Welfare, Low-pay Housing, Recovery Reduction 
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DOMESTICATED ANIMALS AND PRAIRIE INTERRELATION ALONG FIVE FARMING 

MEADOWS 

Marvin KETTERER 

Germany 

Abstract: Local meadows worldwide have been corrupted by nibbling, however the cycles included 

have been concentrated deficiently. Meadows were significant natural surroundings on the southern 

segment of the Mexican Plateau when the Spaniards showed up 500 years prior. From that point forward, 

they have been affected vigorously through touching, yet the subtleties and history of such effects have 

not been set up. We pointed toward unraveling right around 500 years of nibbling of these meadows, in 

view of broad inquiries of distributed data and of records in chronicled documents. We distinguished 

three times of farming: Cattle, from the mid-sixteenth to the mid-seventeenth Centuries; sheep, mirro-

ring a change from tall to short grasses; and, at last, goats and ponies, alongside sheep, asses and some 

steers, after genuine field debasement by the mid-twentieth Century. Overgrazing has affected meadow 

sythesis in the locale and its ability to help domesticated animals, yet additionally, unequivocally influ-

ence exactly 20 types of local vertebrates and an obscure number of plant and invertebrate species. The 

current state of certain reaches and an animals exclosure show that meadow improvement is conceivable, 

however practical destinations dependent on biodiversity protection and animals creation should be fo-

cused on, instead of utopic pre-animals structures. Prairies in the locale at the hour of Spanish appea-

rance perhaps had a combination of grasses and spices, however wild ox grass and the focal Mexico 

tobosa grass are potential starting reach the board focuses for field recuperation of the reaches in most 

noticeably awful condition, while blue gramma and the Mexican level gramma are acceptable focuses 

for ranges that actually have some grass cover.  

Keywords: Landscape History, Overgrazing, Grazing, Environmental Corruption, Conservation, Llanos 

De Ojuelos 
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PATHWAYS OF MEGAHERBIVORE REWILDING CHANGES: TYPOLOGIES FROM 

SLOPE 

Doroteo SURIANO 

Italy 

Abstract: In the majority of the planet, enormous herbivore networks have been supplanted by animals, 

yet this cycle is turning around in numerous spots. Here, we framework and survey the pathways of 

""megaherbivore rewilding changes"" in three social-biological frameworks of subtropical Argentina. 

In the broad bone-dry high-height Puna level we noticed a ""fast rewilding pathway"" where the decre-

ase of domesticated animals was joined by the recuperation of local camelid populaces from close to 

elimination in a couple of many years. In the timberland prairie ecotone, diminishing animals supported 

higher fire recurrence, most likely restricting the speed of local herbivore recuperation in an ""expanding 

fire pathway"". In swamp montane backwoods, the recuperation of local herbivore networks has all the 

earmarks of being slacked by fracture, neighborhood terminations and human weight, speaking to an 

instance of ""availability restricted rewilding"". These typologies epitomize the intricacy of results co-

ming about because of animals lessening thickness, and give a structure to comprehend and improve 

cycles of huge herbivore rewilding as per distinctive social-natural settings. Other significant segments 

of biological system working, nonetheless, are not caught via land cover examines, of which the orga-

nization of herbivores is an especially significant one. In regions unacceptable for cropland, the funda-

mental human land utilize is broad domesticated animals touching. While agribusiness today possesses 

roughly 40% of the worldwide land region, the current animals populace (cows, sheep, equines, goats) 

speaks to over 90% of the worldwide megafauna biomass (barring people), leaving under 10% to enor-

mous wild herbivores.  

Keywords: Land Use Change, Land Surrender, Elevational Slope, Herbivory Advances 
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AIR QUALITY ESTIMATIONS IN THE WESTERN SHALE 

Christian SPARRE 

Sweden 

Abstract: The Eagle Ford Shale in southern Texas stays one of the most profitable oil and gas areas in 

the US. Like the Permian Basin and Bakken Shale, omnipresent petroleum gas erupting fills in as a 

questionable wellspring of follow gas outflows inside the Eagle Ford. An absence of encompassing air 

quality information, particularly in the western shale, obstructs a careful comprehension of follow gas 

discharges inside the shale and the ensuing neighborhood/local air quality effects. Meteorological and 

follow gas instrumentation was sent to Shape Ranch in southwestern Dimmit County, close to the 

US/Mexico outskirt, from April to November of 2015. Blending proportions of CO, NOx, O3, and 

VOCs didn't surpass surrounding air quality norms and were by and large lower than blending propor-

tions estimated in US urban areas, except for alkanes. A non-negative grid factorization showed the 

strength of oil and gas-area discharge sources in neighborhood follow gas changeability, with ignition 

cycles and transport of mainland air likewise present. An investigation of NOx/CO and NOx/CO2 pro-

portions during times of O3 titration, distinguished by the encompassing NOx/O3 proportion, proposed 

that ignition and biospheric sources added to emanations of NOx, CO, and CO2. In-tuft NOx/CO2 pro-

portions demonstrated generally low-temperature ignition sources, with middle NOx/CO2 proportions 

near that normal for flammable gas erupting (0.54 ppb/ppm), and much lower than outflow proportions 

for inward burning motors (>10 ppb/ppm). Nonetheless, the NOx/CO2 proportion inside these tufts 

showed an enormous fluctuation, spreading over in excess of a significant degree. Future examination 

should zero in on improving erupting emanation factors and erupting volume gauges with the end goal 

that their air quality effects can be better perceived.  

Keywords: Petroleum, Air Quality, Oil and Gas, Emissions, Flaring, Eagle Ford Shale 
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THE DEVELOPMENT OF A SHALLOW FRONT IN THE ARCTIC MINIMAL ICE ZONE 

Zubair AL-NOORANI 

Iraq 

Abstract: The serious level of heterogeneity in the ice-sea environment framework in minimal ice zones 

prompts an intricate arrangement of elements which control motions of warmth and lightness in the 

upper sea. Solid fronts may happen close to the ice edge between the hotter waters of the without ice 

districts and the chilly, new waters close and under the ice. This examination presents perceptions of a 

very much characterized thickness front situated along the ice edge in the Beaufort Sea. The advance-

ment of the front over a ~3-day study period is caught by various cross-front areas estimated utilizing 

an in progress conductivity-temperature-profundity framework, with synchronous estimations of clima-

tic constraining. Manufactured opening radar pictures bookending this period show that the ice edge 

itself went through simultaneous advancement. Before the study, the ice edge was reduced and all aro-

und characterized while after the review it was diffuse and filamented with rational vortical structures. 

This change may be characteristic of the improvement a functioning sea swirl field in the upper sea 

blended layer. Throughout the span of hours, expanding wind pressure is connected with changes to the 

horizontal lightness slope and frontogenesis. Frontal elements seem to differ from average untamed sea 

fronts (e.g., here the frontogenesis is connected to an ""direct front"" wind pressure). Convective and 

shear-driven blending have all the earmarks of being not able to portray extending at the impact point 

of the front. While there was no quantifiable spatial variety in wind speed, we estimate that spatial 

heterogeneity in the absolute surface pressure input, coming about because of changing ice conditions 

over the negligible ice zone, might be a driver of the noticed conduct.  

Keywords: Marginal Ice Zone, Submesoscale Front, Frontogenesis, Frontolysis, Wind Pressure 
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LONG HAUL CHANGES OF LOCAL OZONE: SUGGESTIONS FOR HUMAN 

WELLBEING AND BILOGICAL SYSTEM IMPACTS 

Huraira AL-AMBER 

Iran 

Abstract: The main Tropospheric Ozone Assessment Report (TOAR) gives data on present-day app-

ropriations and long haul patterns of ozone measurements pertinent for environmental change, human 

wellbeing, and vegetation. In any case, just couple of results are accessible in TOAR for China because 

of restricted long haul ozone perceptions. Here, we present an incorporated investigation of long haul 

estimations of surface ozone from eight locales circulated in the North China Plain (NCP) and Yangtze 

River Delta (YRD), the moderately immature area Northeast China, and the distant districts in 

Northwest and Southwest China. Patterns and present-day esteems for seven yearly and five occasional 

ozone measurements were determined after the TOAR approachs. We think about the occasional and 

diurnal patterns of ozone fixations just as the present-day estimations of ozone among destinations and 

examine the drawn out patterns in the ozone measurements. Huge and critical increments of ozone are 

recognized at the foundation site in the NCP, moderate increments at the worldwide gauge site in wes-

tern China, huge declines at the northwestern edge of China, and almost no pattern at different destina-

tions. Very high estimations of ozone happened in the NCP and YRD, especially in hotter seasons. The 

present-day levels of summer ozone measurements in the NCP are a lot higher than the edges set in 

TOAR for the most noteworthy worth gatherings of ozone measurements. The late spring ozone mea-

surements at the Shangdianzi foundation site in the NCP demonstrate increments at paces of over 2%/yr 

during 2004–2016. Interestingly, ozone at the Lin'an foundation site in the YRD was consistent over the 

period 2006–2016. Our outcomes fill some information holes in spatiotemporal changes of ozone in 

China and might be of helpful in the appraisal of ozone impacts on human wellbeing and vegetation.  

Keywords: Surface Ozone, China, Exposure Measurements, Human Wellbeing, Vegetation, Long-Term 

Patterns 
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UTILIZING INTEGRATIVE EXAMINATION FOR COMPREHENSIVE ADVANCEMENT 

Luca MÍNGUEZ 

Spain 

Abstract: This report portrays the advancement of a subjective examination configuration utilized in an 

investigation that incorporated scholarly and non-scholastic skill and included numerous partners wor-

ried about the redirection of human pee from the waste stream for its re-use in farming. The examination 

occurred in two areas of the U.S., New England and the Upper Midwest (most explicitly Vermont and 

Michigan) and recommends the significance of ethnographic viewpoints in a participatory activity rese-

arch system going ahead. This original copy presents a novel blend of specialists, from a grassroots 

association to R1 University groups, and investigates the viewpoints of a wide scope of examination 

members with whom we gave to get whether and how composts produced using supplements recupera-

ted from redirected pee may be acknowledged, adjusted, and scaled in rural use. Our original copy hence 

expresses a new area for such interpretive sociology work (center gatherings, meetings and member 

perceptions) neither inside essential ethnographic exploration, nor inside the sort of ""quick ethnog-

raphy"" generally utilized in business, designing and global advancement fields. We portray how our 

exploration cycle involved the alterations of our techniques, and we consider the covering and now and 

then restricted familiarities and perspectives of numerous partners who are vital to the take-up and size 

of such new innovations for shutting circles in our waste and water handling frameworks and our food 

creation frameworks. To best use these assorted proficiencies, we propose steady strides for groups like 

our own towards a comprehensive examination measure.  

Keywords: Agriculture, Sustainability, Innovation, Inclusivity, Collaboration 
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MATERIALS POWER: PATHWAYS FOR FORMING NANOTECHNOLOGY PLAN 

Myriam THIERS 

France 

Abstract: Individuals in contemporary mechanical social orders experience endless novel materials that 

didn't exist already, a significant number of which present dangers to wellbeing and climate. In this 

article, we expand on the idea of ""materials sway"" as the privilege of individuals to utilize and be 

encircled by earth amiable, non-harmful, and recharging materials in their regular daily existences. As 

a rights-based methodology, materials power may help change the governmental issues of overseeing 

materials. We recommend that social developments that expressly base mediations into plan on materi-

als power might be better ready to pick up footing in changing modern creation. We think about the 

instance of nanotechnology as an especially testing field for social development intercession. We survey 

a few pathways that have been utilized by social development associations in endeavors to impact the 

advancement of nanomaterials, however which have met with restricted achievement. We all the more 

intently analyze three participatory pathways through which social developments could intercede all the 

more straightforwardly into material plan: participatory innovation appraisal, joint effort with industry, 

and co-plan. We recognize three key components of materials sway: participatory information fra-

meworks, which make multi-directional progressions of information and organization; the installing of 

resident voices into configuration cycles; and building responsibility frameworks. Of the pathways we 

inspect here, co-plan gives off an impression of being the most encouraging from a hypothetical and 

moral viewpoint, yet there stay huge institutional and authoritative difficulties for bringing it into trai-

ning.  

Keywords: Social Developments, Nanotechnology, Materials Sway, Co-Plan, Participatory Plan 
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CULTURABLE VARIETY OF ARCTIC PHYTOPLANKTON DURING PACK ICE 

LIQUEFYING 

Victor ROMAN 

Moldova 

Abstract: Gigantic phytoplankton sprouts create at the Arctic ice edge, here and there reaching out far 

under the pack ice. A broad refined exertion was directed previously and during a phytoplankton sprout 

in Baffin Bay among April and July 2016. Diverse confinement techniques were applied, including 

stream cytometry cell arranging, manual single cell pipetting, and sequential weakening. Albeit every 

one of the three strategies yielded the most widely recognized life forms, every procedure recovered 

explicit taxa, featuring the significance of utilizing a few techniques to boost the number and variety of 

segregated strains. In excess of 1,000 societies were acquired, portrayed by 18S rRNA sequencing and 

optical microscopy, and de-repeated to a subset of 276 strains introduced in this work. Strains assembled 

into 57 phylotypes characterized by 100% 18S rRNA arrangement closeness. These phylotypes spread 

across five divisions: Heterokontophyta, Chlorophyta, Cryptophyta, Haptophyta and Dinophyta. Dia-

toms were the most bountiful gathering (193 strains), generally spoke to by the genera Chaetoceros and 

Attheya. The genera Baffinella and Pyramimonas were the most bountiful non-diatom nanoplankton 

strains, while Micromonas polaris overwhelmed the picoplankton. Variety at the class level was higher 

during the pinnacle of the sprout. Possibly new species were detached, specifically inside the genera 

Navicula, Nitzschia, Coscinodiscus, Thalassiosira, Pyramimonas, Mantoniella and Isochrysis. Refined 

endeavors, for example, this one feature the unexplored eukaryotic tiny fish variety in the Arctic and 

give an enormous number of strains for investigating physiological and metabolic effects in this evol-

ving climate.  

Keywords: Arctic Diatoms, Arctic Lashes, Isolation Strategies, 18S rRNA, Roscoff Culture Assortment, 

Sympagic Phytoplankton Networks 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

1217 

A CONTEXTUAL INVESTIGATION IN CONTENDING METHANE GUIDELINES 

Adrien SPÜHLER 

Switzerland 

Abstract: The Canadian government and the Province of Alberta (the prevailing oil and gas delivering 

territory) have delivered contending methane guidelines for the oil and gas area expected to produce 

results between January 2020–2023. Arrangements in Canadian law could permit the commonplace 

guidelines to take point of reference, however just in the event that they are considered to be equal in 

actuality. This paper presents a far reaching specialized examination of these forthcoming guidelines by 

considering expected site-by-site relief impacts on dynamic oil and gas offices in Alberta in 2018. This 

examination was made conceivable by first making an itemized stock utilizing ongoing pneumatic gad-

get tally information and current creation and movement information, which permitted point by point 

site-level figurings of administrative effects consistently as needed by the guidelines. The government 

guidelines are discovered to be more grounded, accomplishing ~26% more methane relief at full execu-

tion. Key contrasts are in cutoff points on pneumatic siphon discharges, vented emanations, and expec-

ted decreases in outlaw outflows through break location and fix studies. The full examination was con-

tinued utilizing creation and stock information for 2012 and 2017 to analyze sensitivities to changing 

creation designs and encourage correlations with the 2012 benchmark referred to in government strategy 

focuses for methane decrease. The outcomes were vigorous in all situations. Through a ""Possibility to 

Emit"" edge, the government guidelines additionally sway marginally less locales in general by absol-

ving little destinations dealing with restricted gas volumes, while accomplishing more prominent by and 

large methane decreases. Comparative with a 2012 pattern, if completely executed in 2018 the govern-

ment guidelines would simply arrive at the lower part of the 40–45% methane decrease focus through a 

mix of past decreases (13%) and extra managed relief (27%). Notwithstanding, late patterns in dischar-

ges from mined oil sands tasks specifically (which are not influenced by these guidelines) proposes the 

40–45% decrease objective for the general area may not be accomplished by the 2025 objective. Various 

situations to make the guidelines comparable are quickly examined where the differentiation in accomp-

lished alleviations for various key sources is significant contextual investigation information for plan of 

viable and proficient methane guidelines.  

Keywords: Methane Guidelines, Oil and Gas Area, Methane Moderation, Equivalency, Inventories, 

Venting 
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PLANNING AND ASSESING INSIGHTFUL DELIBERATIVE MEASUREMENTS 

Pasternak Aleksei (Alyosha) ALESNAROVICH 

Russia 

Abstract: The need to include people in general and partners in dynamic around issues of innovative 

intricacy and clashing qualities and information frameworks is broadly acknowledged in the field of 

characteristic assets the board. Tending to both examination and thought, scientific deliberative cycles 

are progressively utilized for complex choice settings. However, there stay huge contradictions about 

prescribed procedures for what comprises a fruitful commitment measure, be it insightful deliberative, 

or something else. Accordingly, hypothetical structures and rules have been proposed to advise the plan 

and assessment regarding participatory commitment measures extensively. A typical study, in any case, 

is that the unpredictability and resoluteness of existing structures can make them difficult to reach or 

unrealistic for common assets administrators and specialists to utilize. Here, we propose a straight-

forward yet exhaustive structure for the plan and assessment of scientific deliberative cycles. We preli-

minary this structure with regards to a commitment cycle including partners and Indigenous people 

groups over the Canadian area of British Columbia on themes identifying with woodland carbon relief. 

Our proposals feature the significance of including various entertainers, sees and perspectives. We li-

kewise accentuate the significance of comprehensive consideration that depends on the best accessible 

science, yet in addition on different types of skill, including lay and conventional information. Maybe 

in particular, our proposals are steady with other people who call for opening-up investigation, consul-

tation and evaluation in participatory commitment. This implies recognizing that a one-size-fits-everyt-

hing arrangement doesn't generally exist, but instead that plural and restrictive strategy choices are re-

gularly more educated in the setting regarding complex natural issues.  

Keywords: Analytic-Deliberative Cycles, Evaluation System, Stakeholder Commitment, Natural Assets 

the Board, Decision-Production, Methodology 
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CREATING PIONEERS TO HANDLE INSIDOUS ISSUES AT THE NEXUS OF FOOD, 

ENERGY AND WATER FRAMEWORKS 

Kravchuk Anouska VYACHESLAVOVNA 

Russia 

Abstract: The multiscale, complex difficulties at the nexus of food, energy, and water frameworks 

(FEWS) request ways to deal with graduate schooling past conventional disciplinary preparing. Here, 

we present a dream for preparing FEWS pioneers created by staff and understudies from interdiscipli-

nary alumni preparing programs zeroed in on the FEWS nexus. We talk about the basic to make inter-

disciplinary, cutting edge FEWS pioneers and the center abilities and proficiencies such pioneers need: 

utilize frameworks thinking, flourish in interdisciplinary groups, impart adequately, and connect with 

assorted partners and networks. These abilities will plan understudies to interface science to creative, 

significant arrangements and to effectively lead over an assortment of vocations. Graduate preparing 

that coordinates these methodologies must, from one viewpoint, defeated underlying, social, and mone-

tary hindrances in advanced education, yet then again, will help build up a network of training fit for 

creating economical answers for the FEWS nexus and other vexing ecological difficulties. In this paper 

we recognize and inspect center components of interdisciplinary and experiential alumni schooling po-

inted toward creating pioneers with explicit abilities and proficiencies important to address ecological 

difficulties, including however not restricted to those at the FEWS nexus. We give a few explicit ins-

tances of how these aptitudes could be coordinated into graduate training. We additionally audit a few 

of the critical boundaries to interdisciplinary and experiential alumni instruction.  

Keywords: Graduate Training, Food-Energy-Water Nexus, Sustainability, Systems Thinking, Science 

Correspondence, Co-Creation 
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AIR QUALITY AND OZONE UPGRADE INTO PLANTS: DID AIR QUALITY DIMINISH? 

Zlatko BUKOVAC 

Croatia 

Abstract: Pinnacle levels of ozone (O3)— measured by fixation measurements, for example, gathered 

O3 introduction over a limit of 40 ppb (AOT40) and the sigmoidal-weighted total presentation 

(W126)— have diminished over huge pieces of the United States and Europe over the most recent quite 

a few years. Past investigations have recommended that these upgrades in AOT40 and W126 show 

decreases in plant injury, despite the fact that it is generally perceived that O3 transition into leaves, not 

encompassing O3 focus, is the reason for plant harm. Utilizing another dataset of O3 take-up into plants 

got from whirlpool covariance motion towers, we test whether AOT40, W126, or summer mean O3 are 

valuable pointers of patterns in the total take-up of O3 into leaves, which is the phytotoxic O3 portion 

(POD or PODy, where y is a detoxification limit). At 32 locales in the United States and Europe, we 

find that the AOT40 and W126 fixation measurements diminished more than 2005–2014 and no more 

destinations: 25 and 28 destinations, individually. POD0, notwithstanding, expanded at a greater part 

(18) of the destinations. Different factual tests show that none of the focus measurements—AOT40, 

W126, and mean O3—are acceptable indicators of POD0 transient patterns or fluctuation (R2 ≤ 0.15). 

These outcomes are inhumane toward utilizing a detoxification limit (POD3). The unique patterns for 

O3 focus and plant take-up are because of stomatal control of motion, which is molded by natural fluc-

tuation and plant factors. Thus, there has been no broad, clear improvement in POD more than 2005–

2014 at the locales we can evaluate. Diminishes in fixation measurements, accordingly, give an exces-

sively idealistic and deficient image of the heading and size of O3 impacts on vegetation. As a result of 

this absence of connection between O3 motion and fixation, motion measurements should be favored 

over focus measurements in evaluations of plant injury from O3.  

Keywords: Ozone Trends, Vegetation Uptake and Injury 
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PELAGIC ECOSYSTEM FUNCTIONING IN EASTERN AND WESTERN NETWORK 

MODELING  

Sinn NARKHIRUNKANOK 

Thailand 

Abstract: Baffin Bay, situated at the Arctic Ocean's 'doorstep', is a heterogeneous climate where a warm 

and pungent eastern momentum streams northwards the other way of a cold and moderately new Arctic 

flow streaming along the west bank of the sound. This course influences the physical and biogeochemi-

cal climate on the two sides of the inlet. The phytoplanktonic species arrangement is driven by its current 

circumstance and, thusly, shapes carbon move through the planktonic food web. This examination tar-

gets deciding the impacts of such differentiating conditions on environment structure and working and 

the ramifications for the carbon cycle. Environmental files determined from food web stream esteems 

give biological system properties that are not available by direct in situ estimation. From new organic 

information accumulated during the Green Edge venture, we assembled a planktonic food web model 

for each side of Baffin Bay, considering a few natural cycles engaged with the carbon cycle, outstan-

dingly in the gravitational, lipid, and microbial carbon siphons. Missing stream esteems were assessed 

by direct converse demonstrating. Determined environmental organization examination lists uncovered 

huge contrasts in the working of every biological system. The eastern Baffin Bay food web presents a 

more particular food web that obliges carbon through explicit and proficient pathways, prompting iso-

lation of the microbial circle from the traditional touching chain. Conversely, the western food web 

indicated excess and more limited pathways that caused a higher carbon trade, particularly by means of 

lipid and microbial siphons, and in this manner advanced carbon sequestration. Also, backhanded im-

pacts coming about because of base up and top-down control affected pairwise relations between species 

contrastingly and prompted the predominance of mutualism in the eastern food web. These distinctions 

in pairwise relations influence the elements and development of every food web and accordingly may 

prompt differentiating reactions to progressing environmental change.  

Keywords: Food Web Demonstrating, Network Investigation, Carbon Cycle, Ecosystem Working, Baf-

fin Narrows, Arctic Sea 
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MULTIDISCIPLANARY RESEARCH ON INTERACTION BETWEEN CHEMISTRY AND 

BIOLOGY  

Philippa IAKOVOU 

Cyprus 

Abstract: The cryosphere, which involves an enormous part of Earth's surface, is quickly changing as 

a result of worldwide environmental change. Ice, day off, frozen ground in the polar and high areas of 

the planet are known to straightforwardly affect barometrical organization, which for instance is seen in 

the huge impact of ice and snow on polar limit layer science. Environmental contributions to the cryosp-

here, including vaporizers, supplements, and toxins, are likewise changing in the anthropocene in this 

way driving cryosphere-air criticisms whose comprehension is urgent for understanding future atmosp-

here. Here, we present the Cryosphere and Atmospheric Chemistry activity (CATCH) which is centered 

around growing new multidisciplinary research approaches contemplating connections of science, sci-

ence, and physical science inside the coupled cryosphere – air framework and their affectability to eco-

logical change. We distinguish four key science territories: (1) miniature size measures in day off ice, 

(2) the coupled cryosphere-environment framework, (3) cryospheric change and inputs, and (4) impro-

ved choices and partner commitment. To seek after these objectives CATCH will encourage a 

worldwide, multidisciplinary research network, revealed insight into new examination needs, uphold 

the securing of new information, train the up and coming age of driving researchers, and set up connec-

tions between the science network and society.  

Keywords: Cryosphere, Atmospheric Science, Science Coordiation 
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METEOROLOGICAL IMPACT ON SPRINGTIME AIR QUALITY, CONTAMINATION 

TRANSPORT AND PERCEIVABILITY 

Jay MOSS 

United States 

Abstract: In a climate with numerous nearby, distant, tireless, and wordy wellsprings of contamination, 

meteorology is the essential factor that drives times of undesirable air quality and diminished perceiva-

bility. The 2016 Korea-United States Air Quality (KORUS-AQ) field study gives an exceptional occa-

sion to analyze the effect of meteorology on the overall impact of neighborhood and transboundary 

contamination. A large part of the KORUS-AQ mission can be gathered into four particular examination 

periods dependent on noticed succinct meteorology, including a time of complex vaporized vertical 

profiles driven by unique meteorology, stagnation under a persevering anticyclone, low-level vehicle 

and fog improvement, and an obstructing design. These scenes are analyzed utilizing a different chro-

nicle of ground, airborne, and satellite information. While frontal limits are perceived as the essential 

instrument driving contamination transport in eastern Asia, results show that they are not generally iden-

tified with supported times of unsafe air quality and decreased perceivability at the surface. Huge long-

range transport of contamination and residue was compelled to a couple of short occasions, proposing 

that most of poisons tested during KORUS-AQ started from neighborhood sources. A serious local con-

tamination scene is analyzed in detail, including thick fog and critical optional molecule arrangement 

inside a shallow sodden limit layer. Perceptions during KORUS-AQ additionally feature a fast, 40 ppbv 

increment in ozone contamination as a solid ocean breeze front navigated the Seoul Metropolitan Area. 

Representativeness of meteorology and contamination conditions estimated by KORUS-AQ is conside-

red by examination with climatology. This examination is a fundamental advance toward improved ne-

ighborhood and provincial estimating of air quality and perceivability.  

Keywords: Air Quality, Pollution, Meteorology, Visibility, Pollution Transport, Transboundary Conta-

mination, KORUS-AQ 
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GLOBAL SCHOLASTIC MEETINGS: ETHICAL CONTEMPLATIONS FOR LIVE 

SPILLING 

Iarla TULLY 

Ireland 

Abstract: Anthropogenic a dangerous atmospheric devation (AGW) and the long convention of politi-

cal disappointments to address it have made a phenomenal worldwide emergency. Singular carbon imp-

ressions are higher in industrialized nations; in that specific circumstance, scholastics contribute consi-

derably by traveling to meetings. How and for what reason should the worldwide scholarly network 

react to this circumstance? We assess the earnestness and criticalness of AGW, think about significant 

moral hypothesis, and look at conceivable scholastic methodologies, zeroing in on correspondence in-

novations in gathering society. We contend that scholarly advantage encourages atmosphere activity. 

Scholastics are very much positioned to comprehend and clarify complex material including significant 

moral hypothesis. Scholastics are broadly connected with neighborhood, local, and global understudies 

and partners. Scholastics can essentially diminish their ozone harming substance (GHG) emanations by 

abstaining from traveling to meetings and growing low-GHG gathering designs. Scholastic authority is 

expected to valiantly address the ethical issues and exploit present day web based correspondence ad-

vances. Social value issues are additionally important. Worldwide meetings that incorporate live streams 

are more worldwide and open (free of every member's funds), and subsequently more socially different. 

Video chronicles supplement existing scholastic documentation, correspondence, and dispersal. People 

can lessen their carbon impression by zeroing in on provincial meetings, contributing far off introducti-

ons to inaccessible occasions, and by adding to political conversations—squeezing governments, foun-

dations, and organizations to change. By consolidating singular activity with social authority, scholarly 

atmosphere activity may altogether decrease future the ecological harm and human effect of AGW.  

Keywords: Conference, Semi-Virtual, Multiple-Area, Live Stream, Greenhouse-Gas Emissions, Cultu-

ral Variety 
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SIGNIFICANCE OF CATCHING LATE DISSOLVE SEASON OCEAN ICE CONDITIONS 

Victoria SCHERER 

Switzerland 

Abstract: To more readily comprehend the reaction of the western Arctic upper sea to pre-fall ice-sea 

associations, a scope of surface, inside, and basal ocean ice conditions were recreated in a 1-D fierce 

limit layer model. In-ice and under-ice independent perceptions from the 2014 Marginal Ice Zone Expe-

riment gave a total portrayal of the late liquefy season ocean ice and were utilized to set starting condi-

tions, update limit conditions, and direct model approval considers. Results show that thinks little of 

vast water and dissolve lake part at the ocean ice surface had the biggest effect on sea to-ice tempestuous 

warmth motions decreasing basal soften rates by as much as 32%. This generous decrease in inert 

warmth misfortune was ascribed to thinks little of vast water regions and the prohibition of soften lakes 

by low-goal manufactured gap radar symbolism. In any case, the best generally speaking impact on the 

ice-sea limit layer came from misrepresentations of basal harshness, with smooth ice situations bringing 

about 7 m of summer halocline shoaling and protection of the close surface temperature greatest. Unp-

leasant ice conditions demonstrated a 23% developing of the blended layer and disintegration of warmth 

stockpiling over 40 m. Changes of conductive warmth transitions had little impact on the close interface 

heat financial plan because of little interior warm angles inside the pre-fall ocean ice. Results from the 

1-D limit layer recreations feature the most persuasive parts of ocean ice structure during pre-fall con-

ditions and give the greatness of blunders expected when ice conditions are misrepresented.  

Keywords: Through-Ice Transmissivity, Sea Ice Portrayals, Ice-Sea Limit Layer, Summer Haloclines, 

Near-Surface Temperature Maximums, Local Disturbance Conclusion 
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THE CAPTIVATING CO-CIRCULATION OF THE COPEPODS IN THE SUBSURFACE OF 

OCEANS 

Branislava KUPAVA 

Belarus 

Abstract: Contemplating the dissemination of zooplankton corresponding to their prey and hunters is 

testing, particularly in situ. Ongoing improvements in submerged imaging empower such fine-scale re-

search. We sent the Lightframe without hesitation Keyspecies Investigation (LOKI) picture profiler to 

examine the fine-scale (1 m) vertical dissemination of the copepods Calanus hyperboreus and C. glaci-

alis comparable to the subsurface chlorophyll most extreme (SCM) toward the finish of the brushing 

season in August in the North Water and Nares Strait (Canadian Arctic). The vertical dissemination of 

the two species was commonly reliable with the forecasts of the Predator Avoidance Hypothesis. Wit-

hout a huge SCM, the two copepods stayed at profundity during the night. Within the sight of a critical 

SCM, copepods stayed at profundity in daytime and a small amount of the populace moved in the SCM 

around evening time. Every one of the three profiles where the mathematically predominant copepodite 

stages C4 and C5 of the two species touched in the SCM around evening time introduced a similar 

interesting example: the bounty of C. hyperboreus topped in the center of the SCM while that of C. 

glacialis topped simply above and underneath the center SCM. These dispersions of the equivalent stage 

congeners in the SCMs were fundamentally unique. Lipid completion of copepod people was funda-

mentally higher in C. hyperboreus in the center SCM than in C. glacialis above and underneath the 

center SCM. Scavenging impedance bringing about the avoidance from the center SCM of the more 

modest C. glacialis by the bigger C. hyperboreus could clarify this vertical apportioning of the effecti-

vely touching copepodite phases of the two species. On the other hand, explicit inclinations for micro-

algal as well as microzooplankton food theoretically possessing various layers in the SCM could clarify 

the noticed apportioning. Exploring the noticed fine-scale co-dispersions further will empower specia-

lists to all the more likely anticipate potential environmental change consequences for these significant 

Arctic congeners.  

Keywords: Arctic Copepods, Underwater Imaging, Automated Zooplankton Distinguishing Proof Uti-

lizing AI, Fine Scale Vertical Dissemination, Resource Parceling, Predator Evasion 
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DEMONSTRATING THE EFFECT OF POTENTIAL SHALE GAS INDUSTRY ON OZONE 

Miyashiro MASAO 

Japan 

Abstract: Germany and the United Kingdom have homegrown shale gas saves which they may misuse 

later on to supplement their public energy methodologies. Anyway, gas creation discharges unpredic-

table natural mixes (VOC) and nitrogen oxides (NOx), which through photochemical response structure 

ground-level ozone, an air contamination that can trigger unfriendly wellbeing impacts for example on 

the respiratory framework. This investigation investigates the scope of effects of a potential shale gas 

industry in these two nations on neighborhood and territorial encompassing ozone. To this end, complete 

discharge situations are utilized as the reason for contribution to an online-coupled provincial science 

transport model (WRF-Chem). Here we recreate shale gas situations over summer (June, July, August) 

2011, investigating the impacts of differing VOC discharges, gas speciation, and centralization of NOx 

emanations throughout existence, on ozone development. An assessment of the model arrangement is 

performed, which showed the model's capacity to anticipate surface meteorological and compound fac-

tors all around contrasted and perceptions, and reliable with different investigations. At the point when 

diverse shale gas situations were utilized, the outcomes show a pinnacle increment in greatest day by 

day 8-hour normal ozone from 3.7 to 28.3 μg m–3. Likewise, we find that shale gas discharges can 

compel ozone exceedances at a significant level of administrative estimation stations locally (up to 21% 

in Germany and 35% in the United Kingdom) and in removed nations through long-range transport, and 

increment the combined wellbeing related metric SOMO35 (most extreme percent expansion of ~28%) 

all through the area. Discoveries show that VOC outflows are significant for ozone upgrade, and less 

significantly NOx, implying that VOC guideline for a future European shale gas industry will be of 

particular significance to moderate ominous wellbeing results. By and large our discoveries show that 

shale gas creation in Europe can compound ozone air quality on both the nearby and local scales.  

Keywords: Shale Gas, WRF-Chem, European Air Quality, Ozone, Methane Spillage, Emission Situa-

tions 
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COMPELLING ATMOSPHERE BY BATTERED AND BREADED FILETS 

Fakeeha AL-JAMA 

Iran 

Abstract: The food area is a huge supporter of ozone harming substance emanations, contributing 10–

32% of worldwide anthropogenic sources. Contrasted and land-based food creation frameworks, gene-

rally little is thought about the atmosphere effect of fish items. Past investigations have put an accentu-

ation on fishing exercises, neglecting the commitment of the handling stage in the fish gracefully chain. 

Besides, different investigations have overlooked fleeting atmosphere compelling contaminations which 

can be especially huge for transport energizes. To address these basic information holes, we directed a 

carbon impression examination of fish items from Alaska pollock, one of the world's biggest fisheries. 

A comprehensive evaluation was made remembering all segments for the flexibly chain from fishing 

through retail show case, including an expansive set-up of atmosphere driving poisons (very much blen-

ded ozone depleting substances, sulfur oxides, nitrogen oxides, dark carbon and natural carbon), for 

homegrown and top merchants. We found that in certain occurrences the preparing stage contributed 

almost double the atmosphere sway as the fishing period of the fish gracefully chain. For profoundly 

eco-friendly fisheries, for example, the Alaska pollock catcher-processor armada, including the prepa-

ring period of the fish gracefully chain is basic. Besides, the commitment from cooling emanations 

(sulfur and nitrogen oxides, and natural carbon) counterbalances a huge bit of the atmosphere compel-

ling from warming outflows. The assessments that incorporate just ozone depleting substances are as 

much as 2.6 occasions higher than the cases that incorporate brief atmosphere compelling toxins. This 

investigation likewise propels our comprehension of the atmosphere effect of fish conveyance with 

items for the homegrown retail market having an atmosphere sway that is as much as 1.6 occasions 

higher than trade items that go through overseas delivery. A full bookkeeping of the gracefully chain 

and of the effect of the contaminations transmitted by food creation frameworks is significant for envi-

ronmental change alleviation procedures in the close term.  

Keywords: Carbon Impression, Short-Lived Atmosphere Toxins, Climate Change, Sustainable Fisheries 
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WORLWIDE LAND METHANE EMANATIONS: AN UPDATE OF TOP APPRAISALS 

Erenia PASCUCCI 

Italy 

Abstract: A wide collection of writing proposes that geographical gas discharges from Earth's degas-

sing are a significant methane (CH4) source to the air. These emanations are from gas-oil leaks, mud 

volcanoes, microseepage and submarine leakage in sedimentary (oil bearing) bowls, and geothermal 

and volcanic appearances. Worldwide base up discharge gauges, going from 30 to 76 Tg CH4 yr–1, 

developed over the most recent twenty years on account of the expanding number of transition estima-

tions, and improved information on emanation variables and region dissemination (movement). In light 

of late worldwide framework maps and refreshed assessments of mud fountain of liquid magma and 

microseepage outflows, the worldwide geo-CH4 source is currently (base up) assessed to be 45 (27–63) 

Tg yr–1, i.e., ~8% of all out CH4 sources. Top-down checks, in view of free methodologies (counting 

ethane and isotopic perceptions) from various creators, are predictable with the scope of the base up 

gauge. Nonetheless, an ongoing top-down examination, in light of radiocarbon investigations in polar 

ice centers, proposes that geographical, fossil (without 14c) CH4 outflows around 11,600 years back 

were a lot of lower (<15 Tg yr–1, 95% CI) and that this source strength could likewise be legitimate 

today. Here, we show that (I) this geo-CH4 descending correction suggests a petroleum derivative in-

dustry CH4 upward amendment of at any rate 24–35%. (ii) The 95% CI appraisals of the ongoing radi-

ocarbon investigation don't cover with those of 5 out of 6 other base up and top-down examinations (no 

cover for the 90% CI evaluations). (iii) The differentiating lines of proof require further conversation, 

and examination openings exist to help clarify this hole.  

Keywords: Geological Methane, Seepage, Global Outflow Gauges, Bottom-Up, Top-Down 
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AIRBORNE AND GROUND BASED IMAGING FOR GAS WELLS 

Helge GLEHN 

Germany 

Abstract: We sent a helicopter with an infrared optical gas imaging camera to distinguish hydrocarbon 

outflows from 3,428 oil and gas offices (counting 3,225 creating oil and gas well cushions) in Utah's 

Uinta Basin during winter and spring 2018. We additionally reviewed 419 of similar well cushions from 

the beginning. Winter conditions prompted helpless difference between emanation tufts and the ground, 

prompting a location limit for the elevated review that was somewhere in the range of two and multiple 

times more regrettable than a past mid year overview. Since the ground overview had the option to 

utilize the camera's high-affectability mode, the pace of identified emanation tufts was a lot higher in 

the ground study (31% of all studied well cushions) comparative with the aeronautical study (0.5%), yet 

colder air temperatures seemed to debilitate crest identification in the ground study too. The elevated 

overview cost less per office visited, however the ground review cost less per outflow tuft distinguished. 

Well cushions with recognized emanations during the ground and airborne studies had higher oil and 

gas creation, were more youthful, were bound to be oil well cushions, and had more fluid stockpiling 

tanks per cushion comparative with the whole reviewed populace. Most of noticed discharge tufts were 

from fluid stockpiling tanks.  

Keywords: Oil and Gas, Optical Gas Imaging, Hydrocarbons, Emissions, FLIR GF320, Infrared Camera 
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PRE SUMMER BLOSSOM ADVANCEMENT OF PELAGIC DIATOMS 

Ioseb TARKHNISHVILI 

Georgia 

Abstract: The Arctic Ocean is especially influenced by environmental change, with changes in ocean 

ice cover expected to affect phytoplankton essential creation. During the Green Edge campaign, the 

advancement of the pre-summer late-spring diatom sprout was concentrated in connection with the oc-

ean ice retreat by different cuts across over the minimal ice zone. Biogenic silica focuses and take-up 

rates were estimated. What's more, diatom collection structures and their related carbon biomass were 

resolved, alongside taxon-explicit commitments to add up to biogenic silica creation utilizing the fluo-

rescent color PDMPO. Results show that a diatom blossom created in untamed waters near the ice edge, 

following the easing of light constraint, and expanded 20–30 km underneath the ice pack. This effecti-

vely developing diatom blossom (up to 0.19 μmol Si L–1 d–1) was related with high biogenic silica 

focuses (up to 2.15 μmol L–1), and was overwhelmed by provincial quickly developing driven (Chae-

toceros spp. also, Thalassiosira spp.) and strip shaping pennate species (Fragilariopsis spp./Fossula arc-

tica). The blossom stayed concentrated over the shallow Greenland rack and incline, in Atlantic-affected 

waters, and debilitated as it pushed westwards toward sans ice Pacific-impacted waters. The advance-

ment brought about a close to exhaustion of all supplements eastwards of the straight, which most likely 

prompted the development of resting spores of Melosira arctica. Interestingly, under the ice pack, supp-

lements had not yet been burned-through. Biogenic silica and take-up rates were still low (individually 

<0.5 μmol L–1 and <0.05 μmol L–1 d–1), albeit raised explicit Si take-up rates (up to 0.23 d–1) likely 

reflected beginning phases of the sprout. These diatoms were overwhelmed by pennate species (Pseudo-

nitzschia spp., Ceratoneis closterium, and Fragilariopsis spp./Fossula arctica). This examination can add 

to expectations of things to come reaction of Arctic diatoms with regards to environmental change.  

Keywords: Diatoms, Spring Blossom, Sea Ice, Community Structure, Baffin Bay, Arctic 
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ECOLOGICAL INFRASTRUCTURE: A COMPREHENSIVE IDEA FOR METROPOLITAN 

CLIMATE 

Hegedüs ÁDÁM 

Hungary 

Abstract: Almost certainly, half of the metropolitan territories that will exist in 2050 have not yet been 

planned and constructed. This gives huge occasions to upgrading metropolitan supportability, and utili-

zing ""nature in urban areas"" is basic to stronger answers for metropolitan difficulties. Terms for ""met-

ropolitan nature"" incorporate Green Infrastructure (GI), Green-Blue Infrastructure (GBI), Urban Green 

Space (UGS), and Nature-Based Solutions (NBS). These terms, and the ideas they speak to, are frag-

mented on the grounds that they will in general diminish the significance of non-earthly environmental 

highlights in urban communities. We contend that the idea of Urban Ecological Infrastructure (UEI), 

which came from a 2013 discussion held in Beijing and from a few ensuing 2017 distributions, is a more 

comprehensive other option. In this paper we refine the 2013 meaning of UEI and connection the idea 

all the more straightforwardly to metropolitan environment administrations. In our refined definition, 

UEI involves all pieces of a city that help biological structures and capacities, just as the environment 

administrations gave by UEI that straightforwardly influence human results and prosperity. UEI regu-

larly incorporates parts of the assembled climate, and we examine instances of this ""mixture fra-

mework"". We recognize earthly, amphibian, and wetland UEI on the grounds that each kind gives 

distinctive environment administrations. We present a few instances of both ""inadvertent"" UEI and 

UEI that was expressly planned and overseen, with an accentuation on wetland UEI in light of the fact 

that these ecotonal environments are remarkably both earthly and amphibian.  

Keywords: Urban Ecological Infrastructure, Ecosystem Administrations, Hybrid Framework, Urban 

Manageability, Urban Flexibility 
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WOULD CLIMATE BE ABLE TO BE SPARED BY TECHNOLOGY? 

Yaraslaŭ PRAŠKOVIČ 

Belarus 

Abstract: A typical topic in theoretical fiction concerns innovative exceed. All way of situations have 

been created by sci-fi creators and producers, cautioning of the potential for oppression, pulverization, 

or estrangement as advances fill in force and scale. However inside ecological circles, despite the fact 

that the perils inborn in mechanical improvement are all around refreshing, natural difficulties are co-

ming to be characterized increasingly more as specialized issues to be settled through innovative met-

hods. This article investigates a portion of the importance and cutoff points of this contemporary ecolo-

gical techno-hopefulness, through commitment with the ""Way of life"" books of Iain M. Banks. The 

Culture books narrative a space-faring, post-shortage development, and remain as a sort of best-case 

augmentation, in natural terms, of mankind's present mechanical direction. The article grapples with the 

potential for incredible advantage yet in addition exceptional danger that accompanies stepping down 

Banks' way and diagrams the sorts of inquiries that must be posed and replied in an inexorably innova-

tion soaked world. The article distils exercises from contrasting Banks' books with the ""Biosphere 2"" 

test. It likewise investigates a couple of the manners by which theoretical fiction may be conveyed in 

the study hall to more readily prepare understudies and residents to grapple with existing and arising 

advancements and their suggestions.  

Keywords: Speculative Fiction, Science Fiction, Sustainability, Technology, Pedagogy 
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CREST RECOGNITION DISPLAYING OF A ROBOT BASED PETROL SPILL 

Mawdood AL-SABIR 

Lebanon 

Abstract: Interest has filled in utilizing new screening innovations, for example, robots to look for 

methane spills in hydrocarbon creation framework. Screening innovations might be more affordable and 

quicker than customary strategies. Be that as it may, remembering new advancements for discharges 

checking programs requires a precise comprehension of what releases a framework will identify and the 

resultant emanations moderation. Here we look at source recognition of a robot based framework with 

controlled deliveries. We look at changed identification calculation boundaries to comprehend compro-

mises between bogus positive rate and location likelihood. Hole location was poor under all conditions 

with a normal discovery likelihood of 0.21. Recognition likelihood was not influenced by outflow rate, 

proposing comparable frameworks may ordinarily miss enormous breaks. Identification was best in mo-

derate breeze speeds and at 750–2000 m downwind from the source where the crest had diffused verti-

cally over the base flight level of 40–50 m. Anticipated fixation upgrade from a Gaussian tuft model 

was a sensible indicator of discovery inside the test suite. Empowering lower flight rises may build 

location likelihood. Generally, the trials recommend that controlled deliveries are helpful and important 

to give a comprehension of location likelihood of screening innovations for administrative and arrange-

ment purposes, and the testing must be delegate to help expansive application.  

Keywords: Fugitive Outflows, Methane, LDAR, Plume Identification 
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BUILDING CAPACITIES WITH RESPECT TO MAINTAINABILITY 

Iskändär ZINNUROV 

Turkmenistan 

Abstract: Situation advancement has been perceived as an expected technique to investigate future 

change and invigorate an intelligent cycle that can add to more educated dynamic. The appraisal cycle 

under IPBES (the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) 

has anyway demonstrated that the current prevalently biophysical and monetary models and situation 

measures for investigating the eventual fate of biodiversity, biological system administrations and their 

commitments to human prosperity are deficient to catch the intricacy and setting explicit nature of the 

issues confronting these areas. A few significant difficulties have been distinguished that require a more 

inside and out examination of where more inventive situation endeavors can be attempted to address 

this hole. In this paper, we distinguish six key qualities vital for situation measures: versatility across 

assorted settings, consideration of different information and worth frameworks, real partner commitment 

that forefronts the function of intensity and governmental issues, a capacity to wrestle with vulnerability, 

individual and aggregate reasoning instruments and importance to strategy making. We analyzed four 

instances of creative, expressions based situation measures that each offer parts of meeting these rules. 

These methodologies underscore the significance of drawing in the creative mind of those engaged with 

a cycle and bridling it as an instrument for distinguishing and conceptualizing more extraordinary future 

directions. Drawing on the current writing, we contend that there is an incentive in encouraging more 

comprehensive and imaginative participatory cycles that recognize the significance of understanding 

numerous worth frameworks and connections to reconsider a more comprehensive and simply future. 

In view of this, we consider future exploration to comprehend the extraordinary job that creative mind 

can play in changing and improving information making for worldwide appraisals, including IPBES. 

We reason that innovative situation co-improvement measures that advance creative mind and make an 

opening for more compassionate reactions should be considered as reciprocal apparatuses inside the set-

up of techniques utilized for future IPBES situation advancement.  

Keywords: Scenarios, Imagination, Transformation, IPBES, Co-creation, Arts 
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ECOLOGICAL VARIABLES AFFECTING THE OCCASIONAL ELEMENTS OF SPRING 

Margareta LECHNER 

Germany 

Abstract: Icy ocean ice is encountering a more limited development season and a previous ice dissolve 

beginning. The importance of spring microalgal blossoms occurring before ocean ice separation is the 

subject of continuous logical discussion. During the Green Edge venture, one of a kind time-arrange-

ment information were gathered during two field crusades held in spring 2015 and 2016, which recorded 

unexpectedly the corresponding worldly development of the ocean ice algal and phytoplankton blos-

soms in and underneath the landfast ocean ice in western Baffin Bay. Ocean ice algal and phytoplankton 

blossoms were adversely associated and individually arrived at 26 (6) and 152 (182) mg of chlorophyll 

a for each m2 in 2015 (2016). Here, we portray and analyze the occasional developments of a wide 

assortment of physical forcings, especially key segments of the climate snow–ice–sea framework, that 

affected microalgal development during the two years. Ice algal development was seen under low-light 

conditions before the snow dissolve period and was a lot higher in 2015 because of less snowfall. By 

expanding light accessibility and water section delineation, the snow soften beginning denoted the com-

mencement of the phytoplankton sprout and, associatively, the end of the ice algal blossom. This inves-

tigation along these lines underlines the significant part of snow on the occasional elements of microal-

gae in western Baffin Bay. The under-ice water section was overwhelmed by Arctic Waters. Not long 

before the ocean ice separated, phytoplankton had burned-through the majority of the supplements in 

the surface layer. A subsurface chlorophyll greatest showed up and extended, supported by spring tide-

initiated blending, arriving at the best trade off among light and supplement accessibility. This extending 

confirmed the significance of upper sea flowing elements for forming vertical advancement of the under-

ice phytoplankton sprout, a significant organic occasion along the western bank of Baffin Bay, which 

arrived at comparative size to the seaward ice-edge blossom.  

Keywords: Under-Ice Blossom, Phytoplankton and Ocean Ice Green Growth, Arctic Ocean, Baffin Bay, 

Environmental Conditions, Light and Blending 
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SECURITY OF VAPOROUS UNPREDICTABLE NATURAL MIXES CONTAINED IN GAS 

Ryon BO-HEE 

Korea, South 

Abstract: Estimations of unstable natural mixes (VOCs) have been continuous for quite a long time to 

follow development rates and help with checking outflows of these mixes into the climate. To precisely 

set up mole division drifts and survey the function of these gas-stage mixes in air science it is funda-

mental to have great alignment principles. A need and forerunner to precise VOC gas principles are the 

gas chambers and the inside divider medicines that guide in keeping up the strength of the blends thro-

ughout extensive stretches of time, estimated in years. This paper will examine the steadiness of VOC 

gas combinations in various sorts of gas chambers and inner divider medicines. Dependability informa-

tion will be given for 85 VOCs concentrated in gas blends by National Metrology Institutes and other 

organization research centers. This assessment of chamber treatment materials is the result of a move-

ment of the VOC Expert Group inside the system of the World Meteorological Organization (WMO) 

Global Atmospheric Watch (GAW) program. A few unique sorts of scientific instruments were utilized 

to make estimations during the dependability reads for VOCs contained in treated chambers. Distinctive 

compound gatherings concentrated alongside the instrumentation used to make those estimations. Defi-

nite data on strategies are too various to even think about discussing in this paper. Nonetheless, more 

definite data can be found in the references given and in the conversation areas for each compound. The 

techniques and instrumentation given in those references are indistinguishable from those used to get 

the estimation information for this dependability contemplates.  

Keywords: Volatile Natural Mixes, VOCs, Gas Norms, Cylinder Medicines, Stability 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

1238 

A METHANE DECREASE EQUALITY SYSTEM FOR ELECTIVE HOLE LOCATION 

Christian MADZAROV 

Macedonia 

Abstract: Criminal methane discharges from the oil and gas area are regularly tended to through inter-

mittent break identification and fix overviews. These studies, led physically utilizing handheld hole 

identification advancements, are tedious. To improve the speed and cost-viability of break identification, 

innovation designers are presenting creative arrangements utilizing versatile stages, short proximity 

compact frameworks, and lasting establishments. A considerable lot of these new methodologies gua-

rantee quicker, less expensive, or more successful break recognition than regular strategies. Nonetheless, 

guaranteeing moderation targets are accomplished requires exhibiting that elective methodologies are 

in any event as compelling in lessening emanations as current methodologies – an idea known as disc-

harges decrease identicalness. Here, we propose a five-stage structure for showing equality that joins 

controlled testing, reenactment demonstrating, and field preliminaries. The structure was created in in-

terview with administrators, controllers, scholastics, arrangement suppliers, specialists, and non-benefit 

bunches from Canada and the U.S. We present the proportionality structure and talk about difficulties 

to usage. The structure was initially evolved at a multi-partner workshop and has since been openly 

assessed at two extra workshops and during a 30-day public remark period. The improvement cycle was 

intended to be straightforward and comprehensive of different sentiments and interests. Every one of 

the workshops adhered to Chatham House rules.  

Keywords: Fugitive Emanations, Leak Location and Fix, Emissions Comparability, Methane Dischar-

ges, Upstream Oil and Gas, Natural Gas 
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SECURITY FOR DEVELOPMENT: THE COMMUNICATION AMONG CERTAINTY 

Ichijou MASASHIGE  

Japan 

Abstract: Planning for development security (DfCS) can be characterized as the thought of building 

site wellbeing at the plan phase of a development venture. Despite the fact that the connection between 

the plan choices and mishaps on building destinations is grounded in the writing, the quantity of studies 

looking for the creators' point of view on the issue is restricted. The point of this exploration study is to 

examine the cooperation between (I) the planners' dependence on their capacities, (ii) their perspectives 

towards DfCS and (iii) associations security culture and current practices. Information is gathered by 

methods for an online poll. The example for this examination comprises of 72 members from 17 ethni-

cities who are effectively occupied with plan exercises for development ventures in the United Arab 

Emirates, including planners, common and primary architects, mechanical specialists, inside fashioners 

and electrical designers. By giving observational proof from a multi-social workplace, the discoveries 

of this investigation propose that (I) planners ethnicities, age, insight and expert foundation significantly 

affect their perspectives towards DfCS; (ii) security culture of the association is exceptionally connected 

with the mentalities of the fashioners towards planning for wellbeing. Besides, active experience is res-

pected to be a significant segment in empowering experts to build up their insight and comprehension 

of their job in impacting wellbeing and security.  

Keywords: Planning for Development, Security Architects, Certainty, Perspectives, Wellbeing Society 
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CYCLE NECESSITY FOR OFFSITE BUILDING CONFIGURATIONS MEASURES 

Andy SMITH  

Malta 

Abstract: Improvement of cycle the executives in the plan stage is significant for fruitful offsite building 

ventures. Plan cycle has two angles. In spite of the fact that emphasis is important to manage plan ne-

cessities when taking care of complex issues (for example expanding quality through cycle), it has ad-

ditionally been distinguished in various examinations to be one of the fundamental driver of plan blun-

ders and time and cost overwhelms (for example pointless cycle), as it expands planning and plan intri-

cacy. Current structure venture the executives instruments don't give a way to control the decrease of 

unnecessary cycle. One issue is that current exploration experiences issues accurately relating the im-

pacts of explicit administration activities to unnecessary emphasis. The possibility of this investigation 

is to build up a pointer, the succession deviation remainder (SDQ), which mirrors the measure of unne-

cessary plan cycle in a task. It very well may be considered as an instrument supporting venture directors 

to make deliberate and nonstop (from undertaking to extend) plan measure improvement. A reason is 

that the effect of changing undertaking conditions on the cycle structure of configuration measures, for 

example the priority connections between the plan exercises, is just little. In this paper, we give a mea-

ning of pointless emphasis. We tried the possibility of the SDQ by exposing it to extend variety and info 

irritation by methods for a Monte Carlo reproduction. The recreations depend on the information from 

a genuine offsite configuration building measure, the planning of a 1100 m2 private structure in Sweden.  

Keywords: Plan Changes, Plan Measure, Recreation, Plan Structure, Grid, Emphasis, Venture Execution 

Marker 
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EXAMINATION TECHNICS FOR HIGH RISK PUBLIC BUILDINGS 

Askar DASTANEV  

Kazakhstan 

Abstract: Typological contemplates are viewed as valuable since they help follow and comprehend the 

adjustments in building attributes from the past to the present. This information fills in as a reason for 

development and change in future plans. In Ghana, albeit various plans have been applied to public lofts 

since freedom, it isn't understood what their typologies are in conventional structures. This makes it hard 

to bring up examination issues for present inhabitance assessment and on detail and test research specu-

lation concerning the connection between configuration credits and use necessities. This examination 

dissects and presents a typological perspective on the public high rises in Ghana synchronically utilizing 

plans in the course of recent many years. A reductionist way to deal with information investigation, 

subjective in nature, is utilized to depict the arrangement structure attributes of the plans, utilizing the 

type of access – vertical and level – as the rules. The examination discovered 11 fundamentally unrelated 

plan typologies, the most predominant of which is the single focal flight of stairs with anteroom access. 

The examination expands on existing information and adds to information and comprehension concer-

ning the grammatical mistake morphological qualities of public high rises in Ghana.  

Keywords: Public Condos, Plan Arrangement, Ghana, Plan Structure, Typology 
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PROOF BASED REVIEW FOR MEDICAL CARE OFFICES BUILDING CONDITIONS  

Mando SROUR  

Egypt 

Abstract: The plan of medical care offices is a perplexing and dynamic cycle, which can be upheld by 

configuration uphold models. This cycle includes an enormous number of partners, of whom some have 

explicit wellbeing related requirements. Proof based plan is an arising approach for the plan of medical 

care offices, putting together plan decisions with respect to logical information. Aside from the issues 

going with the restricted admittance to, and restricted accessibility of, logical proof, the plan of a struc-

ture itself is portrayed by dimensional, mechanical and partner complexities that are gotten from inno-

vation reasoning. This article manages the determination of execution pointers and plan answers for 

medical services offices and connections this inquiry to the establishments of proof based structure. The 

In2Health configuration model is expounded as a system to direct this cycle and backing engineers, 

developers and cycle supervisors. The pertinence of the model in the assessment and configuration cyc-

les of structures is represented by two contextual investigations concerning (I) the assessment of the 

indoor climate for more seasoned individuals with dementia and (ii) the plan cycle of the redevelopment 

of a current clinic.  

Keywords: Medical Clinic, Development, Execution, Model, Needs 
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CREATING INSIDE PLAN BRIEFS FOR MEDICAL CARE AND PROSPERITY FOCUSES 

Ared SKENDARIAN  

Armenia 

Abstract: Public cooperation is an undeniably significant piece of the plan cycle for medical care con-

ditions and administrations. Public investment regularly happens towards the finish of the plan cycle, 

instead of toward the beginning where the greatest impact is conceivable. This exploration utilized an 

assortment of techniques to empower public interest from the beginning of the plan cycle. Its point was 

to analyze potential end clients' desires and requirements for the actual climate to create inside plan 

briefs for a prosperity place. 53 Trust individuals at a London NHS Hospital, UK, were engaged with 

organized gathering workshops. These comprised of reviews and open conversations, table conversa-

tions, and 2D and 3D planning. Investigation recognized four overall subjects; air, beginning purposes 

of contact, holding up experience, and wellbeing appraisals. The outcomes, in mix with existing proof 

based examination, prompted the improvement of an inside plan brief comprising of 26 plan proposals 

for a prosperity place. These may shape the reason for any medical care and prosperity focus, subsequ-

ently adding to the developing group of proof advising the plan regarding future medical services actual 

conditions.  

Keywords: Plan Brief, Medical Care Community, Medical Services Plan, Participatory Plan, Public In-

vestment, Prosperity 
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ACTION IN DEVELOPMENT FOR NEW OFFSITE CREATION AND PLANS 

Armel HUGHES  

South Africa 

Abstract: Regardless of the advantages offered by offsite development, as a rate, the offsite market is 

still moderately little. This marvel is unpredictable; however, for quickness, incorporates a heap of va-

riables, not least: absence of mindfulness; production network difficulties (limit and information); social 

discernment; absence of suitable business measure models/arrangements; and lack of abilities (plan/fab-

ricating/development). In any case, numerous administrations are as yet advancing the offsite plan thro-

ugh different conductors. Given this, a CIB Task Group (TG74) built up an examination guide for new 

creation and plans of action for the development business take-up. This paper sums up crafted by TG74, 

where individuals, cycle and innovation drivers were researched for development, assembling and plan 

and planned against three degrees of need and three time periods. Results show that for individuals 

drivers, new aptitudes are desperately required in the plan field inside a long term time span (contrasted 

with a time period of 6–10 years for the assembling area). With respect to drivers, development measure 

was classed as high need, trailed by configuration cycle and assembling measure. At last, for innovation 

drivers, development innovation was recognized as being high need, trailed by plan innovation and as-

sembling innovation, all of which require to be tended to in the medium term. This examination presents 

a guide for future take-up.  

Keywords: Present Day Techniques for Development, Offsite, Fabricating, Individuals, Measure, Inno-

vation, Research, Guide 
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INNOVATION AS A KEY PLAN FOR CREATIVE MIND 

Ganna DEGABRIELE  

Malta 

Abstract: The paper inspects the experience of a gathering of Italian educators who instruct tenderfoot 

design understudies. Such understudies are captivated by the modelers having a place with the alleged 

""star framework"", and know about the PC without having enough presentation to essential plan ideas 

to comprehend that design isn't a play however an intense and moral calling. The experience alluded to 

by the creators is about their instructing part in a Technology Design Studio in the second year of the 

engineering certificate at the Department of Architecture in Genoa, Italy. The instructors' motivation is 

to exhibit that there is no sequential request between the possibility of engineering and its ""epitome"": 

the prior plan thought ought to contain the potential for its practicality advancement. The instructing 

technique is proposed to invigorate the understudies by utilizing innovation and materials to create plan 

creative mind from the absolute first period of origination until development, animating them to contend 

and shield their decisions confining their discretion and to rapidly switch between different types of 

articulation and correspondence. Along these lines, the understudies should be trained that the develop-

ment culture is basic for the plan culture and innovation is certainly not a prohibitive requirement set 

later upon a plan thought uniquely considered.  

Keywords: Design Technology Architectural Education Teaching Methods Construction Learning by 

Doing 
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GENERAL CONTRACTUAL WORKERS UNDERTAKING OF VENTURES 

Isayama FUKAMI  

Japan 

Abstract: For what reason do Koskela and others contend that the fundamental hypothesis of underta-

king the board (PM) is outdated? Undertaking the executives works for the assembling business, and 

for the development business at both the actual creation level and the subcontractor level. Partners, 

including the proprietor (alongside due determination, and O&M groups), draftsman (and the plan 

group), general contractual worker (and its subcontractor group) make, communicate, measure, oversee 

and use data. The limit between data (creation and transmission) and actual creation is the place where 

PM controls and predicts cost and plan and where quality controls neglect to function as planned. This 

paper contends that subcontractors give venture numbers for the actual piece of the task, while general 

contractual workers' undertaking numbers are really a task of activities (those of the subcontractors). 

The overall contractual worker deals with a meta-venture (term and definition, as identified with buil-

ding development, authored by Fernandez-Solis). The meta-venture worldview has critical outcomes 

and is the way in to a novel comprehension of the overall temporary worker job. Lean development's 

percent (or guarantee) plan total (PPC) gages the dependability of guarantees made, is a valuable and 

suitable pointer of the nature of the timetable, and fills in as a substitute proportion of task stream – how 

easily or riotously an undertaking run. The PPC is operationalized as a file that meta-venture partners 

can use to adjust the dependability of work in advance and give input on the consistency/changeability 

of calculated plans. The technique of this paper utilizes applied investigation, the metonymic planning 

of key ideas from the thermodynamics area to the development space and features the ideas through 

PPC contextual analyses. Data entropy speculations are perceived in the PPC reports. All in all, logical 

data hypotheses, standards and qualities of stream, as opposed to administrative standards, give a clearer 

foundation to envisioning a novel comprehension of the condition of the undertaking stream at the meta-

venture level. It very well may be contended that this paper is tied in with characterizing a reference 

discipline and understood as ""development science saw through the viewpoint of entropy"" yet this 

isn't the focal point of this paper however the subject of the following.  

Keywords: Awry Data, Game Hypothesis, Fit Development, Meta-Venture, Worldview, Percent Plan, 

Total, Venture the Board Assemblage Of Information 
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SOCIAL CAPITAL IMPACT ON FABRICATED CLIMATE AREA 

Anelija KRASTIŅA  

Latvia 

Abstract: The UK fabricated climate area faces various significant difficulties, for example, decreasing 

fossil fuel byproducts and cost. New information should be made to grow new practices, skills and 

capacities to defeat these difficulties. Studies that portray information creation as a change cycle through 

the organizations of social connections and intra-hierarchical groups are expected to comprehend, and 

consequently improve such cycles in venture conditions. Primary, social and intellectual components of 

Social Capital (SC) impact the usage of information creation openings natural in venture organizations. 

Subsequently, SC gives the basic framework to information creation. A new way to deal with operatio-

nalizing the idea of SC through informal community examination and substance investigation is accor-

dingly required. This paper creates and investigates the reasonable connections between information 

creation and SC with regards to two live structure ventures. There are two fundamental ends. To start 

with, primary organization lists are pointers of information creation openings yet they should be consi-

dered related to the social and psychological measurements to decide if and how openings are being 

used. Second, venture correspondence techniques should be intended to empower entertainers in prima-

rily worthwhile situations for information creation to use these chances.  

Keywords: Social Capital, Information Creation, Interpersonal Organization Investigation, Absorptive 

Limit 
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LIGHTING ITEMS LIFE CYCLE BROADENING 

Adrian GUSTLOFF  

Germany 

Abstract: Light Emitting Diodes (LED) lighting items require more solid information to advise Life 

Cycle Assessment. Getting why and when they fizzle under genuine working conditions gives better 

information to this appraisal adding to: (1) comprehension of how to broaden its life expectancy, (2) 

advising plan proposals to expand their life expectancy and (3) diminishing the aggregate sum of waste 

delivered by LED lighting items. This paper researches the life expectancy of LED lighting items under 

genuine working conditions and investigates the reasons for disappointment or substitution of the items. 

The investigation comprised of close-finished polls conveyed to LED lighting item producers and cus-

tomers in four EU nations. Out of 140 respondents of the poll study, 57 were fabricating associations 

and 83 were purchasers. The outcomes demonstrate that: (1) the reasons for disappointment were basi-

cally because of mileage of segments, and changes in buyer necessities; (2) the buyers' overview indi-

cated that, the life expectancy is 27,375 h in the most ideal situation and 1460 h in the most dire outcome 

imaginable, demonstrating that the most pessimistic scenario situations can be considerably improved 

through appropriate use and support, just as determination of items with highlights to upgrade the life 

expectancy; (3) the producers' study demonstrated that, the life expectancy is 32,850 h in the most ideal 

situation and 3650 h in the most dire outcome imaginable, showing the requirement for better plan and 

assembling rules to broaden their life expectancy. The paper closes with proposals for the two makers 

and buyers, in view of a joined investigation of the study information and a far reaching writing audit 

of suggestions to expand the life expectancy of LED lighting items.  

Keywords: LED Lighting Items, Eco-Plan, Item Lifes, Paneco-Plan Proposals, Offices the Board 
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PARAMETRIC MODEL TO HELP BUILDING ADMIN PLAN 

Amara WOOD  

South Africa 

Abstract: In this paper, we present a generative plan approach utilizing requirement based programming 

to deal with the space setup for roof mounted fan loop frameworks in structures. This work uses and 

expands on the outcome from past activities introduced in Medjdoub et al. [(2003). Age of variational 

standard plant room arrangements. Robotization in Construction, 12(2), 155–166] and Medjdoub 

[(2009). Requirement based transformation for complex space arrangement in building administrations. 

ITcon, 14, 724–735.]. In Medjdoub [(2009). Requirement based transformation for complex space setup 

in building administrations. ITcon, 14, 724–735], we have introduced a half breed approach utilizing 

case-based thinking and imperative fulfillment issue way to deal with manage the space setup and line 

directing of complex plan issues for roof mounted fan curl frameworks in structures. One of the restric-

tions of the previously mentioned approach is that the arrangement produced is characterized just mat-

hematically. In this work, we have re-imagined the case library by portraying each case as a diagram of 

plan imperatives. This new meaning of the cases underpins the age of parametric arrangements, where 

further intuitive change should be possible by the client while keeping up all the plan requirements. This 

acquires benefits terms of expanding the nature of the arrangement by giving the client the likelihood to 

make the suitable alterations utilizing his/her heuristic information. At last, this methodology has been 

benchmarked utilizing genuine situation configuration ventures.  

Keywords: Advancement, Intelligence, Parametric Model, Building Administrations, Imperatives 
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IDEAL PIECES OF COMPOSITIONAL STRUCTURES FOR COMMON PROTECTION 

Svanbergur VÍGSTEINSSON  

Iceland 

Abstract: The sort and style of course of action or area of the subjects, one close to another, is called 

synthesis structure, which is perhaps the most significant strides during the time spent planning an en-

gineering environment. The nonappearance of an arranged and definite rule is the principal issue of this 

examination to assess the similarity of different creation structures and furthermore the favorable cir-

cumstances and weaknesses of each structure in common protection viewpoint. To accomplish the re-

ferenced objective, first, all the proposed markers are separated by meeting specialists in the connected 

field to evaluate the arrangement of building structures. A poll is introduced to the specialists and af-

terward the existential need level of each record is assessed by applying the cooperative choice making 

technique dependent on pairwise correlations model and strategies to gauge the compelling files to get 

specialists' thoughts. Actualizing this strategy is the main model in assessing the arrangement of engi-

neering structures, because of the consequences of technique counts and obstruction against blast. The 

capacity to distinguish the fundamental spaces of a structure is the following significant model; encou-

raging emergency the board and the method of contact between different spaces in basic conditions are 

two last ones in this strategy. We inferred that the middle situated type of synthesis is the most ideal 

alternative from the point of view of common safeguard to develop basic and delicate structures and the 

straight structure arrangement is situated in the subsequent position.  

Keywords: Structure of Design Structure, Common Guard, Blast 
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CONFIGURATION GROUP USAGE FOR ESSENTIAL UNIT OF WORKING 

Irati VILLALOBOS  

Spain 

Abstract: Groups are the essential unit of working in the development business, and hence the exhibi-

tion of an industry can be improved when group execution is improved. Subsequently, supervisors in 

the field should be very much aware of good group working practices for fruitful shaping and overseeing 

of groups inside development industry and numerous creators in the field have brought up this as a need. 

Group organization is a vital factor in affecting group execution; while thinking about the group struc-

ture, it is applicable to consider the various jobs which the individuals play and the manner in which 

they interface with each other. Group parts of the individuals can be utilized as an apparatus for the 

group to have powerful execution of their work, viable administration of their associations with its cur-

rent circumstance and furthermore to keep up the group's solidarity in gathering social requirements of 

people who structure the group. The plan group being a significant and most conspicuous sub-group 

will affect venture achievement; the relevance of group job idea in development configuration groups 

will be useful to its customers, venture directors, colleagues and, at long last, for the task and develop-

ment industry overall. As indicated by Belbin's group job hypothesis, when a group is more adjusted 

regarding the spread of normally happening group jobs, it will in general be high performing. This 

examination investigated the presence of group jobs and their impact to group execution in development 

configuration groups. To investigate this examination issue, three contextual analyses of in-house con-

figuration groups which were associated with building development ventures with isolated obtainment 

plan were led in Sri Lanka. Group parts of the plan colleagues were evaluated utilizing the Belbin Team 

Role Self Perception Inventory, while semi-organized meetings were directed with the key plan collea-

gues just as group selectors. The discoveries uncovered that people are appointed to configuration gro-

ups considering their utilitarian jobs instead of group jobs. Yet, colleagues normally embraced group 

jobs such that it suits their practical job, venture necessities and group setting under which they work, 

in the vast majority of the circumstances. Group execution was influenced by a few complex elements. 

Henceforth, despite the fact that there is by all accounts an impact from group job equilibrium to group 

execution, it couldn't be confined and sorted out. In spite of this constraint, this examination offers 

suggestions especially to configuration group selectors, for example, customers and their task chiefs on 

utilization of group job hypothesis in development setting.  

Keywords: Development, Group Jobs, Group Execution, Plan Groups 
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STRUCTURE PLAN FROM COST AND ENERGY VIEWPOINTS 

Brent POISSONNIER  

Belgium 

Abstract: Manageable ideas in building plans can possibly upgrade building execution and to diminish 

working expense. With financial specialists in creating economies disregarding all contemplations aside 

from benefit, this paper targets advancing green development in Egypt by introducing potential reserve 

funds that speculators could acquire. The paper acquaints an incorporated structure with permit building 

configuration coming from fundamental supportable methodologies. The structure can work as a stre-

amlining/reproduction stage to consequently improve building plans. Following the structure standards, 

a model was built up that capacities through four modules: a System Builder to make different envelope 

frameworks options; a Building Integrator to shape a total plan; a Design Evaluator to survey expenses 

and energy; and Design Adaptation that permits improvement and reproduction. The model speaks to 

an extensive yet simple application device for cost and energy compromise investigations that suits early 

plan stage. A near examination demonstrated that green plans displayed lifecycle and yearly energy 

reserve funds arriving at 16.3% and half, separately. An affectability examination was performed to 

show the connection between changes in power costs and rate saving in lifecycle cost, ideal plan and 

recompense period. Besides, reenactment of conceivable structure plans is led to offer compromise 

examination among beginning and energy expenses of various plans.  

Keywords: Green Structures, Manageable Plan, Plan Enhancement/Reproduction, Demonstrating, Li-

fecycle Cost 
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INSIGHTS AND DECISION OF SYSTEMISED ASSEMBLING FACADES 
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Mongolia 

Abstract: Pre-assembled constructing frameworks can offer advantages in a wide range of regards, 

including however not restricted to cost control of a task. In any case, there are additionally a few limi-

tations that, if not saw appropriately and embraced in like manner, may have some unfavorable impacts 

on plan, development and post-inhabitance phases of structures. As restricted as any framework is in 

duplicating complex structures, they may in any case be used relying upon numerous variables. Quickly 

drawing upon key speculations of discernment, for example, Gestalt, Hebb's Theory and Information 

Theory, this examination explores how visual insight will decide the similarity of a systemized façade 

to the structure envelope it speaks to, at important tangible limits. It will be demonstrated that paying 

little mind to a framework's adaptability, the base separation from which a façade is seen substantially 

affects offering that likeness. It will likewise be demonstrated that at various distances, contingent upon 

the size, an item can't be perceived and consequently a systemized façade might be indistinguishably 

seen as its producing façade. The paper begins with a concise survey of various speculations with an 

accentuation on their suggestions for visual discernment and clarifies how the experience of an onlooker 

might be supported by the manner in which the visual examination has been considered. At the following 

stage we utilize an approach to show how estimate is seen a way off. This has been created dependent 

on down to earth studies to build up limits of acknowledgment and segregation of the natural eye. We 

will at that point look at this in a current structure and form this philosophy into a theoretical situation 

where a systemized façade would be expected to finish up on this commonsense technique. Thus, future 

exploration will be proposed to help consider a progression of different elements which may affect visual 

discernment in the field of compositional plan, framework plan and development of pre-assembled 

constructing façades.  

Keywords: Building Envelopes, Dynamic, Gestalt, Construction, Systemized Façades, Visual Discern-

ment 
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SHAPE OF BUILDING AND NEED FOR ENERGY RELATIONSHIP 

Mahyar SAYYAD  

Morocco 

Abstract: The article considers the impact of structural volumetric plan arrangements on the interest for 

energy and material assets for a structure. The technique utilized in the examination targets deciding the 

capability of measures lessening the energy misfortunes of structures without improving warm proper-

ties of the outside envelope components or applying mechanical energy-saving gadgets. It has been 

discovered that structures of comparative regions yet unique outside envelope regions have distinctive 

interest for energy at their activity stage and diverse interest for building materials at the development 

stage. It follows that the endeavors pointed toward deciding the suitable mathematical properties of 

structures and their impact on the interest for energy and material assets of a structure, just as potential 

outcomes to utilize them for keeping up this interest inside sensible cutoff points, bode well. The size, 

smallness and mathematical proficiency of a structure just as the models for their assessment are thought 

of while playing out the near investigation of a structure's shapes. The technique for deciding reasonable 

qualities by finding their deviation from the best outcome is applied. The outcomes got show that the 

math has the most grounded impact on the interest for energy and material assets of the structures, 

encasing up to 3,000 m2 of the interior region, and that structures with different extents are found in the 

mathematical productivity scope of 20%.  

Keywords: Proportion, Building Smallness, Mathematical Efficiency, Energy Effectiveness 
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ADVANCEMENT CYCLE OF PRIVATE FINANCE VENTURES 
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Abstract: Private Finance Initiative (PFI) ventures are a type of public private association where a so-

litary (private area) association gives the financing, plan, development and activity of office over a 

25/30-year time span. This article reports a contextual analysis of a PFI venture including three multi-

faceted associations. The point was to investigate issues around coordination in the task advancement 

stage, contrast this and development venture combination and recognize empowering agents and inhi-

bitors for accomplishing building lifecycle incorporation concerning the interface between the customer 

and undertaking associations. The discoveries recommend that in spite of the fact that PFI obtainment 

gives a system to building lifecycle mix, it doesn't really overcome any issues among customer and 

private area associations in building lifecycle the executives; nor does it improve the mix of the various 

interfaces over the lifecycle of a structure, which include: joining of business exercises with ventures; 

reconciliation inside an undertaking association; and mix of task with the resource arrangement of a 

venture. The discoveries underscore the requirement for powerful data trade and information the execu-

tives frameworks to guarantee genuine lifecycle mix of building data and exercises, particularly in over-

coming any issues among customer and development associations engaged with the creation and the 

board of structures.  

Keywords: Building, Lifecycle the Executives, Incorporation, Ventures, Venture Improvement 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

1256 

PLAN QUALITY FOR SCHOOLS: USERS PREFERENCES 
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Kuwait 

Abstract: The Building Schools for the Future was dispatched by the Government in 2004. The point 

of the program was, under the last Labor Government, to modify or recharge each optional school in 

England by 2020. It spoke to the greatest capital interest in schools since the 1960s and was intended to 

unequivocally incorporate the plan nature of schools with the nature of instruction. It was in this way 

absolutely critical for modelers, and the development business all in all, to plan structures that were 

good for their motivation as 21st century learning conditions. Questions were raised especially by the 

Commission for Architecture and the Built Environment (CABE), in 2006, about whether the nature of 

these new schools met the instructive desires of then Government. It was estimated that a portion of 

these new schools did not have the rousing, creative and adaptable spaces the Labor Government was 

targeting, leaving a worry that a significant number of these new schools would display the very issues 

as the schools that they have supplanted. Subsequently, it was the point of this investigation to compre-

hend the victories and disappointments of the Building Schools for the Future program since the CABE 

audit, as to the nature of plan in as of late finished auxiliary schools. This was attempted basically thro-

ugh a poll overview of schools finished somewhere in the range of 2006 and 2009. Examination of the 

information demonstrated that there are enhancements for certain parts of plan quality. Especially there 

are upgrades comparable to building envelope, public presence, dissemination designs, acoustic, lighting 

and ventilation methodologies. Be that as it may, the issues of deficiency of strong materials detail and 

an absence of capacity are as yet uncertain.  

Keywords: Building Schools for The Future, Plan Quality, Instruction, Post Inhabitance Study, Survey 
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MOVING SYSTEMS TYPOLOGY FROM BOARD TO BUILDING VENTURES 

Magdalena HERLAUGSDÓTTIR  

Iceland 

Abstract: The motivation behind this article is to introduce a typology of instruments for information 

move from Facilities Management (FM) to building ventures. One of the issues in the structure business 

is a restricted level of learning. The improvement of expert FM can be the missing connect to overcome 

any issues between building activity and building plan. To satisfy this job, offices chiefs need the fun-

damental skills as well as fitting techniques and devices to have the option to impact the structure ven-

ture. The examination depends on writing surveys just as different exact investigations. The typology is 

partitioned into two sections, both dependent on instruments of information push and information pull. 

The initial segment has the fundamental spotlight on the viability of the structure necessities and plan 

by information move from FM to building venture from the front end. Instructions is a focal component 

in this part. The subsequent part has the primary spotlight on productivity of building execution and 

activity by information move from FM from the back end. Appointing is a focal component in this part. 

The typology comprises of four systems of front-end information move and four components of back-

end information move.  

Keywords: Building Venture, Offices the Executives, Information Move, Typology 
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END RESULTS OF TEMPORARY WORKERS ON HIGH QUALITY BUILDINGS 

Jezdimir SAVIĆEVIĆ  

Serbia 

Abstract: Development is a hazardous and unsafe industry. This could be ascribed to the idea of its 

exercises and the high resultant mishap rates. The Health and Safety (H&S) Act, explicitly the Const-

ruction Regulations, are expressed to take out the likely perils during the plan and development stages 

and to lessen the considerable dangers thereof. In any case, the significance of the development guide-

lines is by all accounts neglected in South Africa. Likewise, the quantity of mishaps and fatalities saw 

has been quickly expanding. This article expects to explore the reasons for temporary workers' rebelli-

ousness with the H&S methods and the resulting impacts of such resistance on the development venture 

just as the nation's socioeconomy. An exploration technique is intended to accomplish this point. Right 

off the bat, writing is utilized to audit the H&S Act, strategies used to advance and guarantee consistence 

inside locales, danger and anticipation techniques, and the board frameworks for safe development. 

Also, overview surveys are utilized to characterize the circumstances and end results of resistance with 

H&S methodology from the business viewpoint and decide rehearses nearby. At long last, interviews 

are led with the pertinent experts to survey the reasonableness of their arrangements and explore their 

view towards disposing of temporary worker's rebelliousness with H&S methodology.  

Keywords: Accidents, Contractual Workers, Development Guidelines, Wellbeing and Security Act, Re-

belliousness 
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ECONOMICAL STRUCTURE MEASURES FOR EXECUTION PHASES 

Florentius RASCHLE  

Switzerland 

Abstract: Maintainable structure (SB) focuses on the necessary structure execution with least antago-

nistic ecological effect, while empowering enhancements in monetary, social and social conditions. The 

part of configuration is fundamental in deciphering and settling these confounded staggered necessities. 

This article examinations current plan the board rehearses in Finnish development ventures. The point 

was to characterize the difficulties that SB brings to the part of the main fashioner (expressed in the 

Finnish construction standard) and to see how a central architect contributes towards SB. Study found 

that the job is characterized and polished generally as a specialized director. The overall shared meaning 

of a more essential significance of the job is shallow. The methods and components of playing out the 

assignment, be that as it may, depend on social association, impacting and authority. Much more force 

and impact could be escaped plan the executives if these would be deliberately included. SB doesn't 

really make more errands however it influences a few existing undertakings by getting new substance 

to be viewed as the plan choices. The key effect that the main fashioner can make is made through 

fruitful authority of human inventive ability.  

Keywords: Design the Executives, Coordinated Plan, Manageability the Board, Supportable Structure 

Measures 
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OUTLINING EXAMINATION AND PRACTICE IN BUSINESS DEVELOPMENT  

Kanaan EL-HAIDER  

Libya 

Abstract: The expanding consideration regarding alliancing in the development business has prompted 

various investigations lately. The time has come to introduce the cutting edge of the current examinati-

ons on alliancing, distinguish research hole and opportunity and give recommendations to future explo-

ration. This article dispatches a survey and examination of more than 70 alliancing writings created in 

the most recent decade, which is coordinated and blended after a five-stage information movement 

structure. Along these lines, the constraints of past investigations and information holes can be distin-

guished. Notwithstanding the way that past examinations on alliancing offered different levels of signi-

ficant worth to the alliancing practice, a few restrictions and discussions remain anticipating further 

examination. Furthermore, the critical changes related with alliancing likewise give occasions to future 

examination. Drawing upon exchange cost financial aspects, the article reasons that (I) the proficiency 

of alliancing in the development business should be analyzed, and (ii) the cost the executives and control 

rehearses utilized in alliancing merit being investigated. Conceivable examination techniques are addi-

tionally proposed for completing future investigations. The data introduced in this article may manage 

researchers and specialists' undertaking in new alliancing examination and practice.  

Keywords: Alliancing, Development Industry, Banding Together, Exchange Cost Financial Matters 
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GREEN BUILDING STRUCTURE ADVANCEMENT MANAGEMENT 

Aksel LAHT  

Estonia 

Abstract: The call for green structure improvement furnishes the development store network with new 

business openings. In any case, there are huge dangers related with such chances. This examination 

targets understanding the significant dangers and their dispersions in the store network and creating 

techniques to deal with these dangers. 250 arrangements of overview polls were embarked to chosen 

industry experts in Australia and 93 sets were gotten back with 91 sets substantial. The outcomes show 

that the dangers in green structure advancement change and are inconsistent dispersed all through the 

inventory network, yet there are basic dangers with 'absence of responsibility in the inventory network 

to become environmentally viable' and 'higher venture expenses' as the main dangers generally. The 

outcomes additionally show that significant improvement could be made to green structure execution 

through innovative work, preparing and training, production network co-appointment, information and 

data sharing, experience amassing and innovation application. The exploration finding recommends that 

individuals in the store network: record green-related data in a focal information base; use ability of 

green structure experts; unmistakably convey green structure destinations and duties to all store network 

individuals; put resources into green structure preparing and schooling with respect to obligations, ad-

vantages, innovation and arrangements; and collaborate with providers and makers for creating green-

agreed items and materials.  

Keywords: Green Structure Advancement, Hazard, Hazard the Executives, Store Network 
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DESIGN ENGINEERING AND COMPOSITIONAL MANAGEMENT FOR 

SUSTAINABILITY 

Lochlan MASON 

United Kingdom 

Abstract: This maintainability themed issue incorporates a determination of articles from the sixth In-

ternational Conference on Innovation in Architecture, Engineering and Construction held at the Pennsyl-

vania State University in 2010. Manageability was chosen as a topic because of the wide interest appe-

ared by creators in the subject mirroring the degree of exploration movement being centered around 

different parts of this convenient and significant territory driven by worldwide worries about issues, for 

example, environmental change and the exhaustion of fossil energy assets. It is broadly perceived that 

the assembled climate is a significant buyer of energy and supporter of the general CO2 discharges into 

the environment. In the UK, it represents an expected 40% of energy utilization and over half of all UK 

fossil fuel byproducts can be ascribed to energy use in structures. Despite the fact that it has consistently 

been acceptable practice to lessen energy utilization (and thusly CO2 discharges) during the plan and 

development of structures, it has now gotten a matter of legitimate commitment. The Climate Change 

Act of 2008 set up a drawn out structure to handle environmental change and means to establish the 

frameworks for the progress to a low-carbon economy through one-sided legitimately restricting 

outflows decrease targets. These were set to accomplish a decrease of at any rate 34% in ozone harming 

substance outflows by 2020 and in any event 80% by 2050. Because of the above weights, the UK 

government started significant strides to create and actualize procedures for economical turn of events 

and low-carbon development. This is presently both affecting modern practice and forming the exami-

nation plan. A combination of the suggestions set forward by the Innovation and Growth Team in their 

Low Carbon Construction Final Report, assembled in key need zones as far as examination subjects is 

given underneath.  

Keywords: Low Carbon, Construction, Innovation and Growth 
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VENTILATION AND FILTRATION CHOICES AND SELECTION BETWEEN THEM 

Pataki FERENC  

Hungary 

Abstract: This investigation inspects the effect of filtration, ventilation and distribution rate on grouping 

of dense stage, ozone (of outside root)- inferred oxidation items (optional natural mist concentrates 

(SOA)) in a model live with a ventilation framework that recycles a huge rate (90%) of its stockpile air. 

Furthermore, it basically assesses the likely methodology for separating recycled air and furthermore 

staying away from the negative outcome of having stacked channels in a ventilation framework. Expan-

ded distribution rate impacts the surface expulsion rate consistent, yet additionally builds the portion of 

poisons eliminated by building channels. Expanded ventilation rate weakens toxins with indoor sources 

and ozone-determined items. Actuated carbon channels are more compelling in decreasing ozone and 

SOA particles than channels without carbon. Indeed, even a channel with a fourth of the standard carbon 

substance of the economically accessible pack type independent mix channel joining enacted carbon 

improves the apparent air quality altogether in excess of a channel without carbon. This investigation is 

significant in light of the fact that it gives data on the best way to improve the wellbeing and solace of 

indoor climate occupants without settling on energy preservation.  

Keywords: Filtration, Seen Air Quality, Distribution, Rate, Optional Natural Mist Concentrates 
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CREATING UPGRADED AND FIBER SUPPORTED DELOPMENT MATERIALS 

Pimenov Damir GENNADIYEVICH 

Russia 

Abstract: The exploration revealed in this article depends on an NSF (National Science Foundation) 

venture pointed toward propelling the primary utilization of earth-based innovations through tending to 

strength worries inside the hot and damp setting. This article centers around one part of the exploration 

coordinated at building up an upgraded, lignocellulosic fiber-strengthened, cementitious composite. In 

this examination, soil–concrete stone work is the cementitious grid and coconut fiber (coir) the normal 

fiber. For the situation study setting, this cementitious composite is exceptionally vulnerable to actual 

harm because of extraordinary precipitation and substance weakening that can be connected to the hyd-

ration of concrete. The utilization of characteristic filaments, for example, coir, aggravates this issue. 

For the examination to sufficiently address strength concern issues, exact observational information 

measuring the harm to the regular fiber-strengthened cementitious composite are required. The conver-

sation distinguishes the key information holes. It likewise portrays the technique embraced to deliver 

and test the cementitious blocks explored in the exploration. Notwithstanding summing up the principle 

physical and mechanical properties, the discoveries introduced in this article additionally (I) set up the 

blocks' protection from wind-driven downpour disintegration and (ii) portray the presentation of the 

units based on hydration-set off substance crumbling that can be normal in concrete balanced out earthen 

blocks. The article closes with a conversation of the key discoveries and a portrayal of additional exami-

nation exercises.  

Keywords: Cementitious Materials, Minimal Effort Development, Regular Fillers, Lignocellulosic Fi-

laments 
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POLİAMİD DOKUMA KUMAŞLARA SU İTİCİ APRE UYGULAMALARI 

Ayşe USLUOĞLU, İlayda DOĞRU, Fuat TAŞKESER, Halil DİKEREL, Özlem KÜÇÜK,  

Özden İNCE 

Türkiye 

 Öz: Günümüzde tekstil materyallerine kullanım kolaylığı sağlamak ve bakımı kolay ürünler elde ede-

bilmek için yeni gelişmeler sağlanmıştır. Bu doğrultuda tekstil yüzeylerine, son kullanıcıya fonksiyonel 

özellikleri olan moda kumaşlar sunabilmek amacıyla çeşitli özellikler kazandırılmaktadır. Su, yağ ve kir 

iticilik özellikleri kazandırılmış tekstil yüzeyleri daha fazla ön plana çıkmaktadır. Tekstil kumaşlarının 

kapladığı yüzeyi veya vücudu, sudan koruması için değişik bitim maddeleriyle işleme sokarak yapılan 

uygulamalara su iticilik bitim işlemi denir. Bu işlemler, kumasın görünümünü ve geçirgenliğini tama-

men korurken, ona suyu itici özellik kazandırırlar. Su iticilik bitim işlemi, kumaş yüzeyinde çözünme-

den, hidrofobik ve boşluklu yapıya sahip bir film tabakası oluşturmak suretiyle kumaş yüzeyinden su 

buharının geçişine olanak tanır. Bu çalışmamızda, basit doku tipi (bezayağı) haşıllı poliamid iplikleri ile 

farklı sıklıkta dokuma yapılan kumaşlara haşıl söküm, ön fikse ve boyama işlemleri yapıldı. Boyama 

işlemi bitmiş kumaşlara florokarbon ve nanoteknoloji esaslı su iticilik bitim kimyasalları ile apreleme 

işlemi yapılmıştır. Bu kimyasal maddeler ile apre yapılan kumaşların su iticilik, su iticilik özelliğinin 

yıkamaya karşı dayanıklılığı, sürtme haslığı, kumaşın fiziksel testleri tuşe özellikleri incelenmiştir. Kon-

vansiyonel ve nanoteknolojik apre malzemeleri ile kumaşlarda iyi bir su iticilik özelliği sağlanmıştır. 

Konvansiyonel su itici malzemeler ile aprelenmiş kumaşların yıkama direncinin oldukça iyi olduğu gö-

rülmüştür. 10 defa tekrarlı ev tipi yıkama sonunda iyi su iticilik performansı gösterdiği gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Poliamid, Dokuma, Su İtici, Apre 
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PORSELEN FABRİKASI TOZ EMME ÜNİTE VE PİŞMEMİŞ PORSELEN ATIKLARININ 

SERAMİK BÜNYE İÇERİSİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI 

Büşra YAY, Derya ÖZTÜRK, Gizem ÜSTÜNEL, Sezgi IŞIK, Yeşim BALTACI 

Türkiye 

Öz: Seramik kaplama ve porselen sektörü, yapmış olduğu üretim faaliyetlerinde çevreyi olumsuz yönde 

etkileyecek her türlü atık-kirlilik oluşumunu engelleyerek, üretim süreçlerinin her aşamasında sürdürü-

lebilir olması zorunlu sektörlerden biridir. Ülkemizde hızla gelişen seramik endüstrisinin yerli ham-

madde rezervlerinin azalması ile, atık malzemelerin geri dönüşümü sağlanarak değerlendirilmesi büyük 

önem kazanmıştır. Bu çalışmada, porselen fabrikalarında üretim prosesi sonucu ortaya çıkan pişmemiş 

porselen atıklarının ve porselen fabrikalarındaki toz emme ünitelerinden gelen toz atıklarının, seramik 

karo bünyeleri içerisinde kullanımı araştırılmıştır. Porselen pişmemiş atık ve toz emme ünitelerinden 

gelen toz atıklarının öncelikle fiziksel, kimyasal ve mineralojik analizleri yapılmıştır. Sonra ki aşamada, 

seramik bünye reçetelerine belirlenen oranlarda ilave edilerek fiziksel testleri yapılarak, bünye bileşi-

mine etkisi incelenmiştir. Standart bünye ile karşılaştırmalı olarak fiziksel kontrolleri; pişme küçülme 

(%), su emme (%), kuru mukavemet (N/mm2), pişmiş mukavemet (N/mm2) ve L, a, b renk ölçüm test-

leri gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen pişmemiş porselen atıklı seramik bünyeleri, standart bünye ile kar-

şılaştırmalı olarak faz değişimleri için Rigaku RİNT 2000 cihazı ile Xray difraksiyonu (XRD) analizi 

ve kimyasal içerik değişimlerini incelemek için Rigaku ZSX Primus marka cihaz ile X-Ray fluorescence 

(XRF) analizleri alınmıştır. Isıl genleşme değerleri ise Netzsch DIL 402 PC dilatometre cihazı ile test 

edilmiştir. Çalışmalarda seramik bünye bileşeninde kil oranı düşürülerek, porselen pişmemiş atık-toz 

emme atık bileşenlerinin girişi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda farklı oranlarda porselen toz emme 

ünitelerinin atığı ve porselen pişmemiş atıklarını içeren seramik bünyelerin geliştirildiği ve üretim bazlı 

denemelerin yapılabileceği tespit edilmiştir. Geliştirilen bünyeler ile pişirim şartları da göz önüne alına-

rak porselen pişmemiş atıklarının kullanım yüzdesinin %8’lere kadar artırılarak geri dönüşümünün sağ-

lanabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Pişmemiş Porselen Atık, Seramik Bünye, Toz Emme Ünite Atığı 
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ULTRASES UYGULAMALARININ HUBUBAT SEKTÖRÜNDE KULLANILMA 

POTANSİYELLERİ 

Dilan KOÇ, Mustafa BAYRAM 

Türkiye 

Öz: Ultrases kullanımı, tüketicilerin bilinçli ve sağlıklı gıda tercih etmeleri ile gelişen ve değişen tüke-

tim alışkanlıkları ve özellikle fonksiyonel gıdalara yönelik yeni eğilimleri nedeniyle son zamanlarda 

gıda endüstrisinde önemli bir ilgi görmüştür. Çeşitli avantajlar sunan bu gıda işleme prosesi, yüksek 

kaliteli gıdaların niteliksel özelliklerinin iyileştirilmesi için olduğu kadar çok çeşitli gıda maddelerinin 

güvenliğini sağlamak ve aynı zamanda gıdaların duyusal özelliklerinin olumsuz etkilerini en aza indir-

mek için kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı ultrases gıda prosesinin hububat ve ürünlerinin iş-

lenmesinde kullanılmasına yönelik olarak potansiyellerin araştırılmasını ve inovatif yeni uygulamaların 

araştırılmasını kapsamaktadır. Araştırma kapsamında ultrases uygulamalarının hububat ürünlerinin iş-

lenmesinde, ürün yapısının değiştirilmesinde, ıslatma süreçlerinin kısaltılmasında, fırıncılık ürünlerinin 

yapılarının değiştirilmesinde, hububat ürünlerinin yaş temizleme süreçlerinde kullanılmasında, hububat 

ürünlerinden ekstrak elde edilmesinde kullanıldığı ve bu amaçla yenilikçi proseseslerde de kullanılabi-

leceği belirlenmiştir. Özellikle gözenekli yapı eldesinde ve parçacık büyüklüklerinin düzenlenmesinde 

etkili bir yöntem olabileceği ve kimyasal madde kullanımının da üretim süreçlerinde azaltılabileceği ön 

görülmektedir. Ayrıca, boyut küçültme proseslerinde hem enerji tasarrufu, hem de proses süresinin kı-

saltılmasında da kullanılabileceğine yönelik önemli bir potansiyel olabileceği öngörülmüştür. Elde edi-

len bilgi kazanımları kapsamında ultrases yönteminin uygulanması ile ilgili yeni projeler başlatma po-

tansiyeli olduğu ön görülmekte ve uygulanan yöntem üzerine yapılan araştırmalar ve elde edilecek de-

ğerlendirmeler bir sonraki hedeflenen projelerde bilgi birimi kazandıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ultrases, Hububat, Çikolata, Parçacık, Yapı 
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UNLU MAMÜLLERDE KÜF GELİŞİMİNİN ÖNLENMESİNDE ESANSİYEL YAĞLARIN 

KULLANIMI 

Figen GÜL, Merve KAHRAMAN, Öznur ERDEM, Bülent ŞENTÜRK 

Türkiye 

Öz: Günümüzde yaşam şartlarının değişmesi ile birlikte insanlar sadece açlık durumlarını gidermek 

amacıyla değil aynı zamanda sağlık düzeylerini de korumak amacıyla daha sağlıklı, daha doğal, daha az 

kimyasal bileşen içeren gıdaları tercih etmektedir. Tüketicilerin doğal ürünlere yönelik taleplerinin art-

ması, gıda endüstrisindeki üreticileri de bu talebe karşılık vermek amacıyla daha sağlıklı ve fonksiyonel 

etki oluşturabilecek ürünlerin üretimine yönelim göstermesini sağlamıştır. Unlu mamul sektöründe, 

ürünlerde çeşitli küflerin gelişimi önemli bir problem teşkil etmektedir. Küf gelişimi ürünlerin raf ömrü 

üzerinde olumsuz etkilere yol açarak sektörde büyük ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Küfler üret-

tikleri mikotoksin gibi zararlı bileşikler ile tüketici sağlığı açısından da ciddi olumsuz etkilere yol aç-

maktadır. Aspergillus, Eurotium ve Penicillium türleri unlu mamullerde bozulmaya neden olan en yay-

gın küf türleridir. Unlu mamul endüstrisinde, ürünlerde küf gelişimine karşı genellikle kimyasal koru-

yucular kullanılmaktadır. Bu küflerin ürünlerde raf ömrü boyunca gelişiminin engellenmesinde esansi-

yel yağların kimyasal koruyucular yerine unlu mamüllerin formülasyonunda kullanılması doğal bir al-

ternatif oluşturabilecek potansiyeldedir. Uçucu ve eteri yağlar olarak da bilinen esansiyel yağlar bitkisel 

materyalden elde edilmekte olup uzun yıllardan beri birçok sektörde çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. 

Bunlara kekik yağı, karanfil yağı, limon otu yağı ve benzeri yağlar örnek olarak gösterilebilir. Antimik-

robiyal, antioksidan ve çeşitli etkileri de bulunan esansiyel yağların unlu mamüllere eklenmesi duru-

munda, hem ürün raf ömrünün korunmasında veya uzatılmasında kimyasal koruyucular yerine kullanı-

labilir olmakta hem de tüketicilerin daha doğal ürünlere yönelik taleplerinin karşılanmasını mümkün 

kılmaktadır. Bu nedenle bu derlemede unlu mamüllerde çeşitli olumsuzluklara sebep olan küflerin ge-

lişiminin önlenmesi amacıyla doğal koruyucu olabilecek esansiyel yağların potansiyel olarak kullanımı 

üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Unlu Mamuller, Doğal Koruyucu, Esansiyel Yağlar 
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MARSHMALLOW ÜRETİMİNDE ŞEKER İKAMELERİNİN KULLANIMI 

Merve KAHRAMAN, Figen GÜL, Öznur ERDEM, Bülent ŞENTÜRK 

Türkiye 

Öz: Günümüzde tüketiciler sağlıklı beslenmeye giderek daha fazla önem vermeye başlamış ve daha az 

şeker içeriğine sahip, doğal içerikli, fonksiyonel özelliklere sahip ürünlere talep artmıştır. Tüketicilerin 

bu talepleri birçok gıda sektörü gibi şekerleme sektöründe de yeni ürün geliştirme aşamasında etkili 

olmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak için son zamanlarda, kullanılan şeker içeriğinin izomaltuloz, stevia, 

oligifruktoz gibi tatlandırıcılar ile yer değiştirilmesi, bunun yanında fonksiyonel özelliklere sahip bile-

şenlerin eklenmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır. Şekerlemelerde önemli bir yere sahip olan marshmal-

low temel olarak su, jelatin çözeltisi, şeker ve glikoz şurubundan oluşan oldukça kompleks proses ko-

şullarına sahip bir üründür. Marshmallow tipik yapısı, hızlı karıştırma yoluyla protein-şeker kombinas-

yonuna hava eklenmesiyle oluşturulur. Havanın varlığı, karışıma sadece hacim kazandırmakla kalmaz, 

aynı zamanda hafif, yumuşak bir doku, ürün reolojisinde değişiklik, görünüm, tat yoğunluğu ve ağız 

hissi, artan gözeneklilik nedeniyle sindirilebilirlik ve raf ömründe değişiklik ve modifikasyona da büyük 

ölçüde katkıda bulunur. Marshmallow tüketici taleplerinden yola çıkılarak şeker yerine stevia, oligof-

ruktoz ve izomaltuloz gibi şeker ikameleri kullanılarak üretilebilmektedir. Oligofruktoz ve izomaltuloz 

sakarozun tatlandırma gücünün üçte birine sahip olmasına rağmen, şeker ve glikoz şurubu özelliklerine 

benzer özellik taşımaktadır. Bunun yanında izomaltuloz; sakkaroz ile aynı miktarda enerji sağlamakta-

dır. Şeker ve şekerleme tüketimi, yüksek şeker içeriği nedeniyle, diş çürümesi, glisemik indekste artış 

ve obezite ile ilişkilendirilmektedir. İzomatuloz ise; tamamen sindirilebilirdir, kan şekeri ve insülin se-

viyesi üzerinde olumlu etkileri vardır. Marshmallow karakteristik yapısının en önemli bileşenlerinden 

biri şekerdir. Şeker yerine ikame ürün kullanımı ile tatlılık azaltılmış olsa da bu değişiklik mevcut ya-

pının elde edilmesi için düzenlemeler yapılmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada marshmallow üreti-

minde şeker ikamesi kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Marsmallow, Şeker İkameleri, İzomaltuloz 
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REÇİNE MOLEKÜL AĞIRLIĞININ REÇİNE VE BOYANIN KARAKTERİZASYONUNA 

ETKİSİ VE İNCELENMESİ 

Nur BALKAN, Ceren HAKTANIR 

Türkiye 

Öz: Alkid, alkol ve asid kelimelerinin birleşmesinden türetilmiş bir kelimedir. Günümüze kadar süren 

süreçte alkid reçinesi boya sanayisinin en çok kullanılan reçinesi olmuştur. Alkid reçinesi sentezinde 

ana hammaddeler polioller, polibazik asitler ve yağ/yağ asitleridir. Alkid reçinelerinin çeşitli yönlerde 

performansını arttırmak amacıyla alkid reçinesi sentezinde kullanılan yağ ve yağ asitleri ile çeşitli mo-

difikasyonlar yapılabilir. Poliol, dibazik asit ve yağ/ yağ asitlerinin esterleşme reaksiyonundan oluşan 

ve yüksek molekül ağırlığına sahip alkid reçinelerinin diğer polimerler ile sağladıkları yüksek uyumdan 

dolayı daha esnek ve çok yönlü olduğu görülmüştür. Susuz hint yağı (DCO) biyolojik açıdan parçala-

nabilir ve yenilebilir olması açısından alkid reçinesi sentezinde kullanılan sürdürülebilir bir hammadde-

dir. Ayrıca DCO modifikasyonu, alkid reçinesinin hızlı kuruma, kimyasallara karşı yüksek direnç ve 

sararma direncinin yüksek olması gibi olumlu yönde performansını arttırmaktadır. Bu üstün performan-

sına ek olarak ekolojik olarak da standartları karşılamaktadır. Alkid reçinesi sentezinde en önemli kont-

rol parametresi moleküler ağırlık ve viskozitedir. Alkid reçinesi sentezinde numune alma aşamasından 

sonra da reaksiyon devam ettiği için moleküler ağırlık ölçümü yerine sentezlenen reçinenin viskozite-

sine ve asit sayısına bakılarak reaksiyon sonlandırılır. Alkid reçinesi sentezinde reaksiyon süresi arttıkça 

reçinesinin viskozitesi de artmaktadır. Eğer reaksiyon zamanında sonlandırılamazsa sentezlenen reçine 

jelleşme noktasına doğru gidecek ve reaktör içerisinde katılaşacaktır. Üretim aşamasındaki zorluğunun 

yanı sıra molekül ağırlığı, reçinenin performansına direkt olarak etkiyen bir parametre olduğu için sentez 

aşamasında viskozitenin tespit edilmesi önemlidir. Alkid reçineleri yaklaşık 200°C – 250°C sıcaklık-

larda sentezlenir. Bu sıcaklıklara ise belirli periyotlarda sıcaklık arttırılarak ulaşılır ve son sıcaklıkta 

viskozite ve asit sayısı takibi yaparak reaksiyon sonlandırılır. Belirlenen periyottaki süreler veya sıcaklık 

artışı değiştirilirse farklı moleküler ağırlık ve asit sayısına sahip reçine üretmek mümkündür. DCO mo-

difiyeli alkid reçinesi sentezlenirken molekül ağırlığının reçinenin performansı üzerindeki etkisini ince-

leyebilmek amacıyla belirlenen periyotlarda farklı sıcaklık artışı ile reçine sentezlenmiştir. Reaksiyon 

başladıktan sonra her 20 dakikada bir 3°C, 5°C ve 7°C olacak şekilde sıcaklık artışına sahip üç farklı 

proses ile DCO modifiyeli reçine sentezlenmiştir. Pilot reaktörde DCO modifiyeli alkid reçinesinin sen-

tezlenme aşamasında üç farklı sıcaklık artışı ile sentezlenen reçinenin asit sayısı ve viskozitesi arasın-

daki bağıntı kontrol edilmiştir. Farklı moleküler ağırlıklara ve viskozitelere sahip DCO modifiyeli alkid 

reçinelerinin GPC cihazında moleküler ağırlık ölçümü yapılmıştır. Farklı moleküler ağırlıklarına sahip 

DCO modifiyeli alkid reçinesi ve sentezlenen reçine ile üretilmiş boyanın testleri TSE standardına uy-

gun olarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan testler sonucunda reçinenin moleküler ağırlığının reçine ve boya 

üzerindeki performansı incelenmiştir. Üç farklı üretim prosesi ile sentezlenen DCO modifiyeli alkid 

reçinesinin ve sentezlenen reçine ile üretilen boyanın detaylı performans testleri yapılmıştır. Üretimlerin 

arasında en tekrar edilebilir metodun ikinci metot olduğu görülmüştür. 20 dakikada bir 5 °C sıcaklık 

artışı üretimin tekrarlanabilirliği açısından en idealidir. DCO modifiyeli alkid reçinesinin sentezlenmesi 

ve sentezlenen reçine ile boya üretilmesi durumunda boyanın performansı incelenmiştir. Birinci metot 

ile sentezlenen reçinede uygulandığı yüzeyde daha yavaş kuruyan, elastikiyeti daha iyi, yüzeye yapış-

ması daha iyi ve daha opak bir boya elde edilmiştir. Üçüncü metot ile sentezlenen reçinede uygulandığı 

yüzeyde daha hızlı kuruyan, darbeye karşı direnci zayıf, yüzeye yapışma performansı kötü, daha bulanık 
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bir boya elde edilmiştir. Optimum üretim prosesine sahip olduğu görülen ikinci metot ile sentezlenen 

reçine ise birinci ve üçüncü metotların ortalama performansına sahiptir. Kuruma, elastikiyet, yüzeye 

yapışma, fiziksel dayanımı ve renk performansı ortalama-talep edilen seviyede olduğu test edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alkid Reçinesi, DCO Modifiyeli Reçine, GPC, Moleküler Ağırlık, Viskozite 
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PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF BIOGLASS-YIG CERAMIC COMPOSITE 

Selim DEMİRCİ, Özgür ÇINAR, Burcu Nilgün ÇETİNER, Mehmet Masum TÜNÇAY,  

Arif Nihat GÜLLÜOĞLU 

Turkey 

Abstract: Bioglass® (Bioglass 45S5) as the third generation of biomaterials, has provided tissue rege-

neration and repair due to its gene activation properties since its discovery in 1969. Y3Fe5O12 (YIG) is 

an example of ferrimagnetic ceramics widely applied in passive microwave devices, for this study it was 

used as a candidate material for hyperthermia treatment of cancer. In this study, the Bioglass® (Bioglass 

45S5) was produced via the sol-gel method in order to obtain a better homogenous mixture and control 

of the composition, and also to attain a high level of amorphism. The resultant sol was maintained at 

room temperature for about 14 days, aged at 70 oC for 72 h, and finally dried in an oven at 130 oC for 

48 h, allowing the removal of gaseous by-products. In the following, the obtained product has been 

designed as-dried. The dried powders were then mixed with 1-3 wt. % YIG powders, which was produ-

ced similarly via citrate gel process, dried initially at 120 oC for 24 h and further heat-treated in the air 

at 1000 oC, then ground to finer powder, using ball milling. Pellets of 1-inch diameter were obtained 

using the uniaxial manual press (2000 psi force was applied) and sintered at 900 oC for 2 hours along 

with some mixed powder into alumina crucibles. XRD analysis of the powder specimens after sintering 

was performed. Some of the obtained glass-ceramic composite specimens were first molded and polis-

hed, then the surface hardness measurements were taken. The other specimens were heat-treated for 

thermal etching at 800 oC and further molded, polished, and visualized. 

Keywords: Bioglass®, YIG (Yttrium İron Garnet), Sol-Gel, Citrate Gel, Characterization 

  



POSTER ÖZET METİNLER 

 

1274 

DİJİTAL BASKI TEKNOLOJİSİNİN DÜŞÜK SICAKLIKTA DEKORLAMA TEKNİKLERİ 

İÇİN KULLANIMI 

Zuhal KARAAĞAÇ, İrem YILDIRIM, Ahmet Buğra KEYVANKLI 

Türkiye 

Öz: İnsanların iletişim faaliyetlerine yardımcı olan porselen; beyazlığı, ihtişamlı görünümü ve ışık ge-

çirgenliği ile birlikte birçok farklı yapıya sahip toplumların yıllar boyunca etkisi altına alan bir kültür 

nesnesi olarak bilinmektedir. Porselen; kuvars, kaolin ve feldspat ana hammaddeleri bir araya gelerek 

oluşturduğu bileşimlerin yüksek sıcaklıklarda pişirilme sonucu üretilmektedir. Porselenler renkli pig-

mentlerle renklendirilir veya farklı desenlerle dekorlama işlemi uygulanır. Teknolojinin gelişimi ile bir-

likte farklı yöntemler geliştirilmektedir. Bunlardan biri de her alanda kendini gösteren dijital baskı tek-

nolojisidir. Sofra eşyası sektöründe dijital baskı teknolojisi yerini alarak sınırsız tasarım kabiliyeti ile 

tüketicilere yeni ürün yelpazesi sunmaktadır. Öyle ki her geçen gün bu araçtan daha fazla yaranılmakta 

ve porselenin vazgeçilmez unsurları arasına girmektedir. Dijital baskı teknolojisinde sır ile kaplanmış 

sofra eşyası ürünün üzerine mürekkeplerin püskürtülmesi prensibi ile uygulanan tasarım daha sonra 

ürünün özelliğine göre 1250°C – 1400°C sıcaklıklarında pişmekte olup, bu kadar yüksek sıcaklıklarda 

elde edilebilen renk skaları kısıtlıdır. Dijital baskı teknolojisinde mevcut şartlarda sırlanmış bisküvi 

ürünlere uygulama yapılarak mürekkepler ham sır yüzeyinde tutunmaktadır. Bu projede; pişmiş porse-

len ürüne uygulanacak yöntemde tamamen camlaşmış bir yüzeyde mürekkeplerin tutunması mümkün 

olmayacağından düşük sıcaklıkta sinterlenebilen ara tabaka sır geliştirilmesi ile birlikte daha etkin ve 

renk skala aralığının genişletilmesi amaçlanmıştır. Sofra eşyaların yüzeyine uygulanacak sırın Malvern 

Master Sizer cihazında tane boyutu ve dağılımı ölçülmüştür ve reçetenin D(90)’a göre tane dağılımının 

15 ile 20 µm, litre ağırlığı 1530 ile 1560 g/l ve akışkanlığı 12-14 sn olarak ayarlanmıştır. Reolojik özel-

likleri ayarlanan sırın pişmiş yüzeylere püskürtülmüştür. Sırlı yüzeylere dijital baskı teknolojiyle farklı 

desenler uygulanmış ve 1050-1070°C sıcaklıklar arasında dekor pişirimi (3.pişirim) gerçekleştirilmiştir. 

Dekor pişirimi gerçekleşen ürünlerin kaliteleri yapılmış ve belirlenen tasarımlar uygulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Porselen, Yumuşak Porselen, Dijital Baskı, Sinterleme 

 

 






